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ّ
ّ
 سامح الت

 "ساِمح أنت الّرابح"
  

ت به قدٌم         فليس يسلُم إنساٌن من الّزلل"
ّ
ك إن زل

َ
 "سامح صديق

 
 الغاليينيمصطفى 

  

مه لألطفال أو نحتفي به في يوم تتويجّي وحسب، 
ّ
ل القيم موضوًعا نعل

ّ
ال تمث

ا لحياتنا وسلوكياتنا على مدى أيام 
ً
بل نحتاج أن نعتمدها نهًجا إنسانّيا ونمط

العام، وفي كافة املواقف واملجاالت، كي ننعم بأجواء إيجابية ومناخ اجتماعّي 

 ومرّبياٍت أن نجّسد القَيم في سلوكنا ومواقفنا اليومية، . سليم
ً

ويجدر بنا أهال

كي يتمكن أطفالنا من تقديرها وفهمها واكتسابها، ليكونوا أفراًدا صالحين 

 1 .ومنسجمين في حياتهم اآلنّية واملستقبلّية
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 املرّبيات العزيزات

ل القَيم أحد األهداف و .للقَيم دوٌر أساس يٌّ في حفظ املجتمعات وبقاء وتطّور الفرد واملجتمع في كّل مكاٍن وزمانكان منذ وجود اإلنسان، 
ّ
تمث

ومع تقّدم . ةاملركزّية العمل التربوّي في البستان املستقبلّي، نظًرا ألهمّيتها في تطوير شخصّية الطفل وتسهيل تكّيفه واندماجه في البيئة املحيط
ي بالقَيم والعادات اإلنسانّية الحميدة 

ّ
ي تعّزز التالتكنولوجيا، وتغّيرات العصر املتسارعة، تزداد حاجة اإلنسان إلى أخيه اإلنسان، وإلى التحل

 الكوروناوقد رأينا جميًعا أهمّية هذه القَيم في املحافظة على التوازن االجتماعّي منذ بداية جائحة . التضامن والتعاون والتكافل االجتماعيّّ
ة املجاالت

ّ
رت على نمط حياتنا في كاف

ّ
 .وتعاطينا مع تحّدياٍت جديدٍة أث

 لتط
ً

كفاءته  ويّرمن جهٍة أخرى يشير الباحثون إلى الّدور الهاّم لهذه القَيم في تطّور الطفل، وتنمية ذكائه االنفعالّي واألخالقّي، ومنحه سُبال
 .الذاتّية ومهاراته التواصلّية

دون أهمّية تعزيزها 
ّ
لدى  وتذويتهاويجّسد التسامح إحدى هذه القَيم اإلنسانّية التي تّتفق عليها الديانات والعلوم، فينادي بها املختّصون، ويؤك

رة حيث تتطّور املفاهيم لدى األطفال، ويكون 
ّ
 في جيل الطفولة املبك

ً
 .أسهل وأعمق تذويتهاأفراد املجتمع، خاّصة

 لتطوير مجتمٍع صحّي وسليم، يحّقق فيه الفرد ذاته، ويشعر باالنتماء ملحيطه ومجتمعه واإلنسانّية، فتتعّزز فَرص
ً
 وُيتيح التسامح فرصة

 .شعوره اإليجابّي، وتكامله بنفسه وباآلخرين، ليصل إلى رفاهّيٍة نفسّيٍة وجودة حياٍة أفضل
م 

ّ
 للعمل التربوّي، نعل

ً
ل ركيزة

ّ
 تشك

ً
 سنوّية

ً
من خاللها  ونذّوتوقد ارتأت وزارة التربية والتعليم هذا العام أن تعلن عن التضامن والتعاون قيمة

ونحن في قسم التعليم قبل االبتدائّي، نهتّم كما عّودناكّن، بتوفير مواّد مساندٍة من . القَيم اإلنسانّية اإليجابّية الضرورّية لحياة الفرد واملجتمع
ا لتعزيز القَيم . شأنها إثراء عملكّن التربوّيّ

ً
 من مجموعة نشراٍت تصدر خالل العام الدراس ّي الحالّي، وتقترح عليكّن طرق

ٌ
هذه النشرة هي واحدة

نا أمٌل أن يناَل هذا املوضوع أهمّيته املستَحّقة في عملكّن على مدى العام . البستان، وفًقا للجدول الزمنّي واملواعيد املالئمة/ في الّروضة
ّ
وكل

 .الدراس ّي، مع األطفال واألهل وفي األنشطة املجتمعّية املختلفة
  .مًعا نحو مستقبٍل أفضل ألطفالنا ومجتمعنا                                                                                     

 فاطمة أبو أحمد قاسم
شة  

ّ
زة لرياض األطفال في املجتمع العربّيّاملفت

ّ
 القطرّية املرك
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د علم النفس اإليجابّي وجود عالقة وطيدة بين 

ّ
قيمة التسامح والتعامل بها، وبين تحسين  تذويتيؤك

فالشخص . التي تعتبر من أهّم أهداف التربية في القرن الحادي والعشرين well beingجودة الحياة 
 على تكوين صداقاٍت وعالقاٍت طّيبة، الشعور بالّصحة النفسية والتكّيف في مجتمعه 

