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  توطئة
، بل وفي الحاالت ب المساعدة في حاالت الخطرل  عن ط  والشباب يمتنع الكثير من األوالد 

 اكثيرً ام"، و"كل شيء على ما ير :يجيبونعندما نسألهم: "كيف الحال؟"،  ادية أيًضا.الع اليومية
منهم من " أنا أتدبر أمري وحدي، وال أحتاج للمساعدة". ما يرفضون قبول المساعدة ويّدعون:

ن يمنعهم الخجليعت  .ن ذلكم   قد انه ال يستحق المساعدة، وهناك م 
بين  طلب المساعدة كعنصر أساسي في العالقات الوطيدةالتوّجه لهذه النشرة في ر تتمحو  

فع الوعي إلى هذا الموضوع، ور ت حولإلى زيادة المعلوما هدف، وتالمعلمين والطالب
ورشات للمعلمين،  ه، كما وتحويه لطلب المساعدة وتلك التي ُتعرقللعوامل التي تدعم التوجّ ا

  وأولياء األمور والطالب.
بأنه ليس  اإليمان في نفس كل طالبزرع بية والتعليم، نؤمن بضرورة ، العاملين في الترحنن

. ولكن العالقة بين هذه اإلتاحة، ون ألجلهونحن أيًضا متاحون ومتفّرغ اؤهفعائلته وأصدق ،يًداوح
بحاث حول حاالت الضغط "تشير األ ، حيثهذه اإلتاحة ليست وثيقةودرجة استخدام الطالب ل

ا بين الحاالت التي يشعر بها األوالد أنهم بحاجة للمساعدة من عامل خارجي أن هناك فرًقا كبيرً 
عدم هم يختار قسم كبير من، لمعاناةورغم ا.... من هذا العامل وبين استعدادهم لطلب المساعدة

 بلونفسور ي  لقد أظهرت نتائج بحث أجراه برو (.2011גילת, " )التوّجه لطلب المساعدة
لن  هممن 70% أن حول الحاالت التي يحتاج فيها الطالب إلى المساعدة  (2015)יבלון, 

 ن الطالب صغار السنأأيًضا أظهرت النتائج  .لجهات الرسميةامن  المساعدة لطلبه يتوجّ 
لطلب  هونيتوجّ  الطالب ة منأن قلّ والبنات يطلبون المساعدة أكثر، رغم هذا، تثبت النتائج 

لونها على الجهات الرسمية، يفضّ  ألنهم ،ر رسميةغي دة إلى جهات  المساعدة، وبأنهم يتوجهون عا
 هذه الجهات. جميع لون طلب المساعدة من الصديق قبل يفضّ كما و
بلون ل م  ال  بة عدة أسباب لذلك، كصعوإلى  (2015)יבלון, يطلبون المساعدة؟ يشير بروفسور ي 

ذاتية وعدم القيمة ال يتدنّ إلى  اس بأن طلب المساعدة سيؤّدياالعتراف بوجود مشكلة، أو اإلحس
الخوف من إلحاق الضرر أو ، األعراف والتوقعات االجتماعيةأو بسبب االستقاللية، 

عدم وجود ثقة برغبة ك أسباب أخرى إلى تشير أبحاث أخرىاعية وغيرها. بالطموحات االجتم
درتها على تقديمها، ناهيك عن أن طالبنا يمكن أن يمتنعوا البيئة المحيطة بتقديم المساعدة أو بقُ 
  عن طلب المساعدة نتيجة للخجل.  

التوّجه على  بع الطال: ما الذي يمكن أن يشجّ التالي نفسنا السؤالمن المهم أن نطرح على أ
هون لطلب المساعدة أن األوالد سيتوجّ  (2015)יבלון, بلون طلب المساعدة؟ يعتقد بروفسور ي  ل

لطالب. لذلك، كي القريبة من ا من ق ب ل البيئة المحيطة عالقة، تفّرغ ووعيما يلي:  ريتوفّ  عندما
ف على األشخاص  ، لهم غينالمتفرّ العالقة الحقيقية معهم، و يذونساعد طالبنا على التعر 

بأربع مهارات حياتية مهمة كي  ويهمد ذ  دهم  ونزوّ أن نزوّ  ، ال بدّ ذوي القلب المفتوح تجاههمو
 بشكل خاص: المؤسسات التربوية بشكل عام، وأثناء تواجدهم في يستخدموها في حياتهم

 
 في طلب المساعدة مهارات

                                      المساعدةمهارات في تلّقي 
ض المساعدة مهارات  في َعر 
 في تقديم المساعدة. مهارات

 
هذه  زبر  طلب المساعدة. تُ التوّجه لفي موضوع  ن هذه النشرة ورشات للطواقم التربويةتتضمّ 

ة األوالد عنصًرا فّعاال في معرف وان يكونقدرتهم على أ الورشات للعاملين في التربية والتعليم
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د األوال كي يعتبرنانحن البالغين،  ،هاحتاجاالتصال التي نمهارات المحتاجين للمساعدة، و
  .  لطلب المساعدةعنواًنا يلجؤون إليه والمراهقون 

 
تؤكد هذه لطلب المساعدة. التوّجه تحوي هذه النشرة أيًضا دروس مهارات حياتية في موضوع 

تنفيذ استراتيجيات ل مهسابطلب المساعدة، وذلك من خالل إكالتوّجه لأهمية للطالب الدروس 
ق الدروس إلى اوضاع حياتية تقديمها. تتطرّ على طلب المساعدة وب التدرّ وطلب المساعدة، 

 طلب المساعدة من اآلخرين.  وتكون بمثابة "ملعب للتدريب" بشأن مختلفة
 
 
 وأنت يسألك ال من تعطي أن األجمل ولكن إليه، حاجة في هو ما يسألك نمُ  تعطي أن جميل"

 "حاجته تعرف
 جبران خليل جبران      

 

 

 م والعطاء، واالستمرار في العمل التربوي المباركبتحية التفهّ  جميًعا نحييكم

 

 عيناب لوك                                   حانا شدمي

 ةمدير قسم برامج المساعدة والوقاي                   مديرة قسم أ، الخدمات النفسية االستشارية
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 نتائج األبحاثاض استعر -ب المساعدةلَ طَ توّجه لال

 مرشدة قطرية، قسم برامج المساعدة والوقاية -ميخال زخارَيه

أحد  رب  عت  ه لطلب المساعدة فيُ التوجّ الحاالت الضرورية مهم جًدا، أما  إن تقديم المساعدة في

 ,Reynders, Kerkhof, Molenberghs (protective factors)عوامل الحصانة النفسية 

 & Van Audenhove, 2014.)  ّفق عليه حولرغم هذا، نالحظ أنه ال يوجد تعريف مت 

بهذا  قةرات األبحاث المتعلّ أن استماة"، أو ماهية هذه المساعدة، كما ه لطلب المساعد"التوجّ 

 . (standardization)عياري حيد م  و  تخضع إلى ت  لم الشأن 

ت ظهرألمساعدة في المدارس في مراحلها األولى. لقد ه لطلب اما زالت األبحاث حول التوجّ 

الذاتي  ة جراء اإليذاءالجسدي برامج الوقاية تقلل من اإلصابةو النتائج أن برامج التدّخل المبكر

عن غم هذا، يمتنع الكثيرون ، ولكن ر(Astelttine et. al., 2007))نتيجة للميول  االنتحارية( 

قهم باآلخرين، أو بعدم قدرتهم على بتعلّ  اعتراف   ينطوي علىه ب المساعدة، حيث يعتقدون أنطل

ل نفسي يتمثّ  ن  م  ث  و وصمة اجتماعية ينطوي علىاجهة الصعوبات بشكل مستقل، أو أنه مو

يمتنع المراهقون عن طلب  (.(Karabenick & Newman 2006حتاج" بالتحّول الى "مُ 

بل  جدي نفًعاون أن طلبهم للمساعدة لن يُ لتربوي في المدرسة ألنهم يخش  المساعدة من الطاقم ا

 ,Newman & Murray, 2005; Pietrzakجعل الحالة تتفاقم ويعتقدون أنه يمكن ي

Johnson, Goldstein,  Malley & Southwick, 2015)بشكل  ةصحيح . هذه النتائج

قين الذين المراهام المخدرات، ويميلون لالكتئاب، االنتحار، استخد خاص عند الحديث عن أوالد

لون أنفسهم ويحكمون على أنفسهم بشكل سلبي إذا طلبوا المساعدة يميلون للكمال، حيث ال يتقبّ 

(Zeifman et al., 2015)  . م أن الطاقإلى تلك التي تشير  ائج األبحاث المقلقة كانتنتأحدى

نسبًيا بعد ية نّ تد  ، ويحتل مراتب مُ كعنوان لطلب المساعدة التربوي ال يحتل المراتب العليا

ي لمعرفة جر  في بحث أُ  (.yablon, 2010; Boulton, et, al., 2013)الوالدين واألصدقاء 

حية )النواحي الذهنية ق بالض، ظهرت عوامل تتعلّ لعنفليغ عن التبالعوامل المشّجعة والمعيقة ل

لق بالمعتدي عوامل تتع وغيرها(؛ نوع االعتداء، تكراريتهق باالعتداء ) عوامل تتعلّ  والعاطفية(؛

ء في المدرسة، العائلة، األصدقا؛ عوامل تتعلق بالبيئة المحيطة ))عالقته مع الضحية وغيرها(

إن تبليغ في السابق )التبليغ في الماضي ونتائجه(. وعوامل تتعلق بالقيام بال المجتمع والحضارة(؛

د على أهمية ؤكّ ع، ويالموضوفي الكامن برز التعقيد لة فيما بينها يتفاع  وجود عوامل كثيرة مُ 
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ق يتعلّ ه لطلب المساعدة ليس أمًرا ثابًتا في اإلنسان، وًرا، فالقيام بالتبليغ والتوجّ تغيّ اعتباره مُ 

 قة باإلنسان والبيئة المحيطة والظروف والتكرارية وغيرها.رات المتعلّ بالكثير من التغيّ 

في المدرسة ومميزات تعيق لب المساعدة ه لطع على التوجّ لقد أظهرت األبحاث مميزات تشجّ 

 ,.Lindsey & Kalafat, 1998; Rowe et al., 2014 Berger et al)طلب المساعدة 

2013; Klineberg et al., 2013;:) 

 ه لطلب المساعدة:العوامل التي تشجع على التوجّ 

ل األلم أكثر، وعوامل أخالقية كاإلحساس بأن عدم القدرة على تحمّ عوامل تتعلق بالضحية: 

 (.2016ויזל ואיזיקוביץ', -)לבلمعتدي يستحق العقاب، وبأن االعتداء ليس عدال ا

 يّسرمن العوامل التي تُ ل الطاقم التربوي ب  : كانت اإلتاحة والمبادرة من ق  اإلتاحة والمبادرة

 يث مع شخصون الحدالتوّجه لطلب المساعدة في المدرسة. لقد أشار األوالد أنهم ال يودّ 

رهم بأنهم متفّرغ من أجلهم، و همن المعلم متاًحا لناحية أخرى، إذا كاته. من عون وقيضيّ  ُيشع 

ما واجهوا مشكلة جديدة، وإذا  يدعوهم مرة أخرى إذاحيث  هم دائًما،سيشعرون بأنه إلى جانبف

ون قوله. لقد أشار قسم من األوالد أن ف دائًما ليصغي إلى ما يودّ سيتوقّ فبة منهم رُ ق  ن بم  كا

 تاح" هو ذاك المعلم الذي "يبقى بعد ساعات الدوام ويكون متفرًغا لتقديم المساعدة".لمُ "المعلم ا

ه م في التوجّ سه  يُ  اإضافيً  عاماًل  ل المعلمينب  حكام من ق  األعدم إصدار  ُيعتب رعدم إصدار أحكام: 

 قصود هنا هو التعامل مع الطالب دون االعتماد على الصورة الُمسبقةلطلب المساعدة. الم

ل ب ة  على  وأ للطالب دون إصدار أحكام عليه، حيث يتم اإلصغاء (stereotype)النمطية أو الق و 

ه، معه ضدّ  هحديثامين تطّرق إليها الطالب أثناء وال يستخدم مض الطالب   ل. يحترم المعلمُ ع  ما ف  

 ويتعامل مع جميع الطالب بمساواة.

 الطالبه المعلمون مع جريي الذي يُ اليومو لمستمرر الحديث اعتب  يُ العالقة بين المعلم والطالب: 

 نتائجت ظهرألقد  (.Yablon, 2010)ه لطلب المساعدة التوجّ  فيגורם מתווך( عامال وسيًطا )

 يغع على التبليشجّ  عاماًل  يثقون به بالغود وجنة يعتبرون العيّ الطالب في من  60.2 % أن بحث  

بلون دث ح  لقد ب   (.2016ויזל ואיזיקוביץ', -)לב ور العالقة اإليجابية بين المعلمين بروفسور ي 

ن على ر الطالب للمعلمين كقادريعلى تصوّ  طالب في سيرورة طلب المساعدة ومدى تأثيرهاوال

ا ي دوًرا مهمً النتائج أن العالقة الجيدة بين الطالب والمعلمين تؤدّ تقديم المساعدة. لقد أظهرت 

 في ةرسميّ المدى  يمكن أن تقلل من لعنف، حيثيا االحديث عن ضحافي طلب المساعدة عند 
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، ه لطلب المساعدةيكون هذا أحد التفسيرات إلسهام العالقات الجيدة في التوجّ  يمكن أنالعالقة. 

ت ظهرأ. لقد رسميةالجهات غير اله إلى إلى التوجّ يميلون  أظهرت النتائج أن الطالب حيث

)أي  مأنهر منهم وال يعتقد منذ البداية فُ ن  ن المعلم ال ي  و  ك  رون العالقة الجيدة بالطالب يفسّ  أيًضا أن

ه للمعلم . باإلضافة إلى ذلك، يميل الطالب إلى التوجّ م مراهقيننهو  لمجرد ك   ون( مخطئينالمراهق

ي  ع   .(Lindsey & Kalafat, 1998)حقوق الطالب في المدرسة الذي ي 

 ه لطلب المساعدةالمعيقات للتوجّ 

ر المراهقون التوّجه لطلب المساعدة، يواجه قسم منهم أمًرا آخر، بعد أن قرّ عدم وجود وعي: 

 عة في عمليةالسيرورة المتوقّ يهم اللجوء إليها، أو ب علجّ توالعناوين التي ي م ال يعرفونهُ ف  

 الحصول على المساعدة. 

اء لة جرّ ر كل العائتضرّ تن أن الخوف م  أو الخجل، من هذه العوامل: عوامل تتعلق بالضحية: 

كان حيث االعتداءات الجنسية، رت عوامل إضافية في سياق ك  ذُ لقد ه لطلب المساعدة. التوجّ 

-)לבالعوامل أيًضا هذه من  إمكانية اتهامهم بالكذبو ،الخوف من المعتديو ،اإلحساس باإلهانة

 (.2016ויזל ואיזיקוביץ', 

يبدو المعلم للطالب  غ النفسي.لتفرّ رت هي عدم اك  ذُ  أحد العوامل المعيقة التيعدم التفّرغ: 

ي االنخراط وال يرغب ف "عالقة معلم مع طالب"د العالقة معهم إلى "مشغوال جًدا"، أو أنه يقيّ 

 . والخوض في حياتهم

( التي dual rolesاألدوار االزدواجية وغير المتوافقة )يمكن أن تحّد الصراع في أدوار المعلم: 

ه إلى معلم طالب من التوجّ المساعدة. مثال، يمكن أن يخاف اللطلب  همن التوجّ البالغون  يهايؤدّ 

 على تقييمه في الموضوع. ر هذاا معيًنا، ألنه يخشى أن يؤثّ مه موضوعً يعلّ 

 ه لطلب المساعدةالعوامل المتعلقة بالتوجّ 

 Rossow andه لطلب المساعدة يميل الطالب األصغر سًنا والبنات إلى التوجّ العمر والجنس: 

Wichstrom, 2010.)  ّه لطلب المساعدة إيجابية أكثر من لقد كانت مواقف البنات من التوج

لى طلب المساعدة من لسن إيميل الطالب صغار اكما  (Kessels & Steinayr, 2013البنين 

 .(Heath et al., 2010)البالغين من المدرسة 
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الطالب القاطنين في  لمتحدة أنلقد أظهرت نتائج في الواليات ا: ومركز البالد نواحي البالد

 لطالب القاطنين في مناطق مركزية في البالدامن  نواحي البالد يطلبون المساعدة أقل

(Fadum et al., 2013) . 

