دولة إسرائيل
وزارة التربية والتعليم
اإلدارة التربو ّية
القسم أ ،الخدمات النفس ّية االستشار ّية

"نفعل َ
الخ ْير"
شرح حول االلتزام الذاتيّ
والتداخل االجتماع ّي

أهداف البرنامج
 .1أن يحصل الطالب على معلومات مفصّلة حول البرنامج وااللتزامات التي ينطوي عليها.
 .2ان يش ّخص الطالب موقفهم األوّ ليّ بشأن التداخل االجتماعيّ .
 .3ان ّ
يطلع الطالب على المواقف والمفاهيم المتنوّ عة حول التداخل االجتماعيّ .

تمهيد ( 5دقائق)

يشرح المعلّم 1للطالب بشكل مختصر حول المفهوم الذي يرتكز عليه برنامج التداخل االجتماعيّ  ،وال يتيح لهم طرح األسئلة
خالل هذه المرحلة.

1

كتبت الجمل بصيغة المذ ّكر ،لك ّنها موجّهة لإلناث والذكور على ح ّد سواء.
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المرحلة الثانية ( 25دقيقة)
يجلس الصفّ بشكل دائريّ حيث يوضع وسط الغرفة حبل طويل (أو يمكن أن يرسم المعلّم ً
خطا بواسطة طباشير أو قلم تلوين
يمكن محوه) .يقصّ المعلّم القصّة القصيرة اآلتية:

"اليوم هو يوم امجلعة .يلتقي ا ألصدقاء كعادهتم يف احلديقة العامة ،ويقضون أأوقاًتا ممتعة م اعا .يسود هدوء وتاكد ختلو الشوارع
من الناس .هناك أأوالد يلعبون كرة القدم يف الساحة القابةل لاكن جلوس ا ألصدقاء .جفأأة ،تقذف الكرة فوق اجلدار
وتتدحرج حنو الشارع ..فكّروا قليال ،ماذا كنتم ستفعلونّ؟
قبل أن يجيب الطالب ،يطلب المعلّم منهم أن ال يشيروا إلى ردود الفعل التي سيختارونها ،بل أن يصفوا ردود الفعل الممكنة
للحدث ،وفق العناوين التي سيقترحها في ك ّل م ّرة .سيرفع المعلم بطاقة تحوي عنوا ًنا ،وسيقوم أحد الطالب بوصف ر ّد الفعل
المالئم للعنوان الذي في البطاقة ،ثم يضع البطاقة على الحبل وفق مفهومه لتدرج ردود الفعل (الوصف الذي بين قوسين هو
بمثابة اقتراح عا ّم للمعلّم ،وال حاجة الستخدامه ،سنستخدم ً
بدال من ذل األوصاف التي يقترحها الطالب كشرح للعناوين).

