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ة أثناء جيل المراهقة، وهي تشمل البحث عن المهمة المركزي   زةومميَ َدةَ متفرَ َشخصيةَ َةَهويةَ رَ بلوَ ر عتب  ت  
ل؟ ما القيم التي ألتزم بها؟ ما القيم التي التالية إجابات لألسئلة ن أنا؟ ما هي القوى التي أملكها؟ ماذا أفض  : "م 

هني؟" وغيرها  .ِمن األسئلة توج 
ف  ي األصدقاءة في واقع المراهق، حيث يؤد  "مجموعة األتراب" مكانة مركزي   تحتل   دوًرا مهًما في توجيه تصر 
ره الشعور باالنتماء االجتماعي ومنحه الفرد ة ر  أثناء سيرورة بلو  . يبحث المراهق وهو شعور ضروري  لتطو 

ر المراهقون ببعضهم البعض، أن يفهموه. يتأث   أصدقاٍء حالتهم كحالته، حيث يستطيع هؤالء األصدقاءعن الهوية 
 . مًعا تواجدهم ن خاللر مِ ويبدو أن هويتهم تتبلو  

 اجتماعي بين-إجراء حديث صفين أهمية وحضور، بأ نؤمن  كبالغين ذوينحن، أولياء األمور والمعلمين، 
 همشعوربير عن شعورهم بالتماهي وزيادة مجموعة األتراب ولكن بحضور بالغ يمكن أن يتيح للمراهقين التع

وما لهم شغِ طات التي ت  حول القضايا والتخب  بهم أيًضا إجراء حديث ذي صلة لنا تاح ن خالل هذا، سي  باالنتماء، ومِ 
  .1ن الخياراتيختارون مِ 

 
 
 
 

 2األهداف

  تأثير خارجي النابع ِمنواٍع وأصيل مقابل االختيار لالختيار الذي يتم  بشكل رفع الوعي. 

 وشك فيها على فقدان السيطرة. رفع الوعي للصعوبة في تحديد اللحظة التي ن 

 التي تثير  ةحاالت الخطرالر وشعور بالتحر  ال تنمية القدرة على التمييز بين الحاالت العامة التي تثير
 إلى فقداٍن للسيطرة. فيما بعد سيتدهور ر بالتحر   شعوًرا

 لسيطرة.االطالع على األخطار الكامنة في فقدان ا 
 

                                                             
 ציר התמודדות במצבי סיכון -יותר אלכוהול פחות אתה

1
 من المفضل قراءة الملحقات قبل تمرير الدرس. 

2
تِب ت الجمل   ه لإلناث والذكور على حد  سواء. ك   في صيغة المذكر، لكنه موج 

   12# 
ماَكانتَكمي ةَالكحولَأكبر،َل َكَ 

َأكثر صتنق ََأنت

 وحدة منع استخدام املخدرات والكحول والتبغ
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 سيرَاللقاء
 

 فعاليةَتمهيدية
 ."صَأكثرق َنَ ةَالكحولَأكبر،َأنتَتَ كلماَكانتَكميَ "يكتب المعلم على اللوح الجملة التالية: 

َ
َ

 (دقيقة 15) نقاش

 ماذا تثير فيكم هذه الجملة؟ 

 بالنسبة لكم؟الجملة  هما معنى هذ 
  ن "أنا" هو "أنا" بالفعل؟ )الهوية الذاتية أبما معنى "أن أكون أنا" حسب رأيكم؟ متى يشعر اإلنسان

ف وفق القيم والصفات واألدوا ر واالختيارات التي تشير إلى االختيار وسيطرة االنسان، حيث يتصر 
 تار ويتحم ل مسؤولية ما اختار(.فيتماهى مع ما اخ، اختارها

  ترافق الشعور بأن "أنا" هو "أنا" بالفعل؟ما المشاعر التي 
 أنه ب رأيكم؟ ما هي الحاالت التي يشعر اإلنسان خاللها أكثر" حسب ود بـالجملة "أنت تنقصما المقص

ذات  مواديكون تحت تأثير ، أو ماه على أمر إكراه: عندما يتم  مثال في الحاالت التالية"ليس هو"؟ )
 (ينتابه الشعور بالعجز وغيرها، أو عندما يفقد السيطرة، أو نفسي تأثير