ه لطلب المساعدة في الحاالت التي يكون فيها االعتداء واضًحا أكثر من يتم التوجّ نوع االعتداء: 

ه لطلب المساعدة عند يتم التوجّ  اضًحا. على سبيل المثال، االعتداء وفيها الحاالت التي ال يكون 

 لعنف الكالمي أو االجتماعي.د بالسالح أكثر من حاالت االجسدي أو التهديالتعّرض للعنف 

الذين أشاروا كان الطالب  ،مثال في سياق االنخراط بالمخدرات اإلحساس بالرفاهية النفسية:

ه لوالديهم مقارنة مع الطالب الذين ا للتوجّ قل استعدادً أ اس منخفض بالرفاهية النفسيةإلى إحس

 الطالب الذين أشاروا إلى إحساسأبدى  أشاروا إلى إحساس مرتفع بالرفاهية النفسية. رغم هذا،

ه إلى الجهات في المدرسة مقارنة مع الطالب ا أكبر للتوجّ استعدادً منخفض بالرفاهية النفسية 

 . ( 2011שגיא, עזר, שחאדה,  גילת,)لرفاهية النفسية الذين أشاروا إلى إحساس مرتفع با

 برامج المساعدة والوقاية

يمكن أن تتمحور برامج المساعدة في القنوات الرسمية )الطاقم التربوي والعالجي( وغير 

الممنوعة، ظهر المواد باستخدام  علقالرسمية )األصدقاء والعائلة(. مثال، في برنامج الوقاية المت

ة في الخوض في الرغب خدام المستقبلي للمواد، وانخفاضحساس بالسيطرة على االستارتفاع باإل

الرسمية في المدرسة جهات اله لطلب المساعدة من في الرغبة في التوجّ  في المخاطر، وارتفاع

 (.2013, וגילת שגיא) (ة، وموّجه البرنامج\ة، المستشار\المعلم)

في القنوات  تتمحورل التي النتائج أن برامج التدخّ  رتإليذاء أنفسهم، أظهلذين يميلون بالنسبة ل

 ; Muehlenkamp et al., 2010ه لطلب المساعدة الرسمية لم تكن ناجعة في زيادة التوجّ 

Robinson et al., 2012 ) لكن البرامج التي تمحورت في األصدقاء والوالدين، ذوي

)משתנה نت بمثابة عامل وسيط العالقات القريبة مع الشباب، كانت ناجعة لدرجة أنها كا

  (.Rickwood et al., 2005ه لطلب المساعدة من الجهات الرسمية الحًقا للتوجّ מתווך( 
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 און ב"י""طلب المساعدة وفق نموذج 

 برنامج "المهارات الحياتية"في  يتكاملالمفهو م الشمولي وال –בי"  –"און  نموذج الـ

ع الطالب إلى تهدف در ف  في  يتكامله بشكل شمولي ول ذاتتأمّ وس "المهارات الحياتية" إلى د 

المهارات  كس فيتنع د أنهاي  وضاع الحياتية. كل مهارة هي مهارة مهمة بذاتها، ب  ع األجمي

. خالل السيرورة التربوية، لمهارات الحياتية إلى خمسة محاور. يمكن تصنيف اأيًضا األخرى

 عليها.    دّربونتسيّطلع الطالب على المهارات المتعلّقة بكل محور، وسيكتسبونها وي

 طوير المهارةت ؤمن بأهميةهذا النموذج، نحن نفي الخمسة نموذج الـ "أون بي". ن المحاور تكوّ 

من خالل هذه األوضاع الحياتية المختلفة. سياق  فيالداخلية لكل طالب وكل إنسان ( )القوة

 الكامنة فّي؟  (القوةالمهارة )على التساؤل: ما هي  المعلم الطالبيساعد الدروس، س

   :ت الحياتية هيللمهارا ةالخمس المحاور

 ف على الذات وتنمية الوعي يتمحور في التعرّ  :نا، محور الهوية الشخصيةأ – أ

جسدي، مشاعري، أفكاري، وسلوكي باإلضافة إلى هويتي معرفتي ل :نالذاتي. يتضمّ 

 الجنسانية، هويتي الجنسية، هويتي الحضارية، ومواقفي وق ي مي. 

 تمحور في قدرة اإلنسان على تنظيم مشاعره ت: جيه الذاتيواطف والتوإدارة الع – و

ه وأداءه الوظيفي من خالل يف من القلق أو الغضب( وتوجيه سلوكوإدارتها )كالتخف

ه غضبن يستطيع اإلنسان مالحظة مثال، أ ختيار.االفحص اإلمكانيات المتاحة أمامه و

الذاتي ر بواسطة الحوا ي إلى سلوكيات عنيفة وإدارتهؤدّ الشديد والذي يمكن أن ي

يتم تفادي و ،فتزداد السيطرة الذاتية ،طرائق التهدئة الذاتيةب )المناجاة(، أو االستعانة

  السلوك العنيف، وغيرها... 

 يتمّ  (:م، عمل وأوقات فراغتعلّ ) إدارة ذاتية في مهام الحياة المختلفة -دير أنفسنان – ن 

 اتية المختلفة وتنفيذ المهام الحياتيةق هنا إلى القدرة على إدارة الذات في البيئات الحيالتطرّ 

ر األداء الوظيفي النابع على أكمل وجه. يؤثّ  رالمناطة بنا )تعلم، عمل(، وفق مرحلة التطوّ 

اإلحساس بالقيمة  يعززاإلحساس باألهمية في هذه الحياة كما من دافعية داخلية على بلورة 

 الذاتية.  

 اء، التواصل البنّ يتمحور في : يمحور التواصل البين شخص – ينكمبيني وب – ب

ق بأفراد العائلة، واألتراب، والشخصيات ذات التعلّ تطوير العالقات والحفاظ عليها، 

  والشركاء في العالقات العاطفية الحميمة. ،السلطة، واألصدقاء

 ينطوي الواقع  :محور مواجهة حاالت الضغط والخطر واألزمة – وجد َمخرجي – ي

طة )هناك ازدحام ابتداء من درجة متوسبدرجاته المختلفة،  ضغطالعلى مواجهة حاالت 

إصابة(. تتمحور ت األزمة الصعبة )فقدان، طالق، وانتهاء بحاالمروري وسأتأخر( 

ا ل خطرً الحالة كحالة تشكّ  شاعر الضائقة، تعريفمهارات المواجهة في مالحظة م



 

 13 

لمهارات المتنوعة للتهدئة ا، معرفة رد الفعل الشخصي الفوري للحدث، وتطبيق اوتهديدً 

 الذاتية وإدارة المشاعر. 

 

 

 

 

 

 

 

 تخطيط نموذج "أون بي"

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   ( الداخليةالمفهوم الشامل والتكاملي للمهارات )القوى  -"أون بي" نموذج الـ

الصورة المتكاملة المتكّونة  بصورة دائرية، إذ يتم التأكيد على ةج المحاور الخمسنموذض عر  يُ 

قة المتبادلة بين المحاور الخمسة طيلة الوقت، مًعا وعلى ح دة، من األجزاء. إن العمل على العال

ؤدي إلى زيادة دها قوة لدى الفرد، بل وسيزينة وسيكو  هو الذي سيولّد وجوًدا للعناصر المُ 

 يته النفسية. رفاه

 هناك بعض المبادئ لهذا النموذج:

  ال العمل على األجزاء. متكامل هو الذي يخلق سيرورة تدّخل متكاملةالشمولي الالعمل 
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  ل، لكن الفرق بين هذه البرامج ق إلى كل المحاور في كل برنامج تدخّ طرّ تنيجب أن

 .من كل محور يكون في حجم "الجرعة"س

  في الخلفية" أثناء  " أو"في المقدمة من ناحية وجودها ادل بين المحاورتب يحصل"

ل معين يكون محور معين "في المقدمة" والمحاور األخرى الت المختلفة، ففي تدخّ التدخّ 

"في ل آخر ينتقل المحور الذي كان "في المقدمة" ليصبح تكون "في الخلفية"، وفي تدخّ 

 ة". صبح "في المقدميل ينتقل محور آخر كان "في الخلفية"الخلفية"، بينما 

 

، في كل محور إلى المعلومات والمصطلحات التي يجب إكسابها في كل تدّخل سيتم التطّرق

تها والمعضالت التي تثار جراء وجود ي  والقيم التي يجب توضيحها، والقدرات التي يجب تنم  

 طبين للمحور.قُ 

 

 مختلفة. "رعاتجـ  "ولكن ب ،في كل المحاورل الناجع التدخّ  يخوض: الخالصة

 

 

 

 ق هذا النموذج في دروس المهارات الحياتية؟كيف نطبّ 

ز العمُل على كل محور    ل(الموجودة "في مقدمة" التدخّ ) الخاصة به زة  الممي   المهارات  ُيبر 

العمل من يتيح ل(. والمهارات الموجودة في المحاور األخرى )الموجودة "في خلفية" التدخّ 

والذي سيرفع الوعي للقيم،  الحوار الذاتي والحوار البين شخصي ةاور المختلفخالل المح

المعضالت والمعلومات الالزمة لتطوير وتدعيم مواجهة والمفاهيم الخاصة، والمواقف، و

نيطرق إليها في ذاك التدخّ تنلتي "األوضاع الحياتية" ا ي   .ل الع 

كّونة من لمتكاملة المتعلى الرغم من أن عرض النموذج بشكل دائري يؤّكد على الصورة ا

 مهم جًدا.تعلقة فيها لمهام المر وامرحلة التطوّ األجزاء، إال أن تطوير األجزاء  وفق 

ق نتناوله في سيرورة تدعيم الرفاهية النفسية، علينا أن نتطرّ سبغض النظر عن الموضوع الذي 

ة، قدرته على إدارة سياق المحاور الخمسة: الهوية الشخصية، المهارات االجتماعي إلى الفرد في

 عواطفه، أدائه في أوضاع التعلم وأقات الفراغ والعمل، وأوضاع الضغط واألزمة. 

لعمل على المحاور األخرى ي ذلك إلى ايؤدّ سن، نخوض فيها في محور معيّ سفي كل مرة 

، "طلب المساعدةالتوّجه ل"ق للوضع الحياتيل يتطرّ عن برنامج تدخّ ث نتحدّ  عندما مثال،أيًضا. 

، درة الطالب على طلب المساعدة في حاالت الضائقة أو األزمةوالذي يهدف إلى تنمية ق

تحسين، التغيير والبالصعوبة والرغبة في  من وجود إقرارأوال سيقتضي األمر أن نتأكد 

المهارات في تدعيم ب سنقوممن أجل ذلك، واإلدراك بأن طلب المساعدة يمكن أن يحّسن الوضع. 

 !طلب المساعدةالتوّجه لبغية تطوير القدرة على المحاور الخمسة 
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 ربط المحاور مع موضوع "طلب المساعدة" المحاور الخمسة

الوعي ألفكاري، تفسيراتي، مشاعري تجاه موضوع طلب  محور الهوية الشخصية – أنا
ي أنا للمساعدة بشكل خاص. هل المساعدة بشكل عام، وطلب

حدي؟ ماذا يعني لي أومن أني أستطيع أن أواجه األمور و
كيف ؟ كون رأي اآلخرين بي"أن أحتاج للمساعدة"؟ ماذا سي

سيؤثر هذا على مكانتي االجتماعية؟ كيف سيؤثر هذا على 
أخاف؟ هل سيسخرون مني؟ هل  م  تقييم اآلخرين لي؟ م  

؟ ماذا عدةاء طلبي للمساجرّ  سيشفقون علي؟ ماذا سأخسر
من  ريب مني؟أنه قبالذي  أشعر  سأربح؟ من هو الشخص

طلب المساعدة منه؟  الذي أشعر أني أستطيع هو الشخص
ما هي الذي اعتقد أنه يستطيع مساعدتي؟  من هو الشخص

في موضوع "طلب  التجارب التي خضتها في الماضي
 المساعدة"؟

 إدارة العواطف وتنظيمها -و
 

أن أنظم مشاعري القوية من  كي أطلب المساعدة ال بدّ 
ن إحساسي بالضائقة، ولو لفترة وجيزة، وأديرها، وأخفف م

أُرجئ رد فعلي الفوري، أفكر، أخبر  سأتنفس نفًسا عميًقا، و
، وأتذكر تجاربي في الماضي التي يطاتتخبّ اآلخرين عن 

، وسأضع عالمة سؤال بعد فيها لم أطلب المساعدة\طلبت
 كل فكرة تدور في ذهني.

إدارة ذاتية في سياق  -ندير أنفسنا -ن
م وأوقات الحياتية اليومية )التعلّ  المهام
 الفراغ(

ذوي  من همق للربح والخسارة في طلب المساعدة، تطرّ أ
حولي في الموضوع؟ كيف أطلب  الخبرة والمعرفة

وجًها  لوجه؟ بشكل فردي؟ أأقوم بهذا المساعدة؟ متى؟ أين؟ 
 الشبكة؟  بواسطة الهاتف؟ عبر

محور العالقات  – بيني وبينكم -ب
 صيةالبين شخ

 

ن حولي سأشعر باالرتياح عندما م  ن م  أفحص مع نفسي: م  
الشخص الذي  ن قريب مني؟ من هوأطلب المساعدة منه؟ م  
ن الشخص الذي أثق تحدث معه؟ م  أشعر بالراحة عندما أ

أشعر باالرتباك عندما أطلب  به؟   من هو الشخص الذي لن
ن ن حولي؟ م  أعرف عن قدرات م   ذا؟ مامنه المساعدة

قدم لي المساعدة وسيحافظ على خصوصيتي؟ من يملك سي
م المساعدة لي أو المهارات والقدرة على مساعدتي؟ من قدّ 
ن سأطلب منه م  لمعارفي في الماضي؟ ما هي توقعاتي م  

 المساعدة؟ 

خرج -ي محور مواجهة  – يوجد م 
 حاالت الضغط والخطر

عن لب فيها المساعدة "كنظرة ن في اللحظة التي سأطسأتمعّ 
جراء في المستقبل أو ماذا سيحصل  اآلن يحصل ذا: مابعد"
مقارنة حجم الربح والخسارة الكامن في لمساعدة؟ ي لطلب

الصعوبة الكامنة في عدم طلب طلب المساعدة، مع 
الحلول المتاحة أمامي؟  ما هي -المساعدة؟ "حل المشاكل"

  هل سأتدبر أمري دون طلب المساعدة؟
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كما سنعمل  ،مع المعلمين ""منح المساعدة وقدرة طلب المساعدة"" رةعلى تدعيم قدسنعمل 

وفق أعمارهم على مدار سنوات العمل التربوي من خالل دروس المهارات  الطالبعليها مع 

 الحياتية، ابتداء من الطفولة المبكرة وانتهاء في صفوف الثاني عشر.

