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 2019، تشرين أول 2

 ة األعزاءأعضاء الطواقم التربوي  

ن المواطنين. نحن نشاطر العائالت المنكوبة حاالت عنف شديدة والتي أودت بحياة العديد م  ي الفترة اآلني ة فة تشهد بالدنا العربي  

 الحزن واأللم.

ي  ا مهم لنا جميع  الم ن والعجز.  ،الغضب ،الخوف ،زنلحتثير مشاعر او، الشعور بالحماية زعزعةإلى  القبيلن هذا أحداث م  تؤد 

 . ة لدى الطالبالحصانة النفسي  تعزيز  بالتزامن مععلى الشعور باألمان  المحافظة

لعلقد ا ن خالل الحديث الذي يجري في البعلى هذا العنف الشديد بشكل مباشر وغير مباشر  صغار السن   ط  ن ، لذايت أو البلدةم  ؛ م 

ويتيح إمكاني ة  جيلهممع  مءالتيال يثير القلق، و أن نجريه بشكل بيجحيث  ،إلجراء حديث مع األوالدا ص وقت  ص  لمهم  أن نخا

ه لطلب المساعدة وات لمواجهة المخاوف والغضب وهم األد، وذلك كي نمنحالمشاركة  ماعندإدارة المشاعر وتنظيمها، والتوج 

. يواجهون صعوبة

ن الم  آلتية خالل الحديث: هم  ات باع المبادئ ام 

 :ط، دون الخوض في تفاصيل غير ضالحديث  يجب الحقائق متناع عن روري ة. يجب االحول الحدث بشكل واضح وُمبس 

 ف. وصال

 ن المهم  أن نحافظ على مجرحياة المعتاد: ى الالحفاظ على مجر أن يوصل هذا رسالة الحياة المتوق ع والثابت، حيث ى م 

ة.  الحياة مستمر 

 ة إمكا إتاحة ن المهم  أن نتيح لألوالد إمكاني ة إطالع اآلخرين على: اآلخرين مشاركةني  أفكارهم ومشاعرهم وتجاربهم  م 

ن خالل الرسم،  ة أو  ،لعبالالشخصي ة. يمكن القيام بذلك م  . مثال حول ذلك أدناه(مرفق ) قصيدةإجراء محادثة حول قص 

ن المهم  أن بأفكارهم ومخاوفهم، مكن أن يشارك البالغون ي ا لضميكون مولكن م  . صغار السن  ونها مالئم 

 ه منح االنتبا: ن المهم  أن نُ تختلف ردود فعل األوالد والبالغين في لألوالد القلقين بشكل خاص  تها ووتيرتها. م  بدي ثقتنا قو 

ا. تعامال   ونين يحتاجمتيق ظين لألوالد الذبالتزامن مع ذلك على المواجهة، وأن نكون في قدرة األوالد  إذا كان هناك خاص 

ه ل ما يثير قلقنا  .ستانفي الب ي ة النفسي ةصأو االختصا مستشارةليمكن التوج 

 ق معلومة عن الطالب تتعل   ل  ، والمشاركة بكُ هل والطاقم التربوي  األ نبين المهم الحفاظ على تواصل م   :تبادل المعلومات

 .بالحدث

 هوا للحصول تبقوا وحيدين! توج  ، ال طاتتخب   أو انت لديكم أسئلةذا كإاغطة أو ذا كنتم تعايشون فترة ضإ ا:قاء وحيد  بعدم ال

ين شخاص مهني  أن البستان أو م   ة فيي  ية النفسص  صاتالمستشارة أو االخمفتشة البساتين أو  ندعم م  المساعدة والعلى 

  خرين.آ
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 طريقة مقترحة إلجراء المحادثة:إليكم 

 أو العنف: الغضبالخ صام أو حول أو قصة تتمحور  ية البستان قصيدة قصيرةتقرأ مرب

 : سألتثم 

 ة؟ \ماذا حصل للولد الذي في القصيدة  القص 

 لماذا يتخاصم األوالد؟

 ماذا نفعل عندما نغضب؟ 

 ى عنف ا؟ماذا نشعر عندما نر

 أن نبتعد(عبسنأن بكي، ما المسموح أن نفعله عندما نغضب؟ )أن نقول إننا غاضبون، أن ن ، 

   الوجه العابس؟كيف يبدو  ان يود  أن يرينم

 ( أن نضرب، أن نؤذي، أن نشتم، أن نؤلما الممنوع أن نفعله عندما نغضب؟)م 

 ا و؟ )أن نرسم، أن نقفز، أن نشارك المربية أو ماذا يمكن أن نفعل عندما نغضب ا بالغ  (ما شابهشخص 

 يساعدكم عندما تغضبون؟  يذال ما

   ن م تتحدثون وكيف يقوم بمساعدتكم؟ع م 

 ا أو صديق ا عندماتسن أ ف يمكنكي ا، أخت   بون؟ يغض اعدوا أخ 

 م لنا المساعدة ن يقد   الخصام؟  دىتفانو ن الغضبكي نتوق ف عفي البستان  م 

  ن يود  أن يرينا كيف ع صديق غاضب؟تيم   عامل م 

 ن ي  ة طالب()ندعو عد   ؟ود  أن يرينا كيف يقترح على صديقه المصالحةم 



ن يُ    ب، عندما أشعر بالغضب.خرزة الزرقاء، إلى أين أذهب عندما أغض، الد برهاننج  يمكن استخدام القصص اآلتية: م 

 

ا أغنية   .حول الصداقةعرفها الطالب ويحبونها يفي الختام، يمكن أن نغني مع 