 الشعور بأن "أنا" ليس "أنا"؟  ما المشاعر التي ترافق 

 
 

َ
 (دقيقة 1:13) مشاهدةَفيلم

 3 جعلك تفقد ذلك"الكحول ي"
 
َ

  (دقائق 10) نقاش

 ماذا شعرتم أثناء مشاهدة الفيلم؟ 
 ا عنها خالل النقاش ثنن خالل الفيلم؟  ما هي األمور التي تحد  أكثر" مِ  كيف يظهر التعبير "أنت تنقص

ق للقيم،  يتم  قبل قليل وظهرت في الفيلم؟  أفعاله بعد أن يعاين اإلنسان  وبأنفقدان السيطرة، والتطر 
 الندم وغيرها. الشعور بو، أرتكبها

 يمكن كتابة أقوال الطالب على اللوح:
 

 شعرماذا ن أنا"الـ" عندما ينقص شعرماذا ن هو "أنا" كون "أنا"ي عندما

    

    

 
 
 

ز تمي   ، والمشاعر التيفيها أنا"" الـز الحاالت التي ينقص نتأمل الجدول ونحاول معاينة المشاعر التي تمي  
 .بالفعلأنا" "هو  "أنافيها "يكون الحاالت التي 

َ
َ
َ
َ

                                                             
3

مال كثيرة. يستطيع المعلم أن يترجمه يجب مشاهدة الفيلم مسبًقا لتحديد مدى مالءمته للصف. الفيلم باللغة العبرية، ولكنه ال يحتوي ج 

 ترجمة فورية أثناء مشاهدته مع الطالب.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=Z9LxbseB-zo


 وزارة التربية والتعليم -ةة االستشاري  الخدمات النفسي  
 

َ
َ
َ
 مة"وَ أكثر"َويرويَ"متناقضةَالكَ َنتَتنقصةَالكحولَأكبرَأكلماَكنتَكميَ "قَإلىَجملة:َودَالمعلمَالتطرَ ايع
 (دقيقة 15)
 
 

  
 مة"و  "متناقضة الك  

ة واحدة ِمن الرمل  ِبر ذر  عت  مة أم ال؟ ما عددلها إلى تحو  سة واحدة ذر  هل إضافة ف ،مةو  ك  إذا كن ا ال ن  و   اتذر   ك 
ب ر رمل ال عت  ات مة، إًذا، ما هو عدد الذر  و  ن الرمل هي ليست ك  واحدة مِ  ةً مة؟ )جميعنا يوافق على أن ذر  و  ك  الذي ي 

مة أم ال؟( الذي و  نها ك  و   يفصل بين ك 
ق هذه المتناقضة إلى الحدود والغموض، وإلى يستطيع هل  -ب الكحول وفقدان السيطرةر  السؤال حول ش   تتطر 

ب نقطة اإلنسان    سيطرته على الوضع؟  ي( علىر كم  )تغي   ِمن الكحول إضافيةتحديد اللحظة التي سيؤثر فيها ش ر 
 
فقداٍن الة ننتقل إلى ح فلنة مر   نقطة إضافية كل   ناشربإذا نحن نعتقد اننا   -ناتفكيرفي الخطأ الذي نرتكبه )

 إلى حالة فقدانٍ  ن حالة سيطرةٍ ر وتغي ر الحالة مِ أن تؤث   ال يمكنأن  "نقطة" واحدة  للسيطرة، ألننا نظن
 سيطرة(.لل

خرى، نحن ال نستطيع تحديد األمثال األقوال واألة التي كسرت ظهر الجمل" وا كما يشير القول "القش  تمامً 
 مجموعة ذرات( إلى الحالة "ب"\حالة "أ" )سيطرةالن ر الحالة مِ ة الرمل التي ستغي  ذر   أي  نية،ي  النقطة الع  

مة\)فقداٍن للسيطرة و   (  ك 
 
 
 
َ

 روا..يطرحهاَوأنَيفكَ وفَنَالطالبَأنَيغمضواَأعينهمَوأنَيستمعواَلألسئلةَالتيَسيطلبَالمعلمَمَ 