"منح المساعدة" و "التوّجه  ية قدرة، تم تطوير سيرورات عمل تهدف إلى تنمباإلضافة إلى ذلك

برنامج و"، جميعنا أبطال ال"برنامج ة للطالب: عدّ لطلب المساعدة" من خالل عدة برامج مُ 

 ".التداخل االجتماعي"برنامج "، و مؤثرونزمالء "

ولية الشخصية ": برنامج مهارات حياتية صّفي، يهدف إلى تنمية المسؤجميعنا "أبطال ال"

على ثالث  عّرف الطالب من خاللهتوحدة تطوير المناخ التربوي األمثل. ي واالجتماعية، أعّدته

ف تسكتوا، ال تقفوا جانًبا". سيتعرّ  قوا األذى باآلخرين، الح  ل  قوى يمكنهم استخدامها: "ال تُ 

قوة: السلم، السياج والبرج. سيتدّرب األوالد على الرمز الذي يمّثل كل على  الطالب أيًضا

ب على هذه القوى فيما بينها من خالل التدرّ  الجتماعية المختلفة واالنتقالا اختيار األدوار

ُتعينهم على اآلخرين بواسطتها، وأو يساعدون \تساعدهم ووالرموز، وسيالحظون قواهم التي 

لقدرة على طلب على ا من خالل "قوى ال" ب األوالدسيتدرّ اء.  التصرف في حاالت اإليذ

رضها.  المساعدة وع 

ة لمواجهة ": يرتكز هذا البرنامج على االعتقاد بأن إحدى الطرائق الناجعرونزمالء مؤثّ " 

غريات المختلفة أو حاالت األزمة الراهنة والمستقبلية هي حاالت الضغط االعتيادية، أو المُ 

تعيين بعض الشباب والشابات في كل مجموعة جيل ليساعدوا أترابهم على اتخاذ القرارات 

الء م أكبر للموضوع( والتعامل مع هذه االوضاع بشكل إيجابي. برنامج "زمه  )باالعتماد على ف  

 والكحول والتبغ هي مثال على ذلك. مؤثرون" لمنع استخدام المخدرات

يؤثر هذا البرنامج ويتأثر من الرغبة بـ :"تحسين التداخل في المجتمع، وقبول  "االلتزام الذاتي":

دوار والوظائف وتأديتها بتفان  انطالًقا من شعور بالمسؤولية، ورغبة في المساعدة المتبادلة، األ

 عي للعدل االجتماعي".ع، والسّ والعطاء للمجتمع، والتطوّ 

 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/giborei_al_new.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_pnia_lezra/amitim%20umashpieim_huverert.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_pnia_lezra/meoravut_hevratit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_pnia_lezra/meoravut_hevratit.pdf
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ورشات للطواقم التربوية في
1
 

 طلب المساعدة"التوّجه لموضوع "

                                                           
1
 صيغت هذه الورشات بصيغة المذكر لكنها موجهة لإلناث والذكور على حد سواء.  
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 ورشة للطاقم التربوي -"1المساعدة "
 قسم برامج المساعدة والوقاية -أوريت بِرغ

 
  – األهداف

  ّن طلب المساعدة.على مواقفهم ومشاعرهم بشأ ف المعلمونأن يتعر 

  ّه لطلب المساعدة لدى األوالد والشباب.أن يزيد المعلمون معلوماتهم حول أنماط التوج 

 حاجة بالمساعدة لدى  ن على تشخيص الحاالت التي تظهر فيهاأن يتدرب المعلمو
 الطالب.

  ّه لطلب أن يكتسب المعلمون أدوات ويطّوروا أدوات لتشجيع الطالب على التوج
 المساعدة.

 
 محادثة تمهيدية

 إلى الحاجة أمسُ  في كنتم( البعيد أو القريب الزمن نم) لحظة تتذكروا أن حاولوا 

 الذي ما هناك؟ حصل ماذا لنا يحكي أن يودُ  م ن. طلبها في حوافل ُت ُ ولم ولكنكم المساعدة،

 النهاية؟ كانت وما المساعدة طلب نمُ  منعه

 أطلب أن أكره أنا" األول طرفه في: التالي المحور على أنفسكم عونضُ وُ تمُ  كنتم أين 

م ُ ؟"المساعدة أطلب أن لي المريح من: "الثاني طرفه وفي" المساعدة  موقفكم؟ يتأثر م 

  ُحاولوا اآلن ؟ةالمساعد بلطل عنواًنا األشخاص م ن يعتبركم م ن أنفسكم، في اآلن روافك 

ه مدى ألي: مواي ُتق أن  وألي مباشر، بشكل المساعدة لطلب إليكم األشخاص هؤالء يتوج 

 المساعدة؟ عليهم ضونعر ُت ُ أنتم مدى

 أعاله؟ االسئلة خالل من لكم ضحتات ُ التي رب ُالعُ  أو المشاعر هي ما 

 ه مدى ألي الخاصة، تجربتكم وفق  ؟عدةالمسا لطلب كمل بطالال يتوج 

 يستصعبون؟ يهاأ ُ وفي منكم المساعدة طلب الطالب على له ُسُ ي ُ المواضيع أي في 

مراهق من عائلتهم أو من البيئة القريبة وأن اآلن، يطلب الموّجه من المشاركين االتصال ب
 لنا كم أن تقرأوالمساعدة؟ لماذا؟ اكتبوا اإلجابات. يمكنه لطلب ايسألوه: ألي مدى أنت تتوجّ 

 الشعور العام الذي ساد الحديث مع المراهق. وافص  إذا رغبتم بذلك، أو أن ت  اإلجابات 
 الموضوع: حولنعرف ماذا تقول األبحاث اآلن س

  "المساعدة جوانب تربوية في موضوع التوّجه لطلب" – شرائح عرض
 Little help from a friend:  مع عرض الفيلم القصير 

 

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_pnia_lezra/hebetim_chinuchim.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1ERq59dQCvI
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 – فعالية في مجموعات
 

  -ع المعلمون إلى مجموعات ويكتبون توصيات حول ما يلييتوزّ 

 ع؟ متى ال يكون العرض ناجًعا؟كيف يمكن عرض المساعدة التعليمية على الطالب بشكل ناج

في الناحية االجتماعية بشكل صحيح؟ متى ال يكون العرض  كيف يمكن عرض المساعدة

 ؟صحيًحا

 ؟صحيح؟ متى ال يكون العرض صحيًحاكيف يمكن عرض المساعدة في الناحية العاطفية بشكل 

 

 .الشرائح إضافة التوصيات التي كتبوها إلى – في عرض الشرائحاالستمرار 

 ..عزيز في أعقاب هذه الورشة قوله لشخص أمر ما أودّ  – يقول كل مشترك بدوره

 

  – إجمال

 إحدى اإلمكانيات التالية: تنفيذ يمكن 

  – قراءة القصة التالية

 هناك إمكانية دائًما للمساعدة

 ، وكانبالبطاطا.، لكن األرض كانت جافة كان هناك فالح أراد أن يحرث أرضه كي يزرعها

كان مسجوًنا جراء سرقته فالوحيد، والذي يمكنه المساعدة،  ولدهأما . افيها شاًقا جدً  العمل

 .مصرًفا

 ه فيها على ضائقته.عُ طل  جلس األب حزيًنا وكتب رسالة البنه يُ 

حرث األرض، فقد أخفيت المال أبي، ال تكتب بها: "بعد فترة قصيرة رسالة من ابنه  وصلت

 "!هناك

لم يتركوا بقعة ن الشرطة إلى أرض الفالح، وًحا، حضر عشرة أفراد مفي الساعة الرابعة صبا

 دوا المال.ج  .. لكنهم لم ي  فيها لم يحفروها

 ب عليه فعله.كتب الفالح البنه ما حصل وسأله عما يتوجّ 

فيه من  "ازرع األرض بالبطاطا يا أبي"، أجاب األبن "هذا القليل الذي أستطيع أن أساعدك

 "اآلن فيه المكان الذي أتواجد
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  – األغاني التاليةإحدى أو االستماع إلى 

Help لفرقة البيتلز 

YOU CAN COUNT ON ME   قراءة كلماتهاأو  للمغني برونو مارس 

 
 
 

 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwkvyAyLzQAhWEBcAKHaWnBLkQtwIIHDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcueulBxn1Fw&usg=AFQjCNFhOHk-zirTH0Dvvbf-Sxqpw2j2aw&sig2=aLcM7Eem1dyEpwGOhw79PQ&bvm=bv.139250283,bs.1,d.d24
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwkvyAyLzQAhWEBcAKHaWnBLkQtwIIHDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcueulBxn1Fw&usg=AFQjCNFhOHk-zirTH0Dvvbf-Sxqpw2j2aw&sig2=aLcM7Eem1dyEpwGOhw79PQ&bvm=bv.139250283,bs.1,d.d24
https://www.youtube.com/watch?v=yJYXItns2ik


 

 21 

  ب الكحول يشير إلى سؤال ر  ش   –"2المساعدة "
الجوانب األخرى للقصة، نلتقي إلجراء حديث ذي  -لورشة مقتبسة من كتاب "الكحولاهذه )

صلة"، إصدار وحدة منع المخدرات الكحول والتبغ، ومن المفروض أن تنشر في بداية سنة 
2017) 

 

 أهداف الورشة

  ّر" نحو ما يسمى "أوالد في خط نلمشاركيع زاوية رؤية اأن نوس 

 .أن نوضح للمشاركين بأن اختيار شرب الكحول هو عالمة للوقوع في ضائقة 

  أن نوضح للمشاركين أن السلوكيات الخطرة )كشرب الكحول مثال( تشير إلى أن الولد في

 خطر.

 .ض المساعدة ر   أن نمنح المشاركين أدوات لرصد الضائقة، والتعبير عن االكتراث، وع 

 

 

 سير اللقاء

 مهمة شخصية

 طبقة في المدرسة، وكأنكم آلة تصوير تقوم بتقريب الصورة \لب منكم أن تتأملوا صفأط

(zoom in ّوأن تجولوا ببصركم بين الطالب وأن تتوق ،) ّون أن فوا عند الطالب الذين تود

 تسألوهم عن حالهم ألنكم تعتقدون أنهم في خطر.

 واكتبوا: ما سبب قلقكم عليهم؟ لماذا هم في خطر؟ تأملوهم 

 زه؟ ماذا يقولون عنه؟ )ماذا تقول األم؟ ماذا ب كل اسم: ما هي األقوال التي تميّ بوا بجاناكت

ف في المدرسة يقول األب؟ ماذا يقول المعلم له؟ ماذا يقول األصدقاء؟( كيف يتصرّ 

 ه؟(ت الفراغ؟ )ماذا سمعنا عما يفعلوخارجها؟ من هم أصدقاؤه؟ ماذا يفعل في أوقا

  

 

 

 يتم تدوين ما قاله المشاركون على اللوحتركة في المجموعة الموسعة: خالل المحادثة المش
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 كيف يتصرف؟ -وصف سلوكه أقوال قيلت عنه أقوال تمّيز الطالب

 مثال:
"أنا ال آبه للمدرسة او 

 المعلمين"
 "طبًعا أنا أشرب"

 أنا أفشل في كل شيء"
 "هذا أنا، ولن أتغير"
"أنا أشرب كل نهاية 

 أسبوع"
 مللت" "لقد

"ما الذي يمكن أن 
يحصل؟ والدي أصيبا 

 بالخيبة مني

 مثال:
األم: "هويخرج كل مساء، أنا 

 قلقة"
 "اك  ذالمعلم:" ُمت

 المعلم: "ال سيطرة عليه"
 المعلم: "لقد انتهى أمر هذا الولد"

انتبهوا إليه، أنتم ال األصدقاء: "
 تعرفون ما الذي يفعله.."

 "تحدثوا مع والديه"
بوية:" ال يوجد من اللجنة التر

يمكننا الحديث معه من البيت. هو 
 كأبيه"

 مثال:
 التغيب عن المدرسة

 التسكع
الخضوع للعالج في المستشفى 

 جراء شرب الكحول
 الوقاحة

 عدم تقبل السلطة
ك الطبقة: يشرب الكحول في ل  م  

 المتنزهات.
 -قدان الحيوية، "كيس المالكمةف

ى الضربات من كل الجهات"، يتلقّ 
 مبال ال 

 

 .من أفكار المشاركون نتأمل الجدول وما طرحه

 

 

 محادثة

 الكحول؟ يشرب منهم واحًدا كم ؟"خطر في" أنهمب أشرتم الذين األوالد زيمي ماذا 

 ؟)بالضرورة إليهم أشرتم الذين ال( عام بشكل الكحول يشربون الذين المراهقين يميز ماذا 

 أيًضا؟ خطر في هم هل

 أو" المتسكع الولد" عن يدور ال الحديث أن نكتشف أن يمكن الجدول لمّ أت خالل من 

 منغمسين عاديين بطالب بل ،صفال في بتواجده المعلمون يرغب ال الذي الطالب

: أنفسنا لأونس الطالب هؤالء تأملن كي هنيهة فنتوق ّ مدى يأل. السيطرة وفقدوا بالملذات

 أنهم أم خطرة لسلوكيات يتعر ضون هم هل تساؤالت؟ فينا الطالب هؤالء يثير هل

 أسبوع؟ كل الكحول يشربون عندما خطرة تجارب يخوضون

 غ نحن مدى ألي  مساعدتهم؟ نناكيم كيف ونفكر عليهم نقلق وأن الضوء عليهم لنسلط نتفر 

 في أوالد" أسبوع كل الكحول يشربون الذين دوالاأل مجموعة نعتبر هل أخرى، ةبعبار

 ؟ال مّ ل ّ نعم؟ لماذا ال؟\نعم ؟"خطر

 الكحول؟ يشربون عندما المراهقين أوالدنا عن أمور كأولياء نتغاضى )المعلمين( نحن هل 

 نفهم\نفعل\نعرف أن يجب ماذا العادة؟ هذه حيال نسكت لماذا لمواقفنا؟ لقلقنا، يحصل ماذا

ع كي أكثر  أصواتنا؟ نُْسم 
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 معهم لنفكر بهمجان إلى نكن لم إن لألوالد سيحصل ماذا شيئًا؟ نفعل لم إن سيحصل ماذا 

 الموضوع؟ عن ونحادثهم

 األوالد مع الحديث يخشون وال ويهتمون يصغون الذين المعلمين عدد نزيد أن يمكننا كيف 

 العادة؟ هذه نقبل ال كي هناك يكون أن يجب ماذا الكحول؟ شرب حول

 

  انتبهوا

ول الضائقة العاطفية مع األوالد حول شرب الكح ف الحديث  ر آنًفا، يمكن أن يكشِ كَ نتيجة لما ذ  

واالجتماعية التي يواجهونها، والتي دفعتهم إلى شرب الكحول. يمكن أن يّطلع المعلم الذي 

ك احتمال كبير وضائقته، وهنا مع المراهق على آالمهر إجراء حديث حول شرب الكحول يقرّ 

ب الولد إلى الحديث عن الواقع الشاق الذي يرغ "شرب الكحول"من  الحديثمحور ل أن يتحوّ 

 أن "يمحوه" من خالل شرب الكحول.

أن ندعم المعلم قبيل هذه المحادثة، وأن نشرح له أن المشاعر القوية التي تنتابه وتنتاب  ناعلي

 المراهق هي تجربة معقدة لكنها تعتبر منفًذا إلى المشاركة واالنفتاح والمواجهة.