ً
املتسامح أكثر قدرة

ر له الشعور بالسعادة والرفاهية، وتتيح استثمار طاقاته وإمكانياته 
ّ
وبيئته املحيطة، بطريقٍة سلسة توف

 .لتحقيق إنجازات أفضل، بدل هدرها في مشاعر الغضب والحقد أو االنتقام
وفي ظّل تحّديات العصر املتزايدة، تتعالى أصوات الباحثين وعلماء النفس املنادين بضرورة تنمية الذكاء 

القدرة على التمييز بين السلوك الصحيح والخاطئ، واتخاذ قرار يعود بالفائدة "األخالقّي لدى األطفال وهو 
ل الذكاء األخالقّي بأبعاده(Coles. 1997" )على الفرد واآلخرين

ّ
التعاطف، االحترام، التسامح، : ، ويتمث

ا . العطف، ضبط النفس والعدالة ا أساسيًّ
ً
 لكونها ركن

ً
فق الديانات على أهميتها، إضافة

ّ
وهي كلها قيم تت

من قيم مجتمعنا األصيل، والقيم اإلنسانية العامة التي تساهم في تنمية مجتمٍع أفضل، وتنمية التكافل 
ا أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت هذه السنة اعتمادها لقيمة . والتضامن بين أفراده

ً
وليس عبث

 تشكل ركيزة العمل التربوّي، فالدراسات الحديثة تؤكد العالقة الطردية 
ً
 سنوية

ً
التضامن والتعاون قيمة

لدى األفراد  agencyبين هذه القيم وبين الكفاءة الذاتية وضبط النفس، واملسؤولية أو الوكالة الذاتية 
سمين بها 

ّ
 (.2017الخفاف، )املت

  

سامح وتطّور الطفل
ّ
 الت
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ا لنظرية 
ً
 في املرحلة األولى  كولبرجوفق

ً
في النمّو األخالقّي، فإن الطفل في جيل الروضة والبستان يكون عادة

،  حيث يتمثل إدراكه للسلوك بأنه محكوم بنتائجه، ما يعني أن علينا توضيح النتائج اإليجابية (الطاعة)
 على بلوغ  كولبرجللسلوك املتسامح للطفل، ويشير 

ً
 الطفل كلما تجاوز تمركزه حول ذاته صار أكثر قدرة

ّ
إلى أن

وعليه، . ، ليتفهم دوافع اآلخرين وأسبابهم، ويتقّبل وجهات النظر املختلفة(فهم الدوافع والنوايا)املرحلة الثانية 
 حواراتنا مع األطفال وتوضيح وجهات النظر املتعددة تساعدهم في تطّورهم األخالقّي وتجاوز تمركزهم حول 

ّ
فإن

 (.2015أبو غزال، . )الذات
بشارة، )وتؤكد الدراسات إمكانية تطوير الذكاء األخالقّي لدى األطفال عبر إكسابهم القيم وتعزيزها لديهم 

يساهم في هذا سلوكنا املتسامح واملحتِرم للطفل، وحوارنا معه حول ما يمكن أن يحققه التسامح من (. 2013
محبة اآلخرين وتقّبلهم، الشعور باألمن واألمان، الثقة بالنفس وباملحيطين، والقدرة على ضبط النفس وتعزيز 

فالفرد وحده من يملك حق اختيار القرار بالعفو والتسامح، وكلما تسامحنا أتيحت لنا . اإلرادة واالختيار
ا
ً
لذا نسعى لتوفير مناخ آمن في . الفرصة للعيش في مناخ أفضل وجّو أقل عدائية وأكثر محبة ورحمة وعطف

 .الّروضة والبستان، يحقق التعبير الشخص ي للطفل ويتيح له التعبير بثقٍة عن مشاعره وأفكاره ومناقشتها
  

 إدراك األطفال للقيم



5 

د باندورا 
ّ
في نظريته للتعلم االجتماعّي أهمّية النمذجة في التعلم، فالطفل يتعلم من خالل ( Bandura. 1997)يؤك

رين ومهّمين في حياته، كاألهل، املرّبية، املشاهير وأبطال القصص
ّ
. تقليد سلوك اآلخرين، خاصة إذا كانوا مؤث

ى البالغون بها في نهج حياتهم وسلوكياتهم في املواقف املختلفة
ّ
 أهّم أساليب تعليم القَيم هي أن يتحل

ّ
.  وعليه، فإن

من الضرورّي أن نمثل للطفل نموذًجا من التحلي بالصبر والتعاطف والتسامح واحترام اآلخرين، كي يكتسب 
دها 

ّ
، كأن تراقب املربية سلوكياتها وسلوكيات األطفال، وتناقشها معهم، ويذّوتهاالطفل هذه السلوكيات ويقل

وأهميته ونتائجه في إشاعة جّوٍ من الراحة والسعادة  إيجابيتهتشير إليهم إلى سلوك متسامح وتتحّدث عن 
 .والتوافق