ث حاولوا تذك   د  ؟ ماذا شعرتم؟ ماذا عليكمر . ماذا حصل هناك؟ ما الذي أث  في حماسة اللحظة انجرفتم فيهر ح 
أصوات في ؟ هل كانت هناك ى إلى انجرافكملتم ألنفسكم وأد  ق   صوات التي كانت في داخلكم؟ ماذارتم؟ ما األفك  

 فلحوا في ذلك؟ ربما أفلحتم في ذلك في النهاية؟    ف ولم ت  ؟ هل حاولتم التوق  داخلكم طلبت منكم التوق ف
 

 ف، أي اللحظة التي مازلتم فيها مسيطرين على يجري. تستطيعون فيها التوق  روا اللحظة التي كنتم اآلن تذك  
 تلك اللحظة؟ثناء ماذا شعرتم أ

 ماذا كان بإمكانكم أن تقولوا ألنفسكم حينها وكان يمكن أن يغي ر اختياركم؟ 
 ماذا كان بإمكانكم أن تفعلوا حينها وكان يمكن أن يغي ر اختياركم؟ 

 في تلك اللحظة؟  لمساعدةن احتجتم ام  مِ 
ة القادمة ماذا ستقولون ألنفسكم في اللحظة التي تسبق حالة االنجراف وخطر فقدان السيطرة  ؟ في المر 

 
أثناءَعمليةََعلىَشعورهمَة\زميالَيفتحواَأعينهمَوأنَيطلعوانَالطالبَأنَيطلبَالمعلمَمَ فيَأزواج:َالعملَ
َر.َالتذكَ 
َ

َتلخيصَفيَالمجموعةَالكاملة
 جملة سيقولونها ألنفسهم في المرة القادمة في اللحظة التي تسبق فقدان السيطرة. الطالب تباًعا يقول

 
َ
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 معلوماتَللمعلمَقبلَتمريرَالدرسَ-الملحقَاألول

لذات وبلورة الهوية الشخصية. تتمي ز هذه فيه اكتشاف ا المشاعر، يتم  هو جيل مفعم بالحيوية و "جيل المراهقة
فات الخطرةاالستقرار، والبحث عن الطريق والهوية، وعدم المرحلة ب ، واالندفاع واألزمات. يمكن تفسير التصر 

 16ر الذهني في جيل ر العاطفي، حيث يكتمل التطو  ر الذهني والتطو  بين التطو  الل الفجوة ن خهذه المميزات مِ 
ر الفص  تقريًبا، بالتزامن م 25 -24تقريًبا بينما يكتمل التطور العاطفي في جيل  الجبهي المسؤول  ع اكتمال تطو 

ر ومندفع في المرحلة ف متهو  عن تحكيم العقل واتخاذ القرارات بشكل مدروس. هناك خطر كبير للقيام بتصر  
ر العاطفي، والذي يمكن أن يظهر أحياًنا مِ  االستطالع والميل للخوض في  ب  ن خالل ح  التي تسبق اكتمال التطو 

 (. 2009)ד"ר גל שובל,  فات خطرة أخرى"والقيام بتصر  تجربة استخدام المخدرات 
عضاء الجسم، كما انها أ ط أيًضا العمليات التي تقوم بهاثب  ذا تكهو الجهاز العصبي المركزي الكحولمادة  ثب طت
والضوابط ن الكحول الكوابح ر على استيعابنا للبيئة المحيطة وعلى ذاكرتنا ومشاعرنا. ت زيل كمية قليلة مِ ؤث  ت

 على الرقابة بقدرته ل  خِ ن الثقة بالنفس، وت  مِ  ا وهمًيان العوائق، وتمنحه شعورً ر مِ الذاتية، فتتيح لإلنسان التحر  
 فات خطرة.  القيام بتصر   ويمكن أن يصل به األمر إلى ،وتهريج بخ  ح وص  ر  م  ، حيث يظهر هذا أحياًنا كةالذاتي

  
اءالفاصل بين "المزاج الجيد" والشعور بالتحر   إن الحد   ، حيث رفيع وهش  رب الكحول والتعر ض للخطر ش ر جر 