النصائح للمراهق ، بل عليه أن يصغي حلول أو إسداء ع المعلم إلى اقتراح السارِ يجب ان ال ي  

وأن  )שיקוף(بكلمات أخرى وأن يكرر ما قال أن يبدي اهتماًما، وأسئلة،  ه، وأن يسألإليه

 ويبدي اكتراًثا ومشاركة. يصادق على ضائقته

أن و أن يفكرا معا حول الوضعمع الخوض في المحادثة يمكن أن يعرض المعلم على المراهق 

 رائق لتخفيف األلم وحل المشاكل.العثور على ط يحاوال

من المهم أن يالحظ المراهق بانه يستخدم الكحول كـ "دواء" لأللم، لكن هذا "الدواء" هو 

 الصعوبة.اب، بل ويزيد من دواء وهمي وكذّ 

 

 

يضاح حول مفهوم المعلم لدوره كعنوان يلجأ إليه الطالب تاالس -الثانية الفعالية

חומרים عصبًيا )-المواد المؤثرة نفسًيالطلب المساعدة بشأن استخدام 

 פסיכואקטיביים(

 

ي موضوع ه فيها إليك طالب لطلب المساعدة فمتى كانت آخر مرة توجّ  -محادثة بأزواج

المساعدة؟ ماذا الحظ  جعله يطلب منكو اقتكمعالز عائلي؟ ماذا يميّ \اجتماعي\شخصي\يتعليم

 فيك وجعله يطلب المساعدة منك؟

 أوقات فراغهم؟ ه إليك الطالب لطلب المساعدة بشأنأن يتوجّ  هل تودّ 

هل يهمك أن تكون عنواًنا يلجأ إليه الطالب ليطلبوا المساعدة بشأن شرب الكحول واستخدام 

 المخدرات؟ لماذا؟
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  – محادثة في المجموعة الموسعة

 بشأن مساعدتك طلب طالب لمساعدة الالزمة األدوات تملك نكأ تشعر هل 

 نعم، إجابتك كانت إذا المخدرات؟ واستخدام الكحول ربكش خطرة سلوكيات

ره كي فوري فعل ردك تفعل أن يمكنك ماذا  بمساعدته؟ فعال ترغب نكأب ت شع 

   ؟فعله في تستمر أن دتو ماذا

 فيها هيتوجُ  التي الحاالت في مشاورته نكيمك المدرسة في عنوان هناك هل 

 الكحول وشرب عام، بشكل خطرة سلوكيات بشأن المساعدة لطلب إليك طالب

 خاص؟ بشكل المخدرات واستخدام
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تدريسية إلتاحة المساعدة -أدوات نفسية –"3المساعدة "

ه لطلب المساعدة في النواحي وتشجيع الطالب على التوجّ 

 التعليمية
 قسم برامج المساعدة والوقاية -أوريت بِرغ

 
  – األهداف

 ل طلب المساعدة في سيرورات أن يتعّرف المعلمون على مشاعرهم ومواقفهم حو
 التعلّم.-التدريس

 .أن يرفع المعلمون وعيهم ألنماط طلب األوالد والشباب للمساعدة في النواحي التعليمية 
  ّللمساعدة الطالباالت التي يحتاج فيها حالب المعلمون على تشخيص أن يتدر. 
  ّفي أوج سيرورة يكتسب المعلمون أدوات لتشجيع األوالد على طلب المساعدة \رأن يطو

 التعلّم.-التدريس
  ّيكتسب المعلمون أدوات لعرض المساعدة بشكل ناجع في أوج سيرورة \رأن يطو

 التعلّم.-التدريس
 
 

 
 ."..."موقعي على المحور -فعالية افتتاحية

 

كل مرة. يقف المشاركون وفق  ه تعليمات جديدةالموجّ  يجلس المشاركون بشكل دائري، ويقرأ

 لون باقي المشاركين حولهم ثم يعودون للجلوس. ات، يتأميمالتعل

 التعليمات:

   يقففل طلب اليوم مساعدة من زميل له في الطاقم نم. 

 ن ا  .فليقف مساعدة من زميل له في الطاقمإلى حتاج اليوم م 

 ن  .فليقف توّجه إليه طالب لطلب المساعدة هذا األسبوع م 

 ن  .فليقف هذا األسبوعتوّجه إليه بالغ من عائلته لطلب المساعدة  م 

 ن  .يقففل توّجه إلى طالب هذا األسبوع ليسأله إذا كان بحاجة للمساعدة م 

 ن رهم بأنه مستعد لتقديم توّجه إلى مجموعة طالب )صف؟( هذا األسبوع ليذكّ  م 

 .فليقف المساعدة وقت الحاجة

 ن  .فليقف يشعر بأنه يعرف كيف يقوم بطلب المساعدة م 

 ن  .فليقف لب المساعدةيشعر بأنه يستصعب ط م 

 ن  فليقف. يؤمن بأن الناس يريدون تقديم المساعدة لآلخرين م 
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 ن  فليقف. ال يحب أن يساعدوه م 

 من يريد أن يساعدني وأن يمنحني فكرة للسؤال األخير؟

 

  - المحادثة
 بر؟والعُ  المشاعر من أعاله األسئلة لكم أوضحت ماذا 

 عندما المساعدة لطلب إليكم بالطال هيتوجُ  مدى ألي الخاصة، تجربتكم وفق 

 يحتاجونها؟

 طلب يستصعبون أيها وفي منكم المساعدة طلب عليهم له ُسُ ي ُ المواضيع أي في 

 المساعدة؟

 التعليمية؟ النواحي في للمساعدة الطالب طلب يمي ز ماذا 

 التعليمية؟ النواحي في البطال على المساعدة ع رض يمي ز ماذا 

 

أو من محيطهم القريب وأن  مبمراهق من عائلته واصلأن يتّ  ينمشاركيطلب الموّجه من ال

مساعدة؟ لماذا؟ هل يختلف األمر عندما إلى ه للمعلمين عندما تحتاج ه: ألي مدى أنت تتوجّ ويسأل

 تطلبون المساعدة منهم في النواحي التعليمية؟

شعور العام خالل ، أو أن يصف الة اإلجابات للجميعمنكم قراء ن يودّ م  يمكن لاكتبوا اإلجابات. 

 الحديث مع المراهق.

 

جوانب تربوية في " عرضشرائح  -الموضوع لع على ما تقوله األبحاث حولاآلن سنطّ 

 Little help from a لفيلم القصيررض ا. مع ع"ه لطلب المساعدةموضوع التوجّ 

friend 

 

 التعليمية " إلتاحة المساعدةفسيفساءإطالع المعلمين على أدوات "

تقترح هذه األداة على العاملين في التربية التعليم أن ينتبهوا  –" أمر ما يجري هنا.."

تعلّم. تتمحور هذه األداة -تدريسية لتطوير سيرورة التدريس-لحدسهم وأن يستخدموه كأداة نفسية

 اسطةرون عن ذلك بوفي قدرة المعلم على مالحظة الطالب المحتاجين للمساعدة والذين يعبّ 

ه الطالب لما يحصل، وك ش ف دوافع ما بإيقاف سير الدرس، ولفت انتبا . سيقوم المعلمسلوكهم

ل ر هذه األداة خطوة مهنية تدعم سيرورة التعلّم، وتوصل رسالة تقبّ عتب  وأسبابه. تُ  يحصل

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_pnia_lezra/hebetim_chinuchim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_pnia_lezra/hebetim_chinuchim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_pnia_lezra/hebetim_chinuchim.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1ERq59dQCvI
https://www.youtube.com/watch?v=1ERq59dQCvI
https://www.youtube.com/watch?v=1ERq59dQCvI
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/shipurTahaliceyLemida/psypas.htm
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تهم، عواطفهم وسلوكيا دهم لمالحظة العالقة بينواحترام للطالب واهتمام باحتياجاتهم، كما وتجنّ 

 التعلّم.-فيتحولون إلى شركاء فاعلين في نجاح سيرورة التدريس

على  ، وترتكزשיעור פרטני(ُتست خدم هذه األداة خالل الحصة الفردية ) –" كيف الحال؟"

اهتمام المعلم الخال ص بالطالب والعالقة الوطيدة بينهما، حيث يتم من خاللها رفع وعي الطالب 

من خالل هذه األداة، يمكن رفع وعي الطالب إلى العالقة بين مواقفهم  إلى مواقفهم تجاه التعلّم.

تجاه التعلّم وسيرورة التعلم، كما وتزيد قدرتهم على التعبير عن مواقفهم. تتيح هذه األداة 

يحترمهم للمعلمين اإلصغاء للطالب، وتساعد الطالب على أن يعرفوا بأن المعلم يصغي إليهم، و

 تعلّم.-ن مًعا نحو مهام التدريسطلقوويفهمهم، ومن هنا، ين

تدريسية -لمعرفة أمور نفسية طالب معين يتم من خاللها التركيز على –" نظرة خاصة"

بشأنه )ماذا يحتاج كي يتعلّم؟(. تهدف هذه األداة إلى تحسين تعلّمه، تحسين نفسك كمعلم، 

 التعلم الحاصلة بينكما.-وتحسين سيرورة التدريس

من الصف وأنت تشعر بأن هناك أمًرا ما أعاق تعلّم أحد  هل خرجت   – "عوائق شعورية"

ف وإجراء حوار مع ذاك الطالب. الطالب )أو مجموعة منهم(؟ هذا اإلحساس هو فرصة للتوقّ 

ه ومعرفة المساعدة المطلوسيساعدكما هذا الحوار في التعرّ  بة لك وله من ف على العائق وف هم 

 ب على العائق.لتغلّ أجل ا

 ه في أعقاب اللقاء.ؤال أو أمر اكتشفس – باًعاالمشاركون، تِ  يقول



 

 28 

ي تقديم دور العامل في التربية والتعليم ف -"4المساعدة "

 المساعدة ألولياء األمور
 

 مرشدات في وحدة الوالدية والعائلة في الخدمات النفسية االستشارية      
 

  – األهداف
  ّض المساعدة ر  اقف واألساليب الخاصة في ع  ب المعلمون على المشاعر، والموأن يتدر

 وتلقيها.
 منهم وتلقيهاعلى البالغين لعرض المساعدة  يكتسب المعلمون مهارات\أن يطور. 
  ض المساعدة على أولياء األمور.ر  دور المعلمين في ع  إيضاح 

 

اء األمور ط أولييتخبّ   .كثيرة تحديات  العشرين عملية تربية األبناء في القرن الواحد وكمن في ت
 الطريقة المناسبة لتربية أبنائنا؟ كيف يجب أن نتصرف كي نمنح أبناءنا ويتساءلون: ما هي

 دة؟مواجهة أوضاع الحياة المعقّ ر فتتسّنى لهم ثلى للنمو والتطوّ الظروف المُ 
كيف "أيًضا. يتساءل أولياء األمور:  اهمومً فيها  بناء، لكنفي تربية األ اكتفاءهناك متعة و

 مع الزمالء مرهر أاليوم وهو يبكي؟"، "كيف سيتدبّ  ولدي أمره في الروضة بعدما تركتهر سيتدب
أساعده في التعلم؟"،"يبدو لي أنه ليس مقبوال في الصف، هل هذا يمكنني أن  الجدد؟"، "كيف

 تمكث في غرفتها وقًتا طويال، ماف ابنتي ليس عادًيا في اآلونة األخيرة، فهي صحيح؟"، "تصرّ 
 دتها العائلةه  ف بعنف شديد، هل أعاقبها؟"، "ما هو تأثير األزمة التي ش  ا؟"، "هي تتصرّ بهط  خ  

 من األسئلة. على أبنائي؟".. وغيرها في اآلونة األخيرة
لقد أعدت هذه الورشة للطواقم التربوية وتهدف إلى إيضاح دور العامل في التربية والتعليم في 

 للمساعدة. الذين يطلبونلياء األمور جابات واالستجابة لتوجهات أواإلمنح 
 

 يجب تحضير:

 .عجين بلونين 
 .بطاقات أسئلة 

 

 -فعالية افتتاحية

لقد اعّدت هذه الفعالية كي نوضح ألنفسنا دورنا في االستجابة لتوجه أولياء االمور ومساعدتهم، 

 ولكننا سنستوضح أوال عن الطريقة التي نقوم فيها نحن بطلب المساعدة وتقديمها.  

روا بواسطة العجين عن الصفات والظروف التي تحتاجونها كي تعرضوا عليكم أن تعبّ  .1

رض المساعدة الصفات والظروف لع   ن يختار أن يعّبر عنعدة أو تتلقوها. م  المسا

والظروف لتلقي  الصفات عن عّبرأن ي ، والذي يختاراألوللون الب العجينيستخدم 

 ي. العجين باللون الثان المساعدة يستخدم

أزواج بحيث يكون أحدهما صنع تمثاال لتقديم المساعدة والثاني  يتوّزع المشاركون إلى .2

يجب عليهما وصف التمثالين. هل هناك ما هو مشترك بين  صنع تمثاال لتلقي المساعدة:

دهما؟ هل يمكن التمثالين؟ هل هناك رابط بين التمثالين أم يجب تغيير شيء ما في أح

  من التمثالين؟  ّونواحد مكتشكيل تمثال 
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  - المحادثة
 

 بذلك؟ للقيام مختلفة أساليب هناك هل المساعدة؟ لعرض المطلوبة المهارات هي ما 

 واضًحا؟ للمساعدة طلب كل يكون هل

 المساعدة؟ مأقدُ  أن أم المساعدة أطلب أن: أكثر يناسبني ماذا 

 مور؟األ وأولياء المعلمين بين تجري التي باللقاءات هذا عالقة ما 

 التالية الحاالت أحدى رتذكُ  حاولوا: 

 المساعدة طلب أمر لولي المساعدة هافي ممتقدُ  حالة

 المساعدة تقديم فيها رفضتم حالة

 ذلك وعارض رفض هلكن أمر لولي المساعدة تقديم فيها أردتم ةحال

 عن اكتشفتم ماذا شعرتم؟ ماذا هناك؟ لكم حصل ماذا الحاالت؟ هذه يميز ماذا

 األمر؟ ولي عن اكتشفتم ماذا أنفسكم؟

 

 

  – فعالية ثانية

 وعلى المشاركين اختيار بطاقة واإلجابة عليها. إمكانية أخرى: العمل في نضع "بطاقات أسئلة"

تقوم كل مجموعات مصغرة واختيار بطاقتين، واحدة من كل مجموعة بطاقات )انظر أدناه(، و

 .مجموعة باإلجابة على السؤالين

 

 

 

 ولى من البطاقاتالمجموعة األ

 هل أومن أني أستطيع تقديم المساعدة ألولياء األمور؟ ألي درجة؟ . أ

ا للمساعدة؟ أو المحتاجين جدً  عر التي يثيرها بي أولياء األمورما هي المشا . ب

 يعارضونها بشدة؟ الذين 

 ولي أمر؟ أساعد كل هل أريد أن أساعد أولياء األمور؟ هل أريد أن . ت

 ة المساعدة"؟\دور "مانحهل أشعر براحة عندما أؤدي  . ث

 ما هي حدودي في تقديم المساعدة؟ . ج

تقديم المساعدة لزميل أو تقديم المساعدة لولي أمر مقارنة مع معنى  ما هو . ح

 طالب؟

 ذلك؟لقيام بغة لتوجهات أولياء األمور؟ هل أملك موارًدا لألي مدى أنا متفرّ  . خ
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 المجموعة الثانية من البطاقات

 ؟منهم ألولياء األمور وتلقيهااقم على منح المساعدة ن قدرة الطأزيد م كيف . د

 ؟المبادرة بعرض المساعدة على أولياء األمورألي درجة يجب  . ذ

 كيف يمكن عرض المساعدة بشكل متعاطف؟ . ر

أنا ولي امر أيًضا. ما معنى أن آتي وأطلب المساعدة كولي أمر بالنسبة لي؟ إلى  . ز

 ماذا يشير هذا بالنسبة لي؟

في  موا المساعدةفي كثير من األحيان كي يقدّ ولياء األمور ه المدرسة ألتتوجّ  . س

 ق بقدرة الطاقم؟إلى أمر ما يتعلّ  يشير هذاأبناءهم. هل  أمور تخصّ 
 

 

عة الموسعة على يطلب من كل مجموعة إطالع المجمو – إجمال في المجموعة الموسعة

 من خالل المحادثة حول البطاقات. عبرتين استخلصتا

 ؟األمور ألولياء ةمساعدال لتقديم فرص إلتاحة الزمةال الظروف هي ما 

 األمور؟ ألولياء المساعدة تقديم في دورنا بشأن استخلصناها عبر هناك هل 

 

 ؤكد على ما يلي:ه العبر، ويالموجّ  يجمع

 

  ،كعاملين في التربية والتعليم، علينا مالحظة احتياجات أولياء األمور، أن نصغي إليهم

هم عن إجابات ألسئلتهم، كما يمكننا أن نعرض عليهم التأمل ونرافقهم، ونبحث مع

 والتفكير المشترك. 