سم بالثقة بالنفس والقدرة على ضبط انفعاالته وتنظيمها، لذا فمن الضرورّي التعامل 
ّ
املتسامح هو شخٌص يت

ا عن نفسه،   ألحاسيسه وأفكاره، تقّبله ودعمه، ليشكل مفهوًما إيجابيًّ
ً
مع الطفل باحترام ومحبة، منحه شرعّية

وتمتلك مرّبية الروضة والبستان فرًصا متعددة لتوفير هذا . ويطّور قدرته على التعاطف وحّب اآلخرين واحترامهم
 من الّروضة . املناخ في الروضة، وتشجيع األهل عليه في البيت

ً
نقترح عليِك في هذه النشرة نماذج متعّددة

سامح تذويتوالبستان تساهم في 
ّ
 .  الت

 في فهم الطفل للقَيم ومساعدته في تجاوز التمركز حول الذات وتفّهم وجهات 
ً
 أساسّية

ً
ل الحوار اآلمن ركيزة

ّ
يشك

من املهّم أن تتيح املربية فرًصا للحوار املتقبل والداعم الذي يرّسخ تعّدد اآلراء، ويحترم االختالف، . نظر اآلخرين
ويمنح الشرعّية للمشاعر واألفكار، كي يتسنى للطفل التعبير عن ذاته وفهم اآلخرين، تنمية ضبط االنفعاالت، 

 .والبيشخص يّّوتحسين طرق التواصل الشخص ّي 
  

 تدريب األطفال على التسامح
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سامح سبيٌل لحياٍة أفضل
ّ
 الت

 

"هللافمن َعفا وأصلَح فأجرُه على "  
                                                                                                                                                                                                                                                              

(قرآن كريم)                          

 
"النفوس الكبيرة وحدها تعرف كيف تسامح "  

(نهرّو اللجواهر )  

 
 

 
ون التسامح من أجل "

َ
جعان ال يخش

ّ
"السالمالش  

(نيلسون مانديال)  

 

" كونوا لطفاَء بعضكم نحو بعض، شفوقين متسامحين"  
(االنجيل)  
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سامح سبيٌل لحياٍة أفضل
ّ
 الت

 

ر لكم"
َ
"اغفروا ُيغف  

( إنجيل لوقا)  

 
 للتسامح"

ٌ
د أن األخطاء قابلة

ّ
"االحترام املتبادل هو الذي يؤك  

(أحمد الصباغ)  

 
". ال يؤمن أحدكم حتى يحّب ألخيه ما يحّب لنفسه"  

(حديث نبوّي شريف)  

 

كم على ش يٍء إذا فعلُتموه تحاببتم؟ أفشوا الّسالم بينكم"
ّ
". أال أدل  

( حديث نبوّي شريف)  
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 أحلى الكالم
  َصداقة

 

 إحترام

 

 تضاُمن
 

ف
ُ
 تعاط

 

 َعطف

 

ل  تقبُّ

  رحَمة

  محّبة

عاوّن
َ
  ت

ة
َ
مير  مساَعد

َ
  ض
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يرتبط التسامح بمفاهيم وقَيم إيجابية نحتاج غرسها لدى 

األطفال ليطّوروا شعورهم بالصحة النفسية والتوازن 

الداخلي، وينمّوا مهارات التواصل الشخص ّي والَبيشخص ّي، 

ومهارات القرن الحادي والعشرين االنفعالّية، االجتماعّية 

 .والذهنّية

ن الطفل من إدراك املفاهيم، يحتاج أن نساعده في 
ّ
كي يتمك

ربطها بمواقف محسوسٍة من حياته اليومّية، فالطفل في 

الروضة والبستان لم يصل بعد إلى فهم العملّيات املنطقّية أو 

 تجسيد املفاهيم وتقريبها من عامله . التفكير املجّرد
ّ
لذا فإن

الحس ّي والشخص ّي يساهم في فهمه وإدراكه لذا بطريقة حيوّية 

 .  ذات صلة ومعنى
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قد نعرض مواقف ونطلب من األطفال اقتراح . نتحّدث عن كلماٍت ترتبط بالتسامح•
نِصف السلوك املذكور . أحداٍث إلكمالها، ونناقش معهم اإلمكانّيات التي اقترحوها

ّ.  ونتحدث عن آثاره
ً

أثناء اللعب في الساحة، أراد رامي أن يحصل على ": مثال
 "ماذا يمكن أن يحدث؟. السيارة التي يلعب بها سامي

نحاور األطفال حول املواقف املختلفة التي تواجههم، نتيح لهم التعبير عن مشاعرهم فيها، •
ر مًعا في حلول للمشكالت

ّ
ماذا يحدث لو أصّر أحدنا على : نسألهم عن شعور اآلخرين، نفك

 عدم التسامح؟ ماذا يحدث لو تساَمحنا؟

ا حول ما يعنيه لهم التسامح• ا ذهنيًّ
ً
نتحّدث عن . يمكن أن نجرَي مع األطفال عصف

 .  مواقف من حياتنا اليومّية ، ونِصف مشاعرنا وسلوكنا فيها
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ا لحّل املشكالت والنزاعات   • ا خاصًّ
ً
/  التصافي/ املحّبة/ ركن الّسالم)نيّهئ مع األطفال ركن