المتجاهل( -يشاهد ما يحصل ،يدير ظهره ويتابع وكأن شي ًئا لم يحصل ،يقول في نفسه "سيتد ّبرون أمرهم بأنفسهم")
الذي يج ّند اآلخرين( -يشاهد ما يحصل ويقول "انظروا ،يجب إحضار الكرة لألوالد ،عليهم أ ّال يركضوا نحو الشار " ،ينتظر
ريثما يقوم أحدهم بتقديم المساعدة)
المسؤول( -ينهض ويحضر الكرة ويعطيها لألوالد)
غير المكترث( -ال يعير االهتمام أليّ شيء ال يتعلّق به أو باآلخرين حوله)
المبادر( -ينهض ،يحضر الكرة ،ويدخل ال ّساحة ويشرح لألوالد حول قواعد السالمة ويعطيهم الكرة)
المتردّ د( -يشاهد ما يحصل ،ينهض ،يجلس ،ال يعرف ما الصواب ،ينظر حوله ليعرف ما يفعله اآلخرون)
المسيء( -يشاهد ما يحصل ،ينهض ،يلتقط الكرة ويلعب بها مع أصدقائه ويتجاهل األوالد)
الذي يشعر بالذنب( -ينهض ،يحضر الكرة ،يعطيها لألوالد ،ويشعر باالستياء حيث يقول في نفسه "ربما لم يكن عليّ أن
أعطيها لهم ،ربما كان يجب أن أنادي بال ًغا ،ربما ،...ربما)...
المتداخل( -يشاهد ما يحصل ويقول" انظروا ،هم بحاجة إلى المساعدة" ثم ينهض ويذهب هو وأصدقاؤه لتقديم المساعدة)
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يسأل المعلم :هل هناك ردود ِفعل أخرى مّمكنة؟
الفعل الذي حصلنا عليه؟ (في الغالب ،يكون "المتجاهل" في الطرف األول للحبل و"الذي يشعر بالذنب"
ما هو تّدّ ّرج ردود ِّ
في الطرف الثاني للحبل ،ولكن ليس بالضرورة)
مثل االختيارات المختلفة والشخص ّيات العديدة ،ولكنها ت ّ
الفعل املختلفة؟ (ت ّ
مثل في األساس تشكيلة ردود
ماذا تّمّثّل ردودّ ِّ
ف ْعل داخل ّية ممكنة تحصل في داخل الشخص نفسه ،حيث يقوم اإلنسان باختيار ر ّد الفعل الداخل ّي المناسب لك ّل حالة)
الفعّل؟ ما الذي يوجّهنا في االختيار؟ (قيمنا ،مدى فهمنا للحالة ،معرفتنا لقدراتنا ،إرادتناـ ثقتنا ،الضغط
كيف نختار ردّ ِّ
االجتماعي ،الضغط األسري ،مزاجنا ،مشاعرنا كالقلق والغضب والحبّ والخوف)..

ّ
التعرف إلى مواقفكم
نتدخل أو أن نفعل شي ًئا من أجل اآلخرين .أنتم مدعوون إلى
سنتأ ّمل اآلن اللحظات التي نختار فيها أن
ّ
التبرع ،التأثير ،سلوكنا كمواطنين).
(التطوع،
االجتماعي
تجاه التداخل
ّ
ّ
ّ
والتعرف على ق َيمهم ومعتقداتهم بما يتعلّق
شجع طالبنا على تشخيص القوى الكامنة فيهم ،وقدرتهم على التأثير،
ّ
سن ّ
االجتماعي.
بالتكافل والتداخل
ّ
وتتطور في كل ّ مرة يتساءلون فيها:
سيطرح الطالب على أنفسهم ثالثة أسئلة طيلة الوقت ،حيث ستختلف اإلجابات
ّ

 -1يجب أن ينظر الطالب حوله ويتساءل :مّن/ماذا حولي يحتاج إلى معاملتي التي تتسم بالتطوع ّوالتداخل
االجتماعيّ؟
 -2يجب أن ينظر إلى نفسه ويتساءل :ما الصحيح أن أفعله بشأن البيئة حولي وما الذي سيوجّنهي في اختياري
حول ما سأفعله وفي كيفيّة قيامي بذلك؟
 -3على الطالب أن ينظر إلى نفسه وإلى بيئته ويتساءل :ما هي القوى واملهارات والقدرات التي يمكن أن تّعينني
على تقديم املساعدة والتأثير؟
ماذا يحوي البرنامج؟ ( 20دقيقة)  -يجب الشرح واإلرشاد وتزويد الطالب بمعلومات حول البرنامج ،كما يجب إعطاء أمثلة
ألماكن ووظائف يمكن التطوّ من خاللها ،وتجنيد طاقات الطالب ،وإزالة الغموض ،والتخفيف من الشعور بالضغط.

التلخيص– يشير الطالب تبا ًعا إلى ما يلي :أمر جديد تعلّمته اليوم عن نفسي في سياق موضو "التطوّ ر الذاتيّ والتداخل
االجتماعيّ ".