  ،عن أمور عديدة ومتنوعة،  ه أولياء األمور إلى الطاقم للحديثيتوجّ في بعض األحيان

يبادر العامل في التربية والتعليم إلجراء هذه المحادثة بغية المشاورة وفي أحيان أخرى 

رض المساعدة ل أولياء األمور، وعرض ب  ا الحالتين )طلب المساعدة من ق  كلتفي  .وع 

ل العامل في التربية والتعليم( يقتضي األمر حساسية وإصغاء لما يقال ب  المساعدة من ق  

 ."بين السطور"

 ير من من المهم أن يعي العامل في التربية والتعليم حاجة ولي األمر وحاجة ولده. في كث

يه وتنب ،مر عن حاجة ولده. يجب االنتباه لكلتا الحاجتيناألحيان تختلف حاجة ولي األ

كلتيهما. علينا أن نكون يقظين للحاجات ولي األمر لالختالف بينهما، واالستجابة ل

التي تظهر أثناء المحادثة. مثال: الحاجة  نة ) لدى ولي األمر ولدى ولده(بطّ نة والمُ عل  المُ 

نة: يريد الولد بطّ مُ  هولدوقت المحدد، لكن حاجة لده في النة لدى الوالد: أن ينام وعل  المُ 

 ة والديه.قضاء الوقت بمعيّ 

 في السيرورة  نمرحلة التي يتواجد فيها الوالداعلينا أن نحرص على معرفة ال

، الوعي للحاجة ما)االعتراف بالصعوبة، االعتراف بالصعوبة التي يواجهها ولده

وافقة على البدء مللمساعدة، ال يني الوالدبسيرورة تلقّ بالمساعدة، الموافقة على البدء 
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ه لمختصين عند الحاجة، تطبيق توصيات للمساعدة، التوجّ  ماي ولدهتلقّ  ةبسيرور

 ا، من المهم التواصل معهممرحلة التي يتواجد فيها الوالدانالمختصين(. بعد معرفة ال

 إجابات مالئمة. مًعا عنوالبحث  ،للصعوبة اعلى رفع وعيهم اومساعدتهم

 

 

 " )منقول(إني رأيت نملةفي النهاية: يمكن قراءة "

 

 إني رأيت نملة 

 لم تستطع حمل الطعام

 أخًتا لها نادت

 لم تستطع حمله

 "تعاونوا جميعكم

 على إخوانها نادت

 جروا مًعا طعامهم

 في حيرة بين الجبال

 وحدها فوق الرمال

ل مالتعينه  ا فالح م 

 فتذكرتا قوال يقال

 بالوصال" يأتي فالخير

 جاءوا جميًعا بالحبال

 لم يعرفوا شيًئا محال

 

                      

http://fatakat.com/thread/4093082
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 ض المساعدة" "عر -"5"المساعدة 

 ورشة للطواقم التربوية

 بشير، مرشدة في الخدمات النفسية االستشارية-عال غنايم

 تمهيد

الكثير من القضايا المهمة التي  (מיצ"ב, תשע"וوالنماء المدرسي )تطرح نتائج تقرير النجاعة 

النتائج  ، لكن بعضفي المدارس العربية التعليمي-ال بّد من التطّرق إليها في عملنا التربوي

 دار السنين:ظهرت باستمرار على م

  فُون عالقتهم مع معلميهم بأنها عالقة ارتفاع في نسبة الطالب العرب الذين ي ص 

قاُرب واكتراث، واستقرار فيها في السنوات األربع األخيرة )في جميع المراحل  ت 

 التعليمية(.

  نسبة الطالب العرب الذين يشيرون إلى وجود عالقة تقاُرب واكتراث مع معلميهم

أعلى من نسبة الطالب اليهود )في كل المراحل التعليمية: االبتدائية، كانت دائًما 

 واإلعدادية والثانوية(.

ة( يحتل \ة، المستشار\إلى أن الطاقم التربوي في المدارس العربية )المعلمتشير األبحاث أيًضا 

لجؤون في تدريج الطالب للعناوين التي ي ةاليهودي مرتبة أعلى من الطاقم التربوي في المدارس

الطاقم التربوي في ضهم لإليذاء )إهمال، اعتداء، عنف(، حيث احتل تعرّ  دإليها للتبليغ عن

 لمدارسالمرتبة الرابعة بعد الوالدين والصديق، بينما احتل الطاقم التربوي في االمدارس العربية 

ויזל, -ולב 'איזיקוביץ) المرتبة السادسة بعد الوالدين، والصديق واألخ وقريب العائلة  ةاليهودي

( ראמ"ה, תשע"דמיצ"ב )-قد أظهرت نتائج تقرير النجاعة والنماء المدرسي. ل(2013

المدارس الثانوية أن "الطالب  من الطالب العرب في 60حيث أشار % صورة مماثلة،

فقط من الطالب اليهود  25عّرضهم للعنف في المدرسة" بينما أشار %سيخبرون المعلم عند ت

 إلى ذلك. 

رض المساعدة وتقديمها كمحور  أساسي.  فيما يلي ورشة مقترحة للطواقم التربوية تتمحور في ع 

التي يمنحها  إلى المكانة لقد جاء اختيار هذا المحور بالذات نتيجة للمؤشرات أعاله التي تشير

لقد أشارت نتائج األبحاث إلى فرق واضح بين . نحن المعلمين في المدارس العربيةلنا،  الطالب

الحاالت التي يشعر فيها الطالب بأنهم بحاجة إلى المساعدة، ومدى استعدادهم لطلب المساعدة 

يمكن أن نستثمر  (. من هنا،4فيها بشكل ف علي )انظر "التوطئة"  في هذه النشرة، صفحة 

رض المساعدة عليهاد  ب، وأن "نُ مكانتنا "االستقصاء م. ترتكز الورشات أدناه على ر" إلى ع 

http://meyda.education.gov.il/files/Rama/Aklim_Report_Meitzav_2016_f.pdf
http://avantgarde.org.il/wp/wp-content/uploads/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-2013.pdf
http://avantgarde.org.il/wp/wp-content/uploads/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8-2013.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Rama/2014/Aklim_Report_Artzi_2014_sofi1.pdf
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سيكتشف المعلمون من خالله الخبرة واألدوات (، حيث Appreciative Inquiry اإليجابي" )

رض المساعدة وتقديمها. التي يملكو  نها في ع 

 األهداف:

 رض المساعدة وتقديم  .هاتعزيز اإلحساس بالقدرة لدى المعلمين على ع 

 .تشجيع المعلمين على عرض المساعدة 

  ض المساعدة.التي مؤشرات الالتعّرف على ر   تستدعي ع 

  لعرض المساعدة.متنوعة التعّرف على طرائق 

رض قول جبران حول العطاء أوراق تحوي األسئلة كعدد المشاركين، : بريستول، لموادا ع 

ن يسألك ما هو في حاجة إلي ن ال على اللوح: "جميل أن تعطي م  ه، لكن األجمل أن تعطي م 

 ف حاجته" )أو كتابته على اللوح(.يسألك وأنت تعر

 ل لجبران، أقرأوه. ما تعليقكم عليه؟و  يقول الموّجه: أمامكم ق  

يتيح الموّجه لبعض المعلمين اإلجابة. سيقوم المعلمون بالحديث عن طلب المساعدة وتقديمها. 

 שיקוף(. من جديد فقط وال يعلّق عليها )يقوم الموّجه بصياغة إجابات المعلمين 

 يشير الموجه إلى أن موضوع الورشة سيتمحور في المساعدة.

: يطلب الموّجه من المشاركين العمل في أزواج. على كل مشارك أن ُيجري العمل في أزواج

ن ُيجري المقابلة أن يكتب أقوال شريكه وأن  مقابلة مع زميله وفق األسئلة المرفقة. على م 

 ما يقول.دي اهتماًما فيبصغي إليه ويُ ي

 بعد أن ينهي الشريك األول الحديث،  يتبادالن األدوار. 

 التعليمات :

" تذّكر تجربة أّثرت فيك بشكل خاص قمت فيها بتقديم المساعدة لشخص ما )طالب، زميل، ولي 

فية، دون أن يطلب منك ذلك. عندما عرضت عليه المساعدة )العاط أمر، قريب عائلة...(

د ولم يوافق في الحال، ولكن ينتهي األمر بقبوله للعرض فتقّدم له االجتماعية، التعليمية( تردّ 

ر هذه التجربة يغمرك كان لمساعدتك أثر كبير على م ن ساعدت هالمساعدة. لقد  ، وعندما تتذك 

 بالرضا واالكتفاء. اخبر زميلك عن هذه التجربة وتطّرق خالل حديثك لما يلي:  شعور

 هذا؟ حصل متى 

 ؟حصل ماذا 

 جاء) للمساعدة؟ بحاجة انه عرفت كيف اذن،. منك المساعدة يطلب لم الشخص هذا 

 ،خالجني داخلي شعور سلوكه، في ام أمر للمساعدة، بحاجة أنه واخبرني زميله

لم ه الحزينة، وجهه مالمح  (...عندما أ 
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 ةدقُ  لدي) الته؟ح معرفة على كتوساعد تملكها التي المهارة\القدرة\الصفة ما 

 قوية اكرتي ذ الوجه، مالمح" قراءة" في جيد أنا زمالئه، مع جيدة عالقتي مالحظة،

  متأكًدا وكنت مشاعري مع جيًدا أتواصل أنا الحال، هذه على يكن لم أنه أذكر وأنا

 (... ، يرام على ليس ما أمًرا هناك أن

 بالتكافل اومن)  منك؟ يطلبها لم انه رغم المساعدة، تقديم إلى دفعك الذي ما 

 من جزء هذا ،لذلك دفعني انتمائي إنسان، ألني ،اآلخرين مساعدة أحب االجتماعي،

  (..ديني لذلك، تدفعني وقيمي أخالقي كمعلم، لوظيفتي مفهومي

 ليس معلوماته تصحيح إلى بحاجة كان لقد) منك؟ احتاجها التي المساعدة كانت ما 

 اجةبح كان ،وحيًدا وكان عصيبة فترة يعيش كان قدف عاطفي دعم إلى احتاج لقد إال،

 (... ،لالمتحان التحضير على يعينه إلنسان

 لجهات معرفتي) يحتاج؟ بما تزويده على كتساعد التي مهاراتك\صفاتك\قدراتك ما 

 حل على قدرتي تعاطفي، زمالئي، مع الجيدة عالقاتي المساعدة، تقديم يمكنها

 ( ..الموضوع في معلوماتو خبرة لدي مبدع، بشكل المشاكل

 عن اليةبفع وقمت صفه إلى دخلت بذلك، اخبرته) المساعدة؟ عليه عرضت كيف 

 عني، يخبره صديقه جعلت مساعدتهم، باستطاعتي أن الصف وأخبرت الموضوع

ه معه اليومي الحديث على واظبت ر   وأنا يراني جعلته ،جانبه إلى موجود بأني أل شع 

 (...لآلخرين المساعدة أقدم

 أقنعته،) عرضك؟ يقبل جعلته كيف. الحال في للمساعدة عرضك على يوافق لم هو 

  له اتحت ،بالموضوع االنفراد خطورة إلى تهنب ه فيه، أساعده أن يمكنني بما أخبرته

 العرض الءمت ،مرات عدة للمساعدة عرضي كررت يرفضه، أن أو العرض يقبل أن

 (...األمل فيه بعثت ،الحظتها التي للحاجة

 أصدقاؤه اخبرني عابًسا، كان أن بعد ابتسم شكرني،) ساعدته؟ انك عرفتُ  كيف 

 (..وامتنان شكر رسالة لي ارسل سلوكه، في إيجابيًا تغييًرا الحظت ،بذلك

 القدرة الرضا، االكتفاء، السعادة،) بمساعدته؟ نجحت انك عرفت عندما شعرت ماذا 

 (..الذاتية

 ؟عليك التجربة هذه تأثير نكا ما 

 يتبادالن األدوار.

 يسأل الموجه: ماذا شعرنا أثناء السيرورة الزوجية؟ ماذا اكتشفنا؟

مشاركين.  5-6يجلس المشاركون اآلن في مجموعات مصّغرة مكّونة من  العمل في مجموعات:

وفق على البريستول وتعبئته الجدول التالي  جب رسمل كل مجموعة على بريستول. يتحص

 التجارب التي ذكروها:
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المؤشرات التي 

تشير بأن شخًصا ما 

 بحاجة إلى المساعدة

ممّيزات الشخص 

الذي يعرض 

 المساعدة

دوافع الشخص الذي 

 يعرض المساعدة

طرائق لعرض 

 المساعدة

نظرة حزينة، سلوك 

غير اعتيادي، ألم، 

بّطنة،  أقوال م 

انطواء، نوبات 

 غضب، عنف،....

 

 

 

دقة مالحظة، لدي 

قدرة على اإلقناع، 

ملك خبرة أ

 كترثومعلومات، أ

لآلخرين، واثق من 

نفسي، عالقتي 

 ، جيدة مع من حولي

اتيح االختيار، ال 

عاود أيأس وأ

أبعث  المحاولة،

 .. األمل

 القيم، 

 ، المعتقدات

 العالقات اإلنسانية...

تحدثت معه، أرسلت له 

جعلت أصدقاءه رسالة، 

، الحديث يخبرونه عني

مع المجموعة 

ية وتذكيرهم بإمكان

التوجه لي للحصول 

جعلته  على مساعدة،

يراني وأنا أقدم 

 ..  المساعدة لآلخرين

 

تستعين بعد أن انهت كل المجموعات العمل على الجدول، يطلُب الموّجه من كل مجموعة أن 

بعرض المساعدة كيفية القيام توصيات )من قبيل "افعل وال تفعل" ( حول  تكتببالجدول وأن 

، ال تيأس واعرض الطالب "إذا رفض : لعرض. مثالهم لد احتمال قبولنزيكي  على الطالب

، أو "اجعله يالحظ بأنك ذو عن اكتراثك له" عدة من جديد"، أو ، "أخبر الطالبعليه المسا

 ....."ابعث األمل"أو ، أو "الئم طريقة العرض للطالب وظروف الحالة"، خبرة"

وعة بالحديث عن السيرورة الجماعية في يقوم مندوب من كل مجم -عةفي المجموعة الموسّ 

المجموعة المصغرة والعمل على الجدول. يقوم الموّجه بكتابة ما يقوله كل مندوب في جدول 

 على اللوح. 