نوّجه األطفال إلى الركن في حالة حدوث موقف نزاع أو خصام، ونقترح عليهم أن (. التسامح
تساهم . يتحّدث كلٌّ منهم عن وجهة نظره، ويصغي إلى اآلخر،  ثم أن يفكروا بحّل للمشكلة

هذه الحوارات في تجاوز التمركز حول الذات، وتنمية القدرة على التعاطف، والتفكير 
خاذ القرارات املالئمة

ّ
 .اإلبداعّي إليجاد حلول للمشكالت وات

 

 األطفال، ليكون َدوره . قد نتناَوب على َدور القاض ي أو املستشار  •
َ
ننتدب كّل يوٍم أحد

 ندّرب عليها األطفال، لتساعدهم . مساعدة األطفال في توجيه الحوار
ً
 موّجهة

ً
نحّضر أسئلة

؟ كيف كان يمكن أن تتصّرف بطريقٍة أخرى؟ كيف يمكن )في تنظيم الحوار 
َ

بماذا شعرت
يساهم هذا الّدور في تنمية ثقة األطفال بأنفسهم، وتعزيز املناخ التربوّي (. أن نحّل املشكلة؟

 .  اإليجابّي القائم على االحترام املتباَدل

البستان، ونحرص على / نحّدد مع األطفال دستوًرا لقواعد التعامل املقبولة في الّروضة•
 .  تنفيذها وتأكيدها باستمرار
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ا
ً
 لالحتفاء بالسلوكّيات اإليجابية / قد نحّضر مع األطفال ركن

ً
لوحة

، بحيث يجمع األطفال صوًرا من (ركن األعمال الطّيبة)وتعزيزها 

حياتهم اليومية تعّبر عن التسامح في مواقف عايشوها، أو تصّور املرّبية 

:  بعض املواقف اإليجابية بين األطفال وتضيفها، وتحاور األطفال حولها

كيف حدث موقف ما وكيف تطّور؟ ماذا شعر كلٌّ من املشتركين فيه في 

.  كّل مرحلة؟ من املهم أن تساعد املربية األطفال بوصف دقيق وواضح

عبارات األطفال وتعليقاتهم حول ( اللوحة)قد نضيف إلى الركن 

مها عن التسامح أو قواعد نتوّصل 
ّ
األحداث املطروحة، مقوالٍت نتعل

 .إليها
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 َدور املرّبية

ا للتسامح، مراعاة شعور األطفال، تقّبل اختالفهم، • تقّدم نموذًجا إيجابيًّ

 .احترامهم واحترام قدراتهم، رغباتهم، أفكارهم ومبادراتهم

ا، يتيح إمكانّيات التعبير الشخص ّي •
ً
ا هادئ ا إيجابيًّ ا تربويًّ

ً
ر مناخ

ّ
توف

 للسلوك
ً
 وراسخة

ً
ر قواعد واضحة

ّ
 .واملباَدرة، ويوف

• 
ً
 راجعة

ً
 حول األفكار واملشاعر املختلفة، وتقّدم تغذية

ً
ر حواًرا فّعاال

ّ
توف

 لتوضيح األحداث واملواقف ودعم تطّور األطفال
ً
 .مالئمة

سم معاملتها بالعدل واإلنصاف بين األطفال، دون تمييٍز أو تهميش•
ّ
 .تت

تحاور األطفال حول املواقف املختلفة التي تواجههم، وتساعدهم على •

 .فهم وجهات النظر املختلفة
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 .تشّجع األطفال على املنافسة اإليجابّية وتغرس فيهم حّب التعاون واملشاركة واملساعدة•

 . تحّدد مع األطفال قواعد السلوك املالئمة، وتشاركهم في متابعة تنفيذها باستمرار•

 .تستمع إلى أفكار األطفال واقتراحاتهم وتساعدهم في تطويرها•
. 

ا ملعالجتها•
ً
 .تسلك بحساسّيٍة ويقظٍة للمواقف التي تحدث بين األطفال، وتمنحهم طرق

فس، توّجه األطفال باستمراٍر إلى وجهات النظر املتعددة ومشاعر اآلخرين •
ّ
تنّمي الصبر وضبط الن

ا ا للتعبير عن أنفسهم ومشاعرهم كالميًّ
ً
 .ومراعاة ظروفهم وقدراتهم، وتمنح األطفال آلّياٍت وطرق

توّجه األطفال إلى فهم الجوانب املختلفة للمواقف، وما يعود عليهم من فوائد التسامح، كالتقّبل •
 . واملحّبة والقدرة على إنشاء صداقاٍت واملتعة املشتَركة منها

ا تساهم في تعزيز القيمة لدى األطفال، مثل ركن التسامح، ركن حّل املشكالت، ركن املسرح •
ً
ر أركان

