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 أهداف البرنامج

 .التي ينطوي عليهاأن يحصل الطالب على معلومات مفّصلة حول البرنامج وااللتزامات  .1

 .بشأن التداخل االجتماعيّ  ان يشّخص الطالب موقفهم األّوليّ  .2

  حول التداخل االجتماعّي. المتنّوعةوالمفاهيم ان يّطلع الطالب على المواقف  .3

 

 

 دقائق(  5) تمهيد

األسئلة  طرح لهم ال يتيحو ،يّ االجتماع تداخلصر حول المفهوم الذي يرتكز عليه برنامج الخت  بشكل م  للطالب  1ميشرح المعلّ 

 . هذه المرحلة خالل

 

 

 

 

                                                           
1
 ك تبت الجمل بصيغة المذّكر، لكّنها موّجهة لإلناث والذكور على حّد سواء. 

 

 "نفعل الَخْير"
 ح حول االلتزام الذاتّي ر  ش  

 يّ والتداخل االجتماع
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 دقيقة(  25) المرحلة الثانية

بواسطة طباشير أو قلم تلوين خًطا م المعلّ طويل )أو يمكن أن يرسم  ل  ب  ع وسط الغرفة ح  حيث يوض   بشكل دائريّ  يجلس الصفّ 

 :اآلتية قصيرةالقّصة الم المعلّ  صّ . يقوه(ح  يمكن م  

 

ا. يسود هدوء وتاكد ختلو الشوارع ة، ويقضون يف احلديقة العام  كعادهتم يلتقي الأصدقاء  .يوم امجلعةهو اليوم " أأوقاًتا ممتعة معا

ة فوق اجلدار ر  ف الك  قذ  جفأأة، ت   الأصدقاء. ةل لاكن جلوسقاب  احة ال  دم يف الس  رة الق  ن الناس. هناك أأوالد يلعبون ك  م  

ّوتتدحرج حنو الشارع.. 
 
  ؟ستفعلوّن كنتم ماذا قليال، روافك

 

مكنة م  ال ل  ع  ف  الفوا ردود يختارونها، بل أن يص  سعل التي أن ال يشيروا إلى ردود الف   همنم م  قبل أن يجيب الطالب، يطلب المعلّ 

عل الف   ردّ أحد الطالب بوصف  وسيقوم ،تحوي عنواًنا يرفع المعلم بطاقةسة. مرّ  قترحها في كلّ سيوفق العناوين التي  ،ثد  للح  

عل )الوصف الذي بين قوسين هو الف   ج ردود  ر  د  ق مفهومه لت  ف  حبل و  يضع البطاقة على الثم  ،الذي في البطاقة المالئم للعنوان

ن ذل  بداًل سنستخدم وال حاجة الستخدامه، م، للمعلّ  بمثابة اقتراح عامّ   قترحها الطالب كشرح للعناوين(.ياألوصاف التي  م 

 

 رون أمرهم بأنفسهم"("سيتدبّ  )يشاهد ما يحصل، يدير ظهره ويتابع وكأن شيًئا لم يحصل، يقول في نفسه -تجاهلالم  

نتظر ي، " يركضوا نحو الشار اّل عليهم أ رة لألوالد،حضار الك  إ)يشاهد ما يحصل ويقول "انظروا، يجب  -د اآلخرينالذي يجنّ 

 ما يقوم أحدهم بتقديم المساعدة(ث  ري  

 ة ويعطيها لألوالد(ر  الك   ويحضر)ينهض  -المسؤول

 ق به أو باآلخرين حوله(شيء ال يتعلّ  أليّ عير االهتمام )ال ي   -غير المكترث

 رة(احة ويشرح لألوالد حول قواعد السالمة ويعطيهم الك  يدخل السّ و ،ةر  ر الك  حض  )ينهض، ي   -رباد  الم  

  يعرف ما الصواب، ينظر حوله ليعرف ما يفعله اآلخرون(ال، يجلس، ينهض)يشاهد ما يحصل،  -دالمتردّ 

 ة ويلعب بها مع أصدقائه ويتجاهل األوالد(ر  ينهض، يلتقط الك  )يشاهد ما يحصل،  -سيءالم  