بعد أن عرضت كل المجموعات نتاجها، يطلب الموجه من المشاركين تأّمل ما كتب على اللوح 

ومؤشرات مؤشرات سلوكية،  شرات إلىيمكن تصنيف المؤ"، )مثالا يالحظونه والحديث عمّ 

كما  اآلخرين الحظة حاجاتا مميزات تمّكنه من ملكل منّ توجد " ... أو"عاطفية ومؤشرات ذهنية

هناك طرائق مباشرة لعرض "أو تقديم المساعدة لهم"، ويملك كل منا موارد يستطيع من خاللها 

ض عليه المساعدة وطرائق غير ه بشكل مباشر إلى الشخص الذي نعرالمساعدة يتم فيها التوجّ 

 .(... "حالةوالظروف المباشرة، كما وهناك طرائق متنوعة ومختلفة، تختلف باختالف 

يطلب الموّجه من كل مندوب أن يقرأ التوصيات. يجمع الموّجه التوصيات جميعها ويطبعها 

 ويوزعها على المشاركين الحًقا.
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 .life vest inside فيلم  " أومساعدة اآلخرين: مشاهدة فيلم "الختام

https://www.youtube.com/watch?v=BHcSpxc3yt8
https://www.youtube.com/watch?v=nwAYpLVyeFU
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  المساعدة، طلب في الكامنة مهاراتال

   المساعدة تقديم في الكامنة مهاراتلاو

االبتدائية سللمدار "حياتيةال مهاراتال" في دروس
2
،

3
 

                                                           
2
 أوريت بيرغ، الخدمات النفسية االستشارية كتبت هذه الدروس: 

3
 صيغت الفعاليات بصيغة المذكر لكنها موجهة لإلناث والذكور على حد سواء. 
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  األول الدرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األهداف
  ّحاجة بالمساعدة.خيص الحاالت التي تظهر فيها ب االوالد على تشأن يتدر 
  التي ترافق طلب المساعدة. هممشاعرهم ومواقفأن يالحظ الطالُب 
 
 

 

 فعالية تمهيدية
تأملوا  -دريجبالتّ التالية ليمات التعب ثم يخبرهمعلى الطالب بطاقات فارغة  ع المعلموزّ ي

،...قوموا السكني الحين م  أشخاص األصدقاء، المعارف، األقرباء،  ين تعرفونهم:األشخاص الذ
 ،ال تقولوا شيًئا .ما من اآلخرينإلى مساعدة  بعّد األشخاص )الكبار والصغار( الذين يحتاجون

 (. يمكنكم أن تشملوني في العدّ هماسماًء أو تتحدثوا معال تذكروا ) هم بصمتفقط قوموا بعدّ 
 أيًضا إن كنتم تعتقدون أني بحاجة إلى مساعدة في أمر ما. 

 .على البطاقة لتم إليهالعدد الذي توصّ  اكتبوا
 . اآلن، من يريد أن يقول العدد الذي توّصل إليه؟وهكتبتم ارفعوا البطاقة كي نرى العدد الذي

قول: حسب مثال ي لطالب، وُيشير إلى المجال العددي.عض األرقام التي ذكرها اب ب المعلمكتُ ي  
  .فقط من يعرف شخصينهناك أشخاص بحاجة للمساعدة و 10ن يعرف م  ، هناك البطاقات

. اكتبوا فيه إلى مساعدةأنتم بحاجة ما أمًرا في الجانب الثاني للبطاقة،  ، اكتبوا أو ارسموااآلن
 .قرأ هذه البطاقاتلشخص الوحيد الذي سيواعلموا أني اواطووها، على البطاقة كم اسماء

 البطاقات المطوية في صندوق. يجمع المعلم
 .وهو يقوم بذلك الطالب ويحرص على أن يراه في الصندوق اضعهيكتب المعلم بطاقة أيًضا وي

 كم بطاقة يوجد في الصندوق اآلن؟

 ة:\مالحظات للمعلم
 نود من خالل هذا الدرس:

* أن نساعد األوالد على "ترجمة" 
العجز، الحاالت التي يشعرون قيها ب

القلق، الخوف، الصعوبة إلى حاالت 
تعني: "أنا بحاجة إلى شخص يساعدني 

 على المواجهة".
الرغبة في * أن يفهموا كيف يمكن تحويل 

 فعلي طلبإلى  الحصول على المساعدة

. من المهم أن نمنح التعقيد للمساعدة

الكامن في طلب المساعدة االنتباه الالزم. 

باب التي * أن نضفي شرعية على األس

يذكرها الطالب المتناعهم عن طلب 

المساعدة، كالخجل، الرغبة باالستقاللية، 

الخوف من الرفض وغيرها، ولكن ، 

وبالتزامن مع ذلك، أن نجعلهم يؤمنون 

بقدرتهم على طلب المساعدة، وبأن طلبهم 

 سي ستجاب.
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 .أيًضا.. والمعلم ،الجميعإذن، كم طالًبا من الصف بحاجة للمساعدة اآلن؟ 
 
 
 

 محادثة
 مساعدة؟رأيكم أن نحتاج إلى ماذا يعني ب 
  مساعدة؟إلى في أي حاالت نحتاج 

 مساعدة؟نشعر أو نفكر بأننا بحاجة إلى  علناما الذي يج 

 لمساعدة أبًدا؟إلى ا تاجحبنت( ال ي\ولد\امرأة\ي العالم )رجلف هل هناك شخص 

 ا يتعلق بالصف، أو البيت ماذا تشعرون عندما تدركون أنكم بحاجة للمساعدة في أمر م
 أو األصدقاء ؟

 أحياًنا يكون من الصعب علينا أن نطلب المساعدة. لماذا؟ 

 ُهل علينا طلب المساعدة؟  متى يس 

 ن نطلب المساعدة؟ م   م 
  من يريد أن يحكي لنا عن حالة طلب فيها المساعدة من زميل في الصف، وحصل

 عليها؟

 ن يريد أن يحكي لنا عن حا  ؟هاقّدمه المساعدة في البيت فلة طلبوا منم 

  ن يريد أن يحكي لنا عن حالة كان فيها بحاجة للمساعدة لكنه خجل من طلب م 
 المساعدة؟

 التي يمكن أن الحاالت أو األوضاع التي تحصل في المدرسة و فلنفّكر معا.. ما هي
 مساعدة من اآلخرين؟إلى فيها البنت \يحتاج الولد

 
 

 
 

 إجمال وتطبيق
يمكن أن نحتاج للمساعدة؟ مثال . متى في وقت ما إلى المساعدة بنت\اج كل ولديمكن أن يحت

أو خالل الفرصة عندما نريد الحديث  ،أصدقائناتشاجر مع عندما نستصعب الدراسة، أو عندما ن
بهذه  .. .. هذا طبيعي أن نشعراف من أن ال يرغبوا في الحديث معناخمع األصدقاء ونخجل أو ن

 يساعدني". هناك شخًصا ما  :" اتمنى لو أننفّكرالحاجة وأن 
 ال ينجح جميع األوالد في التعبير عن حاجتهم للمساعدة وقول جملة: "ساعدني إذا سمحت". 

. البالغين واألوالد القريبين منا لب المساعدة منطنتدرب على نتعلم مًعا طلب المساعدة ونحن 
ة في األمور المتعلقة في التعلم يختلف عن كل واحد منا يحتاج إلى المساعدة، لكن طلب المساعد

طلب المساعدة في األمور المتعلقة بالتعرض للعنف أو بمواجهة ضائقة، أو المشاكل في البيت 
المهم أن تتوجهوا لطلب المساعدة في جميع األحوال. يكون  ض العتداء. منأو عند التعرّ 

ل ب المساعدة مهًما بشكل خاص   ربكة.مشاكل صعبة، مخيفة ومُ  عندما تواجهونالتوّجه لط 
 اآلن سننفذ مهمة

ارسموا رسمة، أو اكتبوا قصة أو رسًما كريكاتوري حول ولد أو بنت احتاج إلى المساعدة أثناء 
ا في النهاية؟ \طلبها.. ماذا حصل لهت من أن \ا خجل\بعد الدوام ولكنهالحصة أو الفرصة أو 

يستطع طلب المساعدة؟ كيف \ل لم تستطعت ذلك؟ ه\طلب المساعدة؟ كيف فعلت \هل استطاع
 ا؟\ت أمره\تدبر

الحل من خالل في طلب المساعدة  اجهم، ويشيرون إلى الصعوبةتيقوم مشاركون بعرض ن  
. يمكن ن منه "ألبوم صفي"كوّ يالنتاج و . يجمع المعلمأو الرسومات القصصفي الكامن والتعقيد 
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( يساعد على طلب )אפלקציהيق خيالي التفكير في تطب أن نطلب من الطالب األكبر سًنا
 المساعدة.

 

ه توجّ اء الحصة وأن يالبطاقات بعد انته )مالحظة: يجب أن يقرأ المعلم
 (.ا كتبوامستجيب لِ وي ،امنحهم اهتمامً للطالب بشكل شخصي كي ي
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  الدرسُالثاني
 (درس مدته مضاعفة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األهداف 

  ّعناوين لطلب المساعدة المتوفرة في البيت، المدرسة ف األوالد على الأن يتعر
 والمجتمع.

  ّب األوالد على طلب المساعدة.أن يتدر 
 

 فعالية تمهيدية

منح فزيون كبيرة إلى الصف )خيالية( ويشاشة تل يقوم المعلم بالتمثيل بشكل إيمائي بأنه أحضر
 القنوات. د )خيالية( لكل طالب كي يختارع  م عن بُ أجهزة تحكّ 

 في قناة "أملك قوة" )سوف أقرأ لكم قصة الفيلم(مًعا  افيلمً  "اليوم سنشاهد: ح المعلميشر
 ."دع  م عن بُ جهاز تحكّ يملك كل واحد منكم 

  في جهاز التحكم. "زر "تشغيل" أو زر "توقّف عليكم أن تضغطوا ،عندما أشير لكم"
 ".أن أحصل عليها أحياًنا أن تضغطوا زر "سأستمّر في طلب المساعدة إلىسأطلب منكم 

 "الفيلم": نبدألوا التلفزيون بواسطة جهاز التحكم الخاص بكم.. س، شغّ مستعدون؟ رجاءً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة:\مالحظات للمعلم
سنقرأ في هذا الدرس قصة للطالب، مع وجود 

  هذه القصة. في نهاية لانيات لعدة إمك
من خالل هذه اإلمكانيات، سيتدّرب األوالد على 

الحاالت التي يتحّول فيها طلب المساعدة إلى حالة 
معّقدة نتيجة للرفض، أو فقدان الثقة أو اإلخفاء 

 . والتستر وغيرها
من خالل النهايات المختلفة وإشارة "المساعدة" 

أدناه(، سيتدرب التي سيستخدمها الطالب )انظر 
الطالب على اإلحساس بالعدل الداخلي، وعلى 

عدم التنازل عن حقهم في طلب المساعدة وعن 
إيمانهم بأن أحًدا ما سيستجيب ويقدم لهم 

 المساعدة. 
في مرحلة معينة من القصة اخترنا أن نجعل 

الشخصيات المقربة )كاألم أو األخ( تتخلّف عن 
رنا ذلك كي نجعل تقديم المساعدة للولد. لقد اخت

األوالد يدركون أنهم يملكون الحرية والقدرة على 
طلب المساعدة في الحاالت المعّقدة. هذه الرسالة 
مهمة وحساسة، ولكن يجب أن نؤكد في نهايتها 
أن الوالدين والعائلة هم العنوان األول واألفضل  
من العناوين األخرى في أغلب األحيان. عندما 

بأنه ال يحصل على الحماية  يشعر الولد لسبب ما
التي يحتاجها، يمكنه أن يبحث عن مصادر أخرى 

 للحصول على المساعدة .
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 "شادي ودورة كرة القدم"
 
 

 أخبره لقد. القدم كرة لدورة سجيلبالت يقوم كي الصيف عطلة طيلة شادي انتظر لقد
 يحبه الذي باألمر سيقوم أنه قدّ يص لم هو. ممتازة الدورة هذه أن ،خالد األكبر أخوه
 .أصدقائه مع القدم كرة يلعب أن :األسبوع في مرات ثالث اجمًّ حبًا
 خيهأ صديق درفنا الدورة، في مرشده سيكون نادر أن عرف إذ سروره ازداد لقد

 .أمه صديقة نادر وأم خالد،
 الخروج، بموعد لتذكره غرفته إلى شادي أم ودخلت للدورة، األول اليوم حان عندما

ره سماعل نفسها أتهي ّ  مشغول أنا تزعجينني، أنت يكفي، هذا أمي، يا أف: "المعتاد تذم 
 اغتسل، وقد هتّْدّ وجّ  لقد! أةللمفاج يا ولكن.." الوقت من ت سعم هناك زال ما هنا، لعبةالب

 ..للخروج واستعدّ  الرياضي، حذاءه وانتعل مالبسه، وارتدى
 ".. الحافلة تفوتني ال كي فلنسرع أمي، يا هيا: "وقال ببسمة استقبلها

 مع يتعامل وكان لطيفًا، انسانا  كان ياسر فالمدرب شادي، توقعات الدورة فاقت لقد
 .!"مدر ب مساعدّ " وعي نه بل به، فاهتم نادر المرشد أما. وجدية باحترام األوالد
 شادي كان لقد.... وضحكوا وشربوا، وأكلوا بوا،وتدرّ  لقاء، كلّ  القدم كرة األوالد لعب
 .سعيًدا
 من قدم كرة العبي للقاء الرياضي النادي إلى جولة في األوالد خرج أسابيع، ةعد بعد

 .المنتخب
 نومّ  قرعة، إلجراء بطاقة على والمرشدون األوالد حصل قدف جًدا، األوالد انفعل لقد
 أحراز حاولوي المنتخب من العب مع يركض أن: ةجائز على سيحصلف فيها زفُّي ّ

 . معه هدف
 
 
 
 

هاز " في جتوّقفطلب من الجميع أن يضغطوا زر "يتوقّف المعلم عن القراءة وي
طلب ثم ي ،وضح وفق الحاجةيفهمون القصة، وي أكد من أنهمتسؤاال لي التحكم. يسألهم

 القراءة.ستمر في "، ويتشغيلمنهم أن يضغطوا زر "
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 .الرابحة البطاقة عن اإلعالن عند نادر جانب إلى واقفًا شادي كان
 "بطاقتك؟ رقم ما: "وسأله نادر إليه فنظر لنادر، شادي همس".. أفوز أن أتمنى"
 "الحظ؟ رقم هذا كان ربما ميسي، الالعب كرقم ،10"
 ألحافظ بطاقتك أعطني أساعدك، أن أريد ،؟شادي يا دريأت. "نادر أجاب" ربما"

 ."فزت إذا منك أكثر مرتفع بصوت تفأه أن ويمكنني منك أطول أنا. عليها
 .لنادر بطاقته عطىوأ ،شادي وافق،" حسنًا"

 فليكن رجاء، رجاء،:" نفسه في شادي قالو ،الرابحة البطاقة عن عالناإل موعد حان
 "10 الرقم

... رقم بطاقة صاحب هو المنتخب من العب جانب إلى وسيركض فاز الذي الولد" 
10" 

 .شادي قفز!!" رائع"
 شيئًا، تقول أن إياك" :أذنه في همسو شادي إلى واستدار نادر هتف" بطاقتي هذه"

 صديق أو صديقك أكون لن. حينها الصغير كالطفل وستبدو أحد، كيصدق ّ لن مفهوم؟
 " ؟مفهوم.. حصل بما أحًدا أخبرت إن اليوم بعد أخيك
 .البطاقة يحمل وهو الملعب إلى نادر ركض

 هذه كانت لقد عدال، ليس هذا".. نفسه في روفكّ  نهمكا في شادي دتجمّ  !"؟ماذا؟"
 العب يد وصافح البطاقة وأعطى الملعب، وسط وصل قد كان نادر ولكن ،"!!بطاقتي
 شادي سمع. مقعد على جانبًا وجلس الملعب من وخرج بالبكاء، شادي انفجر. المنتخب
 .الهدف إحراز يحاول وهو نادر يشجعون وهم الملعب خارج من األوالد
 وحده جالس وهو شادي رأوا وعندما الملعب، من والداأل خرج الزيارة انتهت عندما
 إليه، ينظر انادرًّ أن شادي الحظ. هروبه وسبب حصل ما حول سألوه المقعد على

 ."قفزت عندما كاحلي يتوّ ل ّ لقد: "فأجاب
 ".كاحله شادي لوى لقد" األوالد صاح" مدرب يا مدرب، يا"
 شيء أحدث: "سألهو كاحله وفحص عره،ش داعبو شادي، نم ياسر بالمدرّ  مقدّ ت

 "مساعدة؟ إلى تحتاج هل. اجدًّ حزينًا تبدو ولكنك م،يتورّ  لم لكحكا شادي؟ يا آخر
 ."مساعدة إلى أحتاج ال"  شادي همس"... يرام ما على شيء كل ال،"
 عامالط زيجه ّ وهو اخالدًّ أخاه صادف ،البيت إلى شادي عاد عندما نفسه، اليوم في