ّ
توف

 .  واملحاكاة
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 مواقف من حياة األطفال
  

كي نرّسخ مفهوم التسامح لدى األطفال يستحسن استثمار املواقف التي قد 

تحاور املرّبية . يتعّرضون لها في البيت، الّروضة، أو في مجاالت الحياة العاّمة

األطفال حول املوقف، تسألهم عن شعورهم حين يخطئون وحين يخطئ 

هم
ّ
تتحّدث معهم حول ما يمكن أن يحدث إذا اعتذر . اآلخرون في حق

املخطئ، وكيف يمكن أن تتطّور الصداقة وتزداد املحبة في حالة التسامح، 

يستمع األطفال إلى وجهات النظر . أو الخصام في حالة اإلصرار على الغضب

 .املختلفة، ويتوّصلون مًعا إلى قيمة التسامح وأثره اإليجابّي على حياتهم
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 في البيت

 في البيت يخطئ فيها أحدنا بحّق أخيه أو أخته•
ٌ
نتحّدث عن هذه . قد تحدث مواقف كثيرة

نستمع إلى خبراٍت من حياة األطفال ونناقش . املواقف، نستمع إلى آراء األطفال فيها
 . مشاعرهم فيها، وكيف عّبر كّل منهم عن تلك املشاعر

 
ّ. نتحّدث عن حلوٍل ممكنٍة ونناقش آثارها•

ً
 مالئمة

ً
 .نقترح مع األطفال حلوال

 
كيف شعَرت كّل منهما؟ كيف . كسرت منى لعبة أختها ميسون بينما كانت تلعب بها: مثال•

يمكن مليسون أن تعتذر وتصلح املوقف؟ ماذا يمكن أن تفعل منى؟ كيف يمكن ان يتصّرف 
 الوالدان في هذا املوقف؟ 
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الفيلم مع األطفال، ونحاورهم في نشاهد 
نتحّدث عن سلوك كّل من : أعقابه

نتحّدث . الطفلين، مشاعرهم، سلوك الجّدّ
عن خبراٍت مشابهة، نتوّصل مًعا إلى قاعدٍة 

 .  مالئمٍةّ

سامح في األسرة والبيت
ّ
 الت

 قصيدة أنا حّرة
  فاضل علي: الشاعر

•ّ
ً
 في غرفتها وترفض ترتيبها قائلة

ً
ة: "تترك الطفلة ألعابها مبعثرة ، "أنا حرَّ

ون عن واجباتهم
ّ
ى أفراد العائلة مقولتها ويتخل

ّ
 . فيتبن

نتحّدث مع األطفال عن مفهوم الحرّية وكيف تتضمن املسؤولية نحو •
 .الجميع

ى أفراد العائلة شعار •
ّ
كيف ". أنا حّرة/ أنا حّرّ" نتحّدث عّما يحدث لو تبن

 يمكن أن نحافظ على حرّيتنا دون أن نس يء إلى من حولنا؟
 . نتحّدث عن ضرورة التعاون واملشاركة لتوفير مناخ أسرّي إيجابّي للجميع•

https://www.youtube.com/watch?v=AAqyvj7OfWM
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 البستان/الروضةفي 
، يجدر باملرّبية استثمارها لحواٍر مع األطفال، / نواجه في الّروضة

ً
 مختلفة

َ
وتعزيز  لتذويتالبستان مواقف

 :نقترح بعض النماذج. قيمة التسامح

بماذا شعر فراس؟ بماذا . بينما كان فراس منغمًسا في بناء برج من املجّسمات أقدمت ريم على هدمه•
شعرت ريم؟ ماذا يفعل فراس؟ كيف يعّبر لريم عن غضبه وانزعاجه؟ يناقش األطفال املوقف كي 

ا ماذا ينبغي على ريم أن تفعل؟ ماذا يمكن لفراس أن يفعل؟ . يدركوا أهمية التعبير عن االنزعاج كالميًّ
 .  نتحّدث عن أهمّية االعتذار وإمكانّيات التعبير عنه، ونتحّدث عن التسامح وفوائده للطرفين

في ساحة اللعب رفض األطفال ضّم فراس للعب معهم في لعبة كرة القدم بحّجة أنه غير قادر على ركل •
بماذا شعر فراس حين  وبدأ في مضايقة األطفال أثناء اللعبغضب فراس . الكرة بقوة كباقي األوالد

البستان في حالة / رفضه رفاقه؟ بماذا يشعر األطفال حين يزعجهم فراس؟ كيف سيبدو جّو الروضة
 متابعة الخصام أو حّل املشكلة بلطف والتسامح فيها؟ 
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تمّسكت ليلى وميس باملكان ورفضتا . غضبت ليلى عندما جلست ميس مكانها•

ما رأي األطفال بسلوك ميس وسلوك ليلى؟ كيف يؤثر كّل من . التخلي عنه 
السلوكين على عالقة الطفلتين؟ كيف يمكن حّل املشكلة بطريقٍة إيجابّية؟ 