أن  م يكن عليّ حيث يقول في نفسه "ربما ل االستياءرة، يعطيها لألوالد، ويشعر بالك   حضر)ينهض، ي -الذي يشعر بالذنب

 عطيها لهم، ربما كان يجب أن أنادي بالًغا، ربما...، ربما...(أ

 ول" انظروا، هم بحاجة إلى المساعدة" ثم ينهض ويذهب هو وأصدقاؤه لتقديم المساعدة(  )يشاهد ما يحصل ويق -تداخ لالم  
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 ؟مكنةردود ِفعل أخرى م ّهل هناك يسأل المعلم: 

ّ
 
ل " المتجاهل"يكون في الغالب، ) عل الذي حصلنا عليه؟ج ردود الفِّرّ د ّما هو ت ب   "الذي يشعر بالذنبو"في الطرف األول للح 

ل ب   ، ولكن ليس بالضرورة(في الطرف الثاني للح 

ّ
 
ّم ّماذا ت

 
تشكيلة ردود ل في األساس مثّ ، ولكنها ت  العديدة اتشخصيّ وال المختلفة ل االختياراتمثّ )ت   عل املختلفة؟الفِّ ل ردودّ ث

 حالة( كلّ لالمناسب  عل الداخليّ الف   ، حيث يقوم اإلنسان باختيار ردّ في داخل الشخص نفسهتحصل مكنة ة م  ل داخليّ عْ ف 

همنا للحالة، معرفتنا لقدراتنا، إرادتناـ ثقتنا، الضغط منا، مدى ف  ي  )ق   هنا في االختيار؟ل؟ ما الذي يوج ّعّ الفِّ ردّ  ختاركيف ن

 والخوف..( ري، مزاجنا، مشاعرنا كالقلق والغضب والحبّ االجتماعي، الضغط األس  

 

قفكم امو أنتم مدعوون إلى التعّرف إلىن أجل اآلخرين. نفعل شيًئا م  أن ل أو نتدخّ ل اآلن اللحظات التي نختار فيها أن أمّ تسن

 ع، التأثير، سلوكنا كمواطنين(.، التبرّ ع)التطوّ  االجتماعيّ  تداخلتجاه ال

ق مهم ومعتقداتهم بما يتعلّ يَ ق ف على والتعرّ  ،على تشخيص القوى الكامنة فيهم، وقدرتهم على التأثير ناع طالبشجّ سن

 .االجتماعيّ  تداخلبالتكافل وال

 ستختلف اإلجابات وتتطّور في كلّ مرة يتساءلون فيها:، حيث ثالثة أسئلة طيلة الوقت أنفسهم على الطالب سيطرح

سم ت معاملتي التين/ماذا حولي يحتاج إلى م ّ :لاءستحوله وي الطالب يجب أن ينظر -1
 
ع ّوت  تداخلالبالتطو 

 ؟االجتماعيّ 

نهي في اختياري وما الذي سيوج ّحولي ما الصحيح أن أفعله بشأن البيئة ل: اءستيو هنفسنظر إلى أن ي يجب -2

 ذلك؟ب يقيامة كيفيّ في حول ما سأفعله و

ّ: لاءسته ويوإلى بيئت هنظر إلى نفسعلى الطالب أن ي -3
 
 عيننيما هي القوى واملهارات والقدرات التي يمكن أن ت

 املساعدة والتأثير؟تقديم على 

 

كما يجب إعطاء أمثلة  ،حول البرنامج يجب الشرح واإلرشاد وتزويد الطالب بمعلومات - دقيقة( 20؟ )يحوي البرنامج ذاما

ن خاللها،  وظائفوماكن أل ن الشعور بالضغط.  ،وإزالة الغموض ،تجنيد طاقات الطالبويمكن التطّو  م   والتخفيف م 

 

في سياق موضو  "التطّور الذاتّي والتداخل ه اليوم عن نفسي مت  تعلّ  أمر  جديد   :إلى ما يلي باًعاالطالب ت   ي شير –التلخيص

  االجتماعّي".

 