 .مًعا ليأكاله
 يحاول وهو نادر رأيتو التسجيل، شاهدت لقد كذلك؟ أليس شادي، يا يوم من له يا"

 "كذلك؟ أليس رائًعا هذا كان لقد الهدف، إحراز
 ...وبكى بكى وهناك ،ريكس كلبه ليالطف البيت ساحة إلى وخرج شادي، يُج ب لم"
سأل " في جهاز التحكم. يتوقفوا زر "طلب من األوالد أن يضغطقف المعلم عن القراءة ويتوي

 فهموا ما حصل:  أنهمتأكد من لي أسئلة
 ما هو شعور شادي اآلن؟

 هل يتخّبط في أمر ما؟
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عدة إمكانيات من عدة أنواع، وأن ماذا يجب أن يفعل برأيكم؟ من المهم تشجيعهم على اقتراح 
 من خالل توضيح التعقيد الكامن في ما حصل. ب عليهم المعلمصعّ ي

 ستمر في القراءة." ويتشغيلا زر "من الطالب أن يضغطو يطلب المعلم
 

 وحزين جالس وهو شادي رأى عندما. البيت ساحة إلى خالد خرج ق،دقائ10 بعد
 دائًما أساعدك أني تعرف أنت.. لي أحك أخي؟ يا حصل ذاما. "وعانقه جانبه إلى جلس
 ".استطاعتي قدر

 أخبره شيء، كل وأخبره فمه من نطلقتا لكلماتا لكن شيئًا، يقول ال أن شادي حاول
 .والتهديد والبطاقة نادر عن
 .عناقه عن ينفك ولم لشادي خالد صغىا

 .خالد قال" أخبرتني أنك جيد""
 ألنك شكرا. أيًضا أنا رأتضرّ  أن من وخفتّ  نادر فتصرّ  من جدا رتّ تضرّ  لقد"

 !".خائفًا لست شادي، يا ولكني علي، حافظت
 لك، وبتهديده منك ةبطاقال بأخذه أخطأ أنه له وسأثبت حصل، اعمّ  نادر مع سأتحدث"

 ."ياسر المدرب مأما بذلك باالعتراف وسأطالبه
 .قل ّق ّ وهو شادي سأل "منك؟ غضب إن وماذا"
 من بالذعر يصابون ال كاإلخوة، األصدقاء. "بثقة خالد أجاب", مني يغضب لن"

 يا أتعلم". .."ويتصالحون عتذرون،وي البعض، مبعضه مع يتحدثون بل األخطاء،
 ملعب في الصحيحة وةبالخط يقوم أن يخاف ال م ن إنه اليوم؟ بطل هو نمّ  يادش

 ..."البالغين
 .شادي سأل "أنا؟"
 "البطل أخي.. "خالد أجاب" أنت نعم،"
 .شادي خدّ  عن الدموع قعّ ل ّ ريكس ألن ضحكا ثم
 

 
 
 

 " في جهاز التحكم.فتوقّ أن يضغطوا زر "طلب من الطالب يتوقف المعلم عن القراءة، وي
 فهموا ما حصل: ما هو شعور شادي اآلن؟ كد من أنهم تأيسأل أسئلة لي
ثم " بطلب المساعدة إلى أن أحصل عليها أستمرّ آلن من الجميع أن يضغطوا زر "ا يطلب المعلم

للحظة التي إلى ا (rewind)زر "الرجوع" . اضغطوا سنقوم بكتابة نهاية جديدة للقصة" شرح:ي

 نهاية جديدة يمكن أن تكون للقصة.. اآلن، أي خرج فيها خالد إلى ساحة الحديقة. فلنر  
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 أنت لي، أحك أخي؟ يا حصل ماذا: "وسأله شادي خالد عانق. الساحة في وشادي خالد
 " استطاعتي قدر دائًما أساعدك أني تعرف
 عن شيء، بكل وأخبره فمه من طلقتان الكلمات ولكن شيئًا، يقول ال أن شادي حاول
 . والتهديد والبطاقة نادر

. قليال تعدواب عنه يده خالد أبعد حصل ما رواية في مهتقدّ  ومع لشادي، خالد اصغى
 الذي ما نفسك؟ تعتقد نمّ .. معاس": وصرخ بالتهقُّ خالد وقف ،هحديث شادي انهى عندما

 أي. لي صديق أفضل مع جاًراش تثير أن وتحاول ابكذّ  أنت مساعدتك؟ على يجبرني
 األمر هذا فسيتوق ّ! عنهم األكاذيب فتختلق انت أما بك يهتمون أصدقائي أنت؟ أخ
 مفهوم؟ األكاذيب، هذه تنشر أن اكوإي ّ هنا،
 .." غيور طفل نمّ  لك يا
 

 م." في جهاز التحكّ فتوقّ زر " طلب من الجميع أن يضغطواف المعلم عن القراءة، ويتوقّ ي
 فهموا ما حصل.  تأكد من أنهميكي سأل أسئلة ي

 ما هو شعور شادي اآلن؟ 
 ط في أمر ما؟ ما هو؟هل يتخبّ 

عدة إمكانيات من عدة على أن يقترحوا  أن يفعل برأيكم؟ من المهم تشجيع األوالداذا يجب م
 .التعقيد في القصة أنواع، وأن يوضح المعلم

أستمر في طلب المساعدة إلى أن " ميع أن يضغطوا مرة أخرى زرمن الج اآلن، يطلب المعلم
 "أحصل عليها

 
 

 الدورة في التالي لقاءال من عاد عندما ولكن التالي، اليوم لىإ حصل بما شادي حبُّي ّ لم
 في أمه أخبر وبالفعل، والديه، يخبر أن رقرّ  خالله، نادر مع يكون أن مجبًرا كان حيث

 ما فعال، عزيزي، اديش": له وقالت وعانقته أمه صغتا. حصل ما حول المساء
 صديقتي ليلى، ابن هو ونادر ،بطاقة مجرد عن هنا الحديث ولكن جًدا، مزعج حصل

 فلنترك. العمل في عصيبة فترة تعيش ألنها الحزن لها أسبب أن أريد ال العزيزة،
 "؟احسنًّ. حصل ما على بوستتغل ّ كبير، ولد أنت الموضوع،

 
 

 

 " في جهاز التحكم.فتوقّ زر " لجميع أن يضغطواطلب من ايتوقف المعلم عن القراءة، وي
 فهموا ما حصل.  تأكد من أنهميسأل أسئلة كي ي

 ما هو شعور شادي اآلن؟ 
 ط في أمر ما؟ ما هو؟هل يتخبّ 

عدة إمكانيات من عدة أنواع، اذا يجب أن يفعل برأيكم؟ من المهم تشجيعهم على أن يقترحوا م
 .التعقيد في القصة وأن يوضح المعلم

ستمر في طلب المساعدة إلى أن أزر " أن يضغطوا مرة أخرىمن الجميع  آلن، يطلب المعلما
 "أحصل عليها
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 اعمّ  آخر شخص أي أو أباه يخبر ولم امه مع قطعه الذي وعده على شادي حافظ
 كل نهاية حتى والثواني الدقائق يعدّ  شادي وكان الدورة في اللقاءات استمرت. حصل
 .لقاء
 الجديدة الكرات ترتيب في مساعدته منه لبوط ياسر المدرب إليه هتوجّ  يام،األ أحد في

 مزاجك أن الحظت" ياسر المدرب قال"... شادي؟ يا أتعلم. "المخزن في الموجودة
  .حزين ولد إلى ونشيط مرح ولد من لتتحوّ  لقد الرياضي، النادي زرنا أن منذ رتغي ّ
 "ذلك وأستطيع أساعدك أن ريدأ فأنا حصل ما أخبرني شادي؟ يا حصل ماذا

 ..والتهديد والبطاقة نادر مع حصل ما ياسر المدرب أخبر شادي
 هو نادر أن شادي فأخبره شادي، ياسر المدرب سأل "حصل؟ عما والديك تخبر مّْل ّ مّ ل ّ"

 .حزنال لها تسبب أن تريد ال وهي ،امه صديقة ابن
 ".للمساعدة بحاجة وحدك أنت لست شادي،"
 "؟أيًضا مساعدة إلى يحتاج من" شادي سأل" ماذا؟"
 وامك صدقكي لم ألنه خالد أخطأ لقد, خطأهما الهم نيبي ّ من إلى بحاجة واخوك أمك"

 لمن أيًضا بحاجة نادر الحقيقة، في": وأضاف ،"نادر أفعال على رتتست ّ ألنها أخطأت
  ."فعل عما لك يعتذر أن يجبو ممنوع فعله ما أن له نيبي ّ

 امه برفقة وجاء فعل بما نادر اعترف .نفسه اليوم في نادر مع اسري المدرب تحد ث
 شادي ام قالت". منك نعتذر أيًضا نحن. "منه واعتذر شادي بيت لىإ ياسر المدربو

 ". نادر مع مشكلتك حل في نساعدك لم ألننا أخطأنا لقد. "لشادي خالد وأخوه
 مصادر عن وبحثت تتنازل لم ألنك االحترام كل تستحق" له وقالت شادي األم عانقت
 آخرين، ناسأ إلى هتتوجّ  عندما" خالد، قال ،"صحيح هذا" ،"للمساعدة أخرى
 ".نساعدك أن على ساعدتنا

 لك والنادي المنتخب أرسل لقد" لشادي، عةموق ّ قدم كرة ياسر المدرب أعطى" ذخُّ"
 من هم عبالمل في الحقيقيين األبطال أن أثبتّ  ألنك كتعويض، النهائية اللعبة كرة

 ".المساعدة إلى بحاجة يكونون عندما لآلخرين الكرة يمررون كيف يعرفون
 
 

 
 

 م." في جهاز التحكّ فتوقّ زر " طلب من الجميع أن يضغطوايتوقف المعلم عن القراءة، وي
 تأكد من أن األوالد فهموا ما حصل. يسأل سؤاال كي ي

 ما هو شعور شادي اآلن؟ 
أستمر في طلب المساعدة إلى أن ى زر "ع أن يضغطوا مرة أخرمن الجمي اآلن، يطلب المعلم

 ."أحصل عليها
 

 
  - محادثة
  لماذا استصعب شادي أن يطلب المساعدة؟ 
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 ما الذي أتاح له أن يطلب المساعدة؟ 

 هل حصل أن طلبتم المساعدة في أمر ما ولم يصدقوكم؟ ماذا فعلتم؟ 

 ن يمكن أن نطلب المساعدة في البيت، الدورات م   ، المدرسة؟ م 
  .اإلجابات على اللوح يكتب المعلم
د ق فيها خالد أخاه شادي دون تردّ ها والتي صدّ ن النهاية األولى التي قرأأ يقول المعلم

د، خصوًصا أفراد هي النهاية الحقيقية.. بشكل عام، يصدقنا َمن حولنا دون تردّ 
  عائلتنا.

 

  ّلنطلب المساعدة منه؟ ه لشخصكيف يمكننا أن نتوج 
 على اللوح. أمثلة لجمل: يقترح األوالد جمال ويكتبها المعلم

 سمحت إذا ساعدني
 مساعدة إلى بحاجة أنا
 تساعدني أن يجب مشكلة، أواجه أنا
 يساعدني؟ أن يستطيع م ن
 

  ّض عليه المساعدة؟عر  ه لشخص كي ن  كيف نتوج 
 على اللوح. أمثلة لجمل: يقترح األوالد جمال ويكتبها المعلم

 مساعدة؟ إلى بحاجة أنت هل يرام؟ ما على يءش كل هل
 أساعدك؟ أن يمكنني هل
 هنا؟ المساعدة إلى بحاجة هو من هناك هل

 تحتاجه؟ الذي ما لي، احك أساعدك، أن أستطيع
 

 
 إجمال وتطبيق

 
  نقرأ الجمل بصوت مرتفع، ونقوم بمحادثة بين طالبين متطوعين: األول يعرض

األدوار )تتم االستعانة بالجمل المكتوبة  ن، ثم يتبادالالمساعدة والثاني يطلب المساعدة
  .على اللوح(
بهذا التمرين أكثر من مرة واحدة، إلى ان تنتهي السنة الدراسية، وأن نشجع  يمكن القيام

 األوالد على الحديث عن حاالت حقيقية استخدموا فيها جمال لعرض المساعدة وطلبها.
 

 لمرفقة )انظر في الصفحة التالية(. على كل ولد أن نوزع لألوالد ورقة جهاز التحكم ا
يكتب على كل زر اسماء أشخاص يمكنه اللجوء إليهم عند الحاجة، في المدرسة 

ة وجملة دوخارجها. ينسخ كل ولد على جهاز التحكم جملتين: جملة لطلب المساع
  ض المساعدة.ر  لع  
 

  ّفي تعليقه  نقترح عليهم على بريستول. م وإلصاقهجهاز التحكّ  يقوم كل طالب بقص
 ....سريرالانب بجالبيت 

 

إني يمكن قراءة "أو  مساعدة اآلخرينإذا تبقى وقت حتى نهاية اللقاء، نستمع إلى أنشودة 

 ول(" )منقرأيت نملة

 

https://www.youtube.com/watch?v=gHfpQ9YPgsw
http://fatakat.com/thread/4093082
http://fatakat.com/thread/4093082
http://fatakat.com/thread/4093082
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 إني رأيت نملة 

 لم تستطع حمل الطعام

 أخًتا لها نادت

 لم تستطع حمله

 "تعاونوا جميعكم

 على إخوانها نادت

 جروا مًعا طعامهم

 في حيرة بين الجبال

 وحدها فوق الرمال

ل مال  تعينها فالح م 

 فتذكرتا قوال يقال

 بالوصال" يأتي فالخير

 جاءوا جميًعا بالحبال

 لم يعرفوا شيًئا محال



 

 

 
 

 

 

 

 

 "بمساعدة القلب"

جهاز التحكم بطلب المساعدة الخاص 

 ________ بـِ 

 َمن يمكن أن يساعدني؟

 

 

 

 

 كيف اطلب المساعدة؟

 

 كيف أعرض المساعدة؟

 

بجهاز التحكم بطلب أنا أتحكم 

 !المساعدة

وهناك زر سّري يساعدني على طلب   

المساعدة

  

 

 

أستمر في طلب المساعدة إلى 

 أن أحصل عليها
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دروس مهارات حياتية للمدارس 

فوق االبتدائية
45

                                                           
4
 : أوريت بِرغ، الخدمات النفسية االستشاريةكتبت هذه الدروس 

5
 الفعاليات بصيغة المذكر لكنها موجهة لإلناث والذكور على حد سواء كتبت 
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 األول الدرس

 (مضاعفة مدته)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األهداف 
  ّحاجة بالمساعدة. على تشخيص الحاالت التي تظهر فيهاب الطالب أن يتدر 
 أن يعرف الطالب الجهات التي يمكنهم اللجوء إليها لطلب المساعدة. 
  ّف الطالب على المشاعر والمواقف التي ترافق القيام بطلب المساعدة، أن يتعر

 التي توجههم في ذلك.الخاصة ومواقفهم 

 
 فعالية تمهيدية

 

تأملوا  -دريجبالتّ التالية قوم بمنحهم التعليمات ويعلى الطالب بطاقات فارغة  ع المعلموزّ ي
،...قوموا السكني الحي القاطنين فيألقرباء، األصدقاء، المعارف، ان تعرفونهم: األشخاص الذي

ال تقولوا  إلى مساعدة من اآلخرين في أمر ما. بعّد األشخاص )الكبار والصغار( الذين يحتاجون
(. يمكنكم أن تشملوني في العد اسماًء أو تتحدثوا معهمال تذكروا ) شيًئا فقط قوموا بعّدهم بصمت

 ساعدة في أمر ما. أيًضا إن كنتم تعتقدون أني بحاجة إلى م
 .على البطاقة لتم إليهالعدد الذي توصّ  اكتبوا

 ارفعوا البطاقة لنرى ما كتبتم. اآلن، من يريد أن يقول العدد الذي توّصل إليه؟
عض األرقام التي ذكرها الطالب، ليشير إلى المجال العددي ويعبر عن ذلك كتب المعلم بي

هناك أشخاص بحاجة للمساعدة و 10نا من يعرف هناك مقول: حسب البطاقات كالمًيا. مثال ي

  .فقط من يعرف شخصين

 ة\مالحظات للمعلم
 من خالل هذا الدرس:

* سنساعد األوالد على "ترجمة" الحاالت التي 
يشعرون فيها بالعجز، القلق، الخوف، الصعوبة 

جة إلى شخص إلى حاالت تعني: "أنا بحا
 يساعدني على المواجهة".