نستمع إلى اقتراحات األطفال ونناقشها معهم، ونتوّصل إلى قواعد نضيفها إلى 
 .دستور الّروضة أو ركن التسامح

 
 خربشت ريم على ورقة جنى. نور وجنى ترسمان في ركن الفنوّن•

ً
غضبت . فجأة

ماذا فعلت؟ هل مّزقت ورقة ريم؟ هل ضربتها أو صرخت في وجهها؟ هل . جنى
ها االعتداء على رسمتها؟ 

ّ
 هذا األمر يزعجها وأنه ليس من حق

ّ
أبلغتها بلطٍف أن

 كيف استجابت نور وماذا فعلت؟ 
 
نستمع إلى . نتحّدث عن أهمّية التسامح في تكوين الصداقات واملحافظة عليها•

 مواقف من حياة األطفال، ونضيفها إلى ركن التسامح
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 قواعد تساعدنا في ترسيخ القيمة

 سامح أنت الّرابح أغنّية الّصداقة

 لآلخر حقٌّ ولي حّقّ
 أعتذر، وإذا اعتذروا لي أسامح

ُ
 إذا أخطأت

نا قد نخطئ، واالعتذار يساعدنا في إصالح الخطأ
ّ
 كل

سامح
ّ
 االعتذار يقابله الت

 
 ؟ماذا يضيف األطفال أيًضا

https://www.youtube.com/watch?v=JYHlRPny9YM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ht2mAmnYqR4
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 أنشطة مقترحة

  
ر قبل أن تتسّرع

ّ
 تمّهل وفك

تقترح املرّبية أن يلعب كّل . يحصل كّل طفل على جريدة، يتحّرك األطفال في الحّيز املتاح وفق إشارة املربية•
   ماذا يمكن أن نفعل مع الجريدة؟. طفل مع جريدته بشكل حّرّ

 كيف شعر كّل منا أثناء اللعب؟. نتيح لألطفال أن يقترحوا أفكاًرا لالستمتاع مع الجريدة•
نتيح لألطفال أن يعّبروا بأية )؟ كيف يعّبر كّل منا عن غضبه من الجريدة. نفترض أّن الجريدة أغضبتنا•

 .طريقٍة يشاءوّن
كيف يمكن أن نتصالح معها؟ هل يستطيع من مّزق الجريدة أو جّعدها أن . واآلن سنصالح الجريدة•

؟ كيف كان يمكن أن نعّبر عن الغضب بطريقٍة ال 
ً

يعيدها إلى حالتها السابقة؟ هل يبدو الصلح سهال
   تؤذي الجريدة؟

.  تحاور املربية األطفال حول مشاعر الغضب والخصام، نقترح مواقف تحدث لنا ونتحّدث عن شعورنا فيها•
ا للتعبير عن الغضب أو االنزعاج بطريقٍة تحترم اآلخر، وتتيح إيجاد حّلّ

ً
نقارن بين سلوكنا . نقترح طرق

تشّدد املربية على أهمية التعبير عن انزعاجنا بالكالم وتوضيح موقفنا . ونتائجه في الحاالت املختلفة
ا أفضل وعالقاٍت أكثر . أو الطرف اآلخر/ األهل/ للصديق

ً
سامح في منحنا مناخ

ّ
د أهمّية االعتذار والت

ّ
ونؤك

 وأمًنا
ً
 .متعة

 
 

 لعبة الجرائد
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 الوردة السحرّية مفتاح القلب

تحّضر املرّبية لوحة جيوب، كّل جيب يحمل 
ّ/ اسم طفل، يحّضر كّل طفٍل رسًما

ً
/  بطاقة

، ويهديها ألحد أصدقائه
ً
في اللقاء . صورة

الجماعّي يتحّدث الطفل املهدي عن أسباب 
إهدائه لصديقه، وعن موقٍف أعجبه منه، أو 

يناقش األطفال املوقف، ويعّبر . طّيٍب منهسلوٍك 
كّل طفٍل عن مشاعره عند تقديم أو تلّقي 

نستثمر هذه األنشطة لتشجيع األطفال . اإلهداء

 .على االستمتاع من إسعاد اآلخرين

في . نيّهئ مجّسًما لوردة، نسّميها الوردة السحرّية
اللقاءات الجماعّية أو في املجموعات الصغيرة، يختار 
أحد األطفال صديًقا يقّدم له الوردة، ويذكر موقًفا 

نستثمر . التسامح/ التعاوّن/ بينهما، يدّل على املحّبة
هذا النشاط لغرس القَيم واملفاهيم اإليجابّية التي 

ترتبط بالتسامح، وكيف يعّبر األطفال عن 
 .  مشاعرهم فيها

قد نستثمر النشاط نفسه، ليعّبر أحد األطفال عن 
.سلوٍك أزعجه من صديقه، ونناقش املشكلة مًعا  
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ي املرّبية الصورة، وتترك فيها بعض النوافذ أو اإلطالالت، بما  •
ّ
تغط