ي ف لقد بات شرب الكحولن شخص إلى آخر، كما ال يمكن التنبؤ بهذا التأثير.  ة نفسها مِ يختلف تأثير الكمي  
ن المعضالت والصراعات لدى ير مِ ، مما يثير الكثبعة لدى اليافعين ِمن الشبابعادة مت   السنوات األخيرة

 المراهقين بشأن شرب الكحول.  
ر و ن المهم مالحظة الفرق بين المزاج الجيد هي رغبة شرعية، ولكن مِ إثارة إن الرغبة في الشعور بالتحر 

ش فيها الكحول القدرة على شكل حر  بر فيها اختيار الشعور بالتحر   الحاالت التي يتم   ، والحاالت التي يشو 
ق في الورشة التالية إلى ااال يه الكحول في هذا ور الذي يؤد  لد  لهوية والسيطرة وفقدان السيطرة واختيار. سنتطر 

 السياق.  
ر ل خطًرا كبيًرا على مستخدمها عندما يستهلكها بشكل متكر  ، حيث تشك  ذات تأثير نفسي  الكحول هي مادة 

ة جسيمة. يمكن أن يكون ة ونفسي  ت معينة أضراًرا صحي  ب تأثيرها في حاالوبكميات كبيرة، كما يمكن أن يسب  
ر النمو ولم تكتمل بعد. و  ًرا بشكل خاص أثناء جيل المراهقة وذلك ألن جميع النواحي مازالت في ط  الكحول خطِ 

في عمل مركز  طئ الفعالية في المخ، مما يمس  بِ التي ت  طة مجموعة المخدرات المثب   تندرج مادة الكحول في
ش قد فيخل  فيه؛ الرقابة   م على األمور.   ك  الح   رته علىبقدرة اإلنسان على اتخاذ القرارات بشكل مدروس ويشو 

 
 
 

 ا يلي:مم  يمكن االستزادة 
م في دوافعهالكحومادة  ل  خِ ت   -الكحول ومخ  المراهق هذا األمر أكثر خطورة يكون ، ول بقدرة اإلنسان على التحك 

أقسام المخ المسؤولة عن العمليات التي تجري في الكحول  مادة ششو  . "تالشباب اليافعينعند الحديث عن 
ن استعراض مقتبس مِ . )ن كارولينا الجنوبيةهذا ما قاله باحث مِ اتية والدافعية وتحديد األهداف"، السيطرة الذ

 ، تحرير: د. راحيل بار همبورغر وتمار طال( 2005-2008حول الكحول في السنوات  معلوماتلل
 
 
 ةالجنسي   واحيحول والنالك

أثناء حالة الثمالة وكان قد سب ب حالة الثمالة هذه  امعينً  عمال القانون على ما يلي: "إذا ارتكب اإلنسان ينص  
فه الذي يتحك   ن ارتكباعتباره ك   التام، فسيتم   وإدراكه ن وعيهم فيه وينبع مِ بواسطة تصر  ن ذلك العمل انطالًقا مِ  م 

يقوم فيه بارتكاب  ى إلى وضعٍ بكامل وعيه وأد  وهو  الكحول شربم على قد  ن أبعبارة أخرى، م  تفكير اجرامي". 
لن خالمخالفة قانونية مِ  جرامي، على الرغم ر مسؤوال عن سلوكه اإلعتب  ي  فس، ل عدم قدرته على إدراك ما يف ع 

تحم ل ن ادته وبشكل واع، ال تعفيه مِ بها لنفسه بمحض أرنه كان ثمال عند ارتكاب المخالفة. ثمالته التي سب  ن أمِ 
تمنحها الحماية  ،بتها لنفسها بمحض إرادتها وبشكل واعنها سب  ن أة ما ارتكبه. ثمالتها، على الرغم مِ مسؤولي  

)د. كمير  ال جنسًيا لم يكن بإمكانها أن توافق عليهع  ذ فيها فِ ن أن يدخل شخص إلى جسدها وأن ينف  القانونية مِ 
 (أوريت

 

 :االستزادة حول تأثيرات الكحول على المخ في الرابط التالييمكن 
http://www.antidrugs.gov.il/download/files/brain_and_alcohol_3203.ppt  