يسمح  لألطفال بتخمين محتوى الصورة، بناًء على األجزاء 
 .الظاهرة منها

 
 ونتحاور حول مشاعر كّل من الشخصّيات•

ً
 كاملة

َ
 . نعرض الّصورة

 
ماذا نسمع؟ بماذا نشعر؟ بماذا : نتخّيل أنفسنا داخل الّصورة•

ر؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ 
ّ
 نفك

 
 يجعلني أشبه •

ٌ
أّية طفلٍة تشبنهي اليوم وملاذا؟ هل حدث معي موقف

 إحدى الشخصيات في الّصورة؟ كيف شعرت، وماذا فعلت؟

 
 

 ؟ الّصورةماذا في 
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 في القّصة

تيح لألطفال •
ُ
كسرت الحيوانات حقيبة الّضيف الغريب، ما رأي األطفال بهذا الّسلوك؟ ن

من املهّم أن . التعبير عن موقفهم من سلوك الحيوانات في أكثر من مشهد من القصة
نتقبل آراء األطفال ونعّودهم على شرح وجهة نظرهم ومحاولة إقناع زمالئهم بها 

 .والتفاوض حول أفكارهم
 
نتحّدث عن مشاعر الغريب عند كسر حقيبته؟ بماذا يمكن أن يشعر أحدنا لو أتلف •

 مشابه؟ نتحّدث عن مواقف 
ٌ

صديقه لعبته؟ ماذا يمكن أن نفعل لو حدث لنا موقف
يزعجنا فيها سلوك اآلخرين وكيف يمكن أن نتصرف؟ لو أخطانا نحن بحق اآلخرين 
وكسرنا أغراضهم، كيف يمكن أن نعّبر عن أسفنا واعتذارنا؟ نتيح املجال لألطفال 

ر املربية األطفال بقيمة . للتفكير بحلوٍل للمشاكل ونحّدد قواعد املقبول وغير املقبوّل
ّ
تذك

 . التسامح وَدوره في تكوين الّصداقة الجديدة بين الشخصيات في القصة

 
 

 الحقيبة قّصة 

 رابط الفانوس اللغوّي للكتاب

https://www.al-fanoos.org/fanoos_laghawi_suitcase/
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 "األرنب زرزور"ة قصّّ

  

ة والخروف)رفضت الحيوانات 
ّ
مشاركة زرزور اللعب ( الّدجاجة، القط

ا واحدة
ً
 له أذن

ّ
 عنهم، ألن

ٌ
 ومختلف

ّ
بينما قرر زرزور أن . بحجة أنه شاذ

 .يسامحهم عندما تعّرضوا ملشكلة
نحاور األطفال حول أحداث القّصة، نتحّدث عن مشاعر الشخصّيات 

ا لألحداث
ً
نا . "نتحّدث عن تقّبل اآلخر وأهمّية احترام مشاعره. وفق

ّ
كل

د أهمّية التقّبل والتعددّية واالحترام ". مختلفون لكننا متساوون
ّ
نؤك

 .املتباَدل
ملاذا قّرر : املتسامح ونشيد  بقيمة ما فعله أرنوبنتحّدث عن سلوك 

مساعدة الحيوانات رغم أّنهم رفضوا دعوته للعب معهم؟ ماذا  أرنوب
د القيمة اإليجابّية للتسامح

ّ
 . كان سيحدث لو لم يسامحهم؟ نؤك

 "الّزرافة ظريفة"قّصة 

  

رفض أهل الزرافة ظريفة ضّمها إليهم للبحث عن املاء والغذاء 
بسبب عنقها القصير، لكّنها سامحتهم وساعدتهم بالوصول إلى 

فق
ّ
 .  الن

نحاور األطفال حول األحداث، سلوك الحيوانات وسلوك الزرافة 
 .ظريفة

 .نتحّدث عن مشاعر الشخصّيات في املواقف

 .نتحّدث عن تساُمح ظريفة وأهّمّيته وفائدته لها وللحيوانات
  

 

 
 

 القّصة مسموعة بصوت كاتبها

 

https://www.facebook.com/344512916007726/videos/1848373908628045/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/344512916007726/videos/1848373908628045/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/344512916007726/videos/1848373908628045/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/344512916007726/videos/1848373908628045/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/344512916007726/videos/1848373908628045/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.facebook.com/344512916007726/videos/1848373908628045/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
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 في املسرح

 ملا يتيحه املسرح من فَرٍص لتنمية مهارات التواصل، والتعبير الشخص ّي للطفل، وتطوير ثقته 
ً
إضافة

ر املسرح بأنواعه املختلفة 
ّ
ّل، التمثيل)بنفسه، يوف

ّ
 ملساعدة األطفال في ( مسرح الّدمى، مسرح الظ

ً
وسيلة

 للتماهي مع اآلخرين وتطوير التعاطف 
ً
فهم مشاعر اآلخرين من خالل املحاكاة والتقليد، ويمنحهم فرصة

 .والذكاء االنفعاليّّ
البستان، إلتاحة املجال لألطفال في تجسيد الشخصيات / يجدر باملرّبية أن تستثمر ركن املسرح في الّروضة

 .  املتنّوعة، ومحاورتهم حولها
 .نحّضر مًعا حّيًزا مالئًما، نحاور األطفال حول تخطيط وتنظيم الحّيز، ونهّيئه معهم

 .نستثمر القصص والّنصوص املتاحة في الّروضة لتمثيلها
نعّرف األطفال على إمكانّيات املسرح املختلفة وأنواعه، ونحّدد معهم القواعد املطلوبة للّسلوك أثناء 

 .العرض
ر معهم باألسلوب األمثل ملسرَحته

ّ
ا يرغبون بأدائه ونفك  .نختار مع األطفال نصًّ

 .نهتّم بتوزيع األدوار ووصف كّل شخصّية
 .يمكن للمرّبية أن توّجه العمل بين األطفال، أو أن تشاركهم بأداء َدور إحدى الشخصّيات

ص مًعا الدروس املستفادة
ّ
 .نحرص على حواٍر مع األطفال في أعقاب العرض، حول تجربتهم فيه، ونلخ

 يستعين بها األطفال لتمثيل املواقف املقترحة ثّم نناقشها
ً
 .  قد نضيف إلى الّركن دمًى متنّوعة
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 ورشة عمل مع األهل

  

كاء األخالقّي 
ّ
سامح في تنمية الذ

ّ
 حول َدور الت

ً
 قصيرة

ً
تعرض املرّبية مقّدمة

سامح "يمكن االستعانة بفقرة . )وتحقيق الّسعادة والرفاهّية النفسّية
ّ
الت

 (.وتطّور الطفل
 .وتِصف الخالف بين األخوين" الجسر"تعرض املرّبية قّصة  

ف عند عودة األخ األكبر من سفره
ّ
 .تتوق

 :تناقش كّل مجموعٍة أحد األسئلة التالية. يتوّزع األهل في أربع مجموعاٍتّ

 

 :  نقترح عليِك نموذًجا لورشٍة لألهل. لألهل دوٌر هامٌّ في ترسيخ القَيم وتعزيزها

https://www.youtube.com/watch?v=_1sNd-P_96o
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 للقّصة، ثّم نتابع عرض تتّمتها
ً
نتحّدث . في التلخيص الجماعّي نقترح نهاية

 .عن مشاعرنا، وأهمّية حّل الخالفات بطرٍق إيجابّية
نحاول التوّصل مع األهل إلى صيغٍة تعّبر عن فوائد التسامح وأهمّيته 

 .ملشاعرنا وتوّجهاتنا
ة /ّمن أخصائي( دقيقة 15-10)يمكن اختتام الورشة بمحاضرة مقتضبة 

ة مختّص يتحّدث عن آليات تطوير السيطرة على الغضب لدى /نفس يّّ
 .الطفل

 

 وملاذا؟ بالحجارة الرجل يعمل أن تتوقع ماذا1.

ب وما مشاعرك وِصف معك حدثت التي الخالفات أحد استرجع2.
ّ
 من عليه ترت

 .وسلوكياتك مواقفك
ا اقترح3.

ً
ب تساعدك ووسائل طرق

ّ
 /كالغضب السلبّية املشاعّر على للتغل

 ...الحزّن /اإلحباط
 باقي أّما بينهما، داّر الذي والخالف األخوين َدوّر والدان يؤّدي املجموعة هذه في4.

ق املجموعة
ّ
 واللغة الصوت الجسد، لغة الوجه، لتعابيّر وتنتبه املشهد توث

 .األخَوين من كّلّ وشعوّر موقف في رأيهم عن اآلخرون يعّبّر .املستعملة



27 

 مراجع مقتَرحة للتوّسع

  

شر. النمّو االنفعالّي واالجتماعيّّ(. 2015)أبو غزال، معاوية 
ّ
 دار وائل للن

ق 
ّ
في تنمية الذكاء األخالقّي لدى أطفال قرى  بورباأثر برنامج تدريبّي مستند إلى نظرّية (. 2013)بشارة، موف

SOS ة األردنّية في العلوم التربوّية، . في األردن
ّ
 417-403(: 4) 9املجل

ة العلوم . سنوات 7-5تطّور الذكاء األخالقّي لدى األطفال بعمر (. 2017)الخفاف، إيمان عباس 
ّ
مجل

 160-134(: 2) 5النفسّية والتربوّية، 
 املجلس األعلى للثقافة، القاهرة. سيكولوجية القوى اإلنسانّية(. 2006)صفاء األعسر 

، النظرّية والتطبيق، دار املسيرة للنشر  الذكاءات(. 2005)نوفل، محمد بكر 
ّ

املتعّددة في غرفة الّصف
 والتوزيع، عّمان
 وزارة التربية والتعليم في إسرائيل. نمّد يًدا للسالم، مرشد للمرّبية(. 1995)اإلدارة التربوّية 

  
Bandura, A. (1977). Self efficacy: Towards a unifing theory of behavior change. Psychological 

review, (84): 191-215 
  

Bandura, A. (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: W.H.  freeman and company 



 مًعا 
ّ
ً
 نحو مجتمٍع أكثر أمًنا وسعادة