الرغبة * سيعرف األوالد كيف يمكن أن تتحول 
. طلب للمساعدةإلى  بالحصول على المساعدة

التعقيد الكامن في طلب من المهم أن نمنح 
 االنتباه الالزم.  المساعدة

* سنضفي شرعية على األسباب التي يذكرها 
جل، الطالب المتناعهم عن طلب المساعدة، كالخ
الرغبة باالستقاللية، الخوف من الرفض 

وغيرها، ولكن، بالتزامن مع ذلك، سنجعلهم 
يؤمنون أيًضا بقدرتهم على طلب المساعدة، 

 وبأن طلبهم سي ستجاب.
* سنتعرف على العناوين التي يمكن اللجوء 

إليها لطلب المساعدة، ولماذا يندر توجه الطالب 
التي لبعض هذه العناوين؟ ما هي المواقف 

توجههم في ذلك، ما مصدرها وكيف تؤثر 
 عليهم؟  

* سنطمح من خالل المحادثة إلى زيادة الجهات 
التي يمكن للطالب اللجوء إليها، أو يوافقون 

 عندما تعِرض المساعدة.
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. اكتبوا فيه إلى مساعدةأمًرا ما أنتم بحاجة في الجانب الثاني للبطاقة،  ، اكتبوا أو ارسموااآلن
 .قرأ هذه البطاقاتالشخص الوحيد الذي سيأني واطووها، واعلموا على البطاقة كم اسماء

 طوية في صندوق.البطاقات الم يجمع المعلم
وهو يقوم  الطالب، ويحرص على أن يراه في الصندوق اضعهيكتب المعلم بطاقة أيًضا وي

 .بذلك
 كم بطاقة يوجد في الصندوق اآلن؟

 أيًضا... والمعلم ،الجميعإذن، كم طالًبا من الصف بحاجة للمساعدة اآلن؟ 
 

 

 محادثة
 ماذا يعني برأيكم أن نحتاج إلى المساعدة؟ 
 مساعدة؟إلى ت تحتاجون في أي حاال 
 ماذا تقولون في أنفسكم عن أنفسكم عندما تحتاجون مساعدة؟ 

 ؟حاجتكم إلى المساعدة تشعرون أو تفكرون جعلكمما ت 

 بنت( ال يحتاج للمساعدة أبًدا؟\ولد\امرأة\في العالم )رجل هل هناك شخص 

 بالصف، أو  لمساعدة في أمر ما يتعلقجة إلى اماذا تشعرون عندما تدركون أنكم بحا
 البيت أو األصدقاء ؟

 أحياًنا يكون من الصعب علينا أن نطلب المساعدة. لماذا؟ 

 ُهل علينا طلب المساعدة؟  متى يس 
   ل عليه طلب المساعدة أكثر: صغار السن، أم الشباب مثلكم؟هُ س  ن ي  م 
 ا؟ امتنع فيها عن طلب المساعدة رغم أنه كان بحاجة إليه من يريد أن يحكي لنا عن حالة

 ماذا حصل هناك؟ ماذا فعل في النهاية؟
  متى يمكننا أن نطلب المساعدة عبر الشبكة، في الواتسآب أو الفيسبوك؟ كيف نقوم

 بذلك؟
 

 في الفعالية: المتابعة
وا أن تفكروا في حاالت يمكن أن يحتاج شاب في عمركم إلى مساعدة من اآلخرين أو كان حاول

 خرين.المساعدة لآلم مطلوًبا منه أن يقدّ 
. يجب تشجيعهم على التفكير في على اللوح باختصار يقترح الطالب حاالت ويكتبها المعلم

عرض بالمقابل ،حاالت معقدة )يمكن أن يكون فيها: خطر، إغراء، ضغط اجتماعي، اعتداء، أو 
 لعالقة صداقة، التعيين لمنصب أو وظيفة(.

 :أمثلة

 خيم للشبيبة.تاة تخشى أنها لن تتدبر أمورها وحدها في مف 
 .شاب والداه ال يستطيعان تمويل مخيم التدريب الخاص به 
 .طالبة تريد اجتياز امتحان مهم جدا وتستصعب الموضوع 
 ذلك.شاب وترفض تقّربه، ولكنه يستمر في  شابة يتقّرب منها 
 .شاب يريد أن يتقّرب من مجموعة شباب في صفه وال يعرف كيفية القيام بذلك 
 للقاء ليلي لشرب الكحول في متنزه المدينة. شاب يدعوه أصدقاؤه 
 لتستطيع المكوث عندها. طلب من صديقتها أن تكذب على والديهاشابة ت 
  ّض العتداء مستمر من قبل أخيه األكبر.شاب تعر 
 .شابة لمس قريب عائلة لها اعضاءها الخاصة 
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 الجدول التالي على الطالب لفة، يوزع المعلمحاالت مخت 8بعد كتابة 

 
 
 

ن أطلب المساعدة؟  ِممَّ
 

رقم 
 الحالة

مرشد 
أو 

 مدرب

صديق 
أو 

 صديقة

أبي أو 
 أمي

أخي أو 
 أختي

جدي 
أو 

 جدتي

األعمام 
 وأ

 األخوال

أوالد 
العم أو 

 الخال

ال أطلب  طبيبي
 المساعدة

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

         ُلمجموعا

 

 التعليمات:
 التعليمات بالتدريج:يتم العمل بشكل فردي، وُتمن ح 

  ضع عالمةX  .في خانة الشخص الذي تتوجهون إليه لطلب المساعدة في كل حالة

 وا عدة أشخاص.ريمكنكم أن تختا
  عندما تفرغون من ذلك، عدوا كمية الx  التي وضعتموها في كل عمود واكتبوا

  المجموع.

 من الـ  صلوا على أكبر عدد، اكتبوا األشخاص الثالثة الذين حآلناX: 

 _________  – في المرتبة األولى
 _________     –في المرتبة الثانية 
 ___________  – في المرتبة الثالثة

 :اآلن ضعوا نقاًطا وفق ما يلي 
  نقاط. 3من كان في المرتبة األولى يحصل على 

 نية يحصل على نقطتين.من كان في المرتبة الثا 

 .من كان في المرتبة الثالثة يحصل على نقطة 

 
 تم العودة للحديث في المجموعة الموسعة:ت

 النتائج في  ص الذين حصلوا على أعلى مراتب، ويجمع المعلميذكر كل طالب األشخا
 جدول على اللوح.

 مثال:
)أي ثالث نقاط(  3 لم"المرشد أو المدرب" يكتب المع إذا ذكر طالب في المرتبة األولى

 1 لمدرب" حصل على المرتبة الثالثة يكتب المعلموإذا ذكر طالب آخر أن "المرشد أو ا
 )أي نقطة واحدة( وهكذا دواليك.

 في الصف. طلب المساعدةفي نهاية اللقاء التوّجه العام لر سيظه بعد جمع النقاط
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 محادثة
 ه للطالب عن أنفسهم:جّ وَ أسئلة ت  

 م خالل الفعالية؟ما كان شعورك 

 ماذا اكتشفتم عن انفسكم من خالل المهمة؟ 

   حس بالمفاجأة عندما اكتشف األشخاص الذين احتلوا المراتب العليا في جدوله؟ن أم 

 ماذا تدركون عن انفسكم من خالل اختياركم لهؤالء األشخاص؟ 
 

  - ه للطالب حول الصفجّ وَ أسئلة ت  

 كتشفناه في الصف من خالل الجدول؟ما رأيكم بأسلوب طلب المساعدة الذي ا 

 ؟ ما المختلف بينهما؟ كيف م الشخصيما المشترك بين األسلوب الصفي وأسلوبك
 تفسرون ذلك؟

 إلى ماذا يشير هذا األسلوب في الصف؟ 

 ماذا يمكن أن نستنتج من خالل األسلوب الصفي عن الشباب في جيلكم؟ 
 

  -ه لطلب المساعدةأسئلة حول التوجّ 

 ن هم ُهلخاص األش م  ن هم األشخاص عليكم طلب المساعدة منهم؟ لم الذين ي س  اذا؟ م 
 طلب المساعدة منهم؟ لماذا؟  الذين تستصعبون

  ّون أن تتدربوا على طلب المساعدة من األشخاص اآلخرين في الجدول؟ ماذا هل تود
 يجب أن تفعلوا كي تستطيعوا طلب المساعدة منهم؟ ماذا يمكن أن يساعدكم في ذلك؟

 طلب المساعدة من أشخاص من خارج المدرسة؟التوّجه لاألهمية الخاصة الكامنة في  ما 
 ؟أكثر بعد ساعات الدواملشباب إلى المساعدة لماذا يحتاج ا

 وصون الشباب الذي يقعون في مأزق بعد ساعات الدوام؟كنتم تُ  ذاما  
 

 إجمال وتطبيق
 

ويطلب  لب، فلن تحصل على ما تريد".مهاتما غاندي :"إن لم تطقول على اللوح  يكتب المعلم

 من الطالب التعليق عليه.

 

ه إليهم توجّ ت التي كتبها الطالب جيًدا، وان يقرأ البطاقا)على المعلم أن ي
 ( واستجيب لما كتبويمنحهم اهتماًما كي يبشكل شخصي 
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 الثاني الدرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األهداف
  في طلب المساعدةأن يتحدث الطالب عن التعقيد الكامن 
  ّص الطالب ردود فعلهم على الحاالت التي يحتاجون فيها للمساعدة أو يحتاج أن يشخ

 اآلخرون للمساعدة.فيها 
  رض ل قيامهم أن يتدرب الطالب على  لمساعدة.بطلب المساعدة أو االستجابة لع 
 .ض المساعدة على اآلخرين ر   أن يتدرب الطالب على ع 
 طرائق لطلب المساعدة وعرض المساعدة.أن يطّور الطالب أدوات و 

 
 
  

 ....هناك الكثير من األسباب لعدم طلب المساعدة – فعالية تمهيدية

 القرار بطلب المساعدة بشكل دائري. يقرأ المعلم جمال تعّبر عن أفكار حولتجلس المجموعة 
مرة هنه جملة، على كل طالب خطرت هذه الجملة في ذ بصوت مرتفع. في كل مرة يقرأ المعلم

 البطحولهم كي يالحظوا عدد الالطالب  خالل سنوات تعلّمه أن يقف. ينظر احدة على األقلو
يبدو أن هذه "أو و أن هذه الفكرة شائعة في هذه المجموعة" حسًنا، يبد"هذا ) فُ ص  . ن  واوقفالذين 

ّمن يرغب من الطالب، أن فكرة ال تخطر كثيًرا في ذهننا هنا"(.ال يشرح، وأن  يمكن أن نطلب م 
  ذه الفكرة بين سطورها من وجهة نظره.تخفي هيشير إلى ما 

 
 

 -األقوال
 

 "اولم أخبرهم يّ لم أطلب فيها المساعدة من والد   ةفي الماضي، كانت هناك حالة واحد 
في أموري األخرى  نالدخّ ت اآلن فسوف يل؛ ألني قلت في نفسي: "إذا تدّخالا حصعمّ 

 نني" أيًضا، وسيضايقا

 "ولم  يّ ن والد  المساعدة م  فيها لماضي، كانت هناك حالة واحدة على األقل لم أطلب في ا
  هما ال يكترثان ألمري حًقا". ا عّما حصل؛ ألني قلت في نفسي:أخبرهم

 ة\مالحظات للمعلم
من خالل هذا اللقاء سنساعد األوالد على 

طلب  ظة الحوار الداخلي الذي يمنعهم منمالح
ساعدة. سيالحظ الطالب الحاالت التي يتحّول الم

فيها طلب المساعدة إلى مهمة معّقدة جراء 
الخوف من الرفض، أو اإلهانة، أو عدم الثقة أو 

 الغضب وغيرها.
كوننا ندرك بأن األشخاص يميلون إلى طلب 

المساعدة من األشخاص المقربين منهم، 
سنتدرب على طلب المساعدة وعلى عرضها 

نحن نطمح بأن نوصل بهذا لألوالد مسبًقا... 
رسالة تحمل اإليمان بالعدل الداخلي، وقدرتهم 

على عدم التنازل عن حقهم بالحصول على 
المساعدة، وبأنهم سيحصلون على المساعدة في 

 وقت ما.
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 " ولم  يّ ن والد  المساعدة م  فيها في الماضي، كانت هناك حالة واحدة على األقل لم أطلب
 هماسأسبب لأنا عدتي، :" هما لن يستطيعا مساألني قلت في نفسي ؛ا حصلمّ ا عأخبرهم
  فقط". الحزن

 " ولم  يّ ن والد  المساعدة م  فيها في الماضي، كانت هناك حالة واحدة على األقل لم أطلب
  ألني قلت في نفسي:" أنا أخاف من رد فعلهما". ؛ا حصلمّ ا عأخبرهم

 " ولم  يّ ن والد  مساعدة م  الفيها في الماضي، كانت هناك حالة واحدة على األقل لم أطلب
  ألني قلت في نفسي:" ال عالقة لهما بهذا الموضوع". ؛ا حصلمّ ع اأخبرهم

  ولم  يّ ن والد  المساعدة م  فيها في الماضي، كانت هناك حالة واحدة على األقل لم أطلب
 جهات أخرى تتدخل، فتزداد الحالة ؛ ألني خشيت أن يتدّخال ويجعالا حصلمّ ا عأخبرهم
 ."سوًءا

 " فيها المساعدة من أصدقائي في الماضي، كانت هناك حالة واحدة على األقل لم أطلب
  ألني قلت في نفسي:" هم ال يكترثون ألمري حًقا". ؛ا حصلمّ ولم أخبرهم ع

  فيها المساعدة من أصدقائي في الماضي، كانت هناك حالة واحدة على األقل لم أطلب
  " هم سيسخرون مني".ألني قلت في نفسي: ؛ا حصلمّ ولم أخبرهم ع

  لمساعدة من المعلمين افيها في الماضي، كانت هناك حالة واحدة على األقل لم أطلب
  ألني قلت في نفسي:" هم ال عالقة لهم بالموضوع". ؛ا حصلمّ ولم أخبرهم ع

  لمساعدة من المعلمين افيها في الماضي، كانت هناك حالة واحدة على األقل لم أطلب
  ألني قلت في نفسي:" هم ال يكترثون ألمري حًقا". ؛حصلا مّ ولم أخبرهم ع

  لمساعدة من المعلمين افيها في الماضي، كانت هناك حالة واحدة على األقل لم أطلب
ل، فتزداد ألني خشيت أن يتدّخلوا ويجعلوا جهات أخرى تتدخّ  ؛ا حصلمّ ولم أخبرهم ع
 ."الحالة سوًءا

 
 

 في النهايةـ يعاود الجميع الجلوس.
 
 

 محادثة
 أسئلة توجه للطالب حول أنفسهم:

 ما كان شعوركم خالل الفعالية؟ 

 ماذا اكتشفتم عن أنفسكم خالل الفعالية؟ 

 أي "األسباب" الحظتم أنكم فكرتم بها؟ ماذا تتعلمون من هذا؟ 
  ّون أن تتجنبوها؟ لماذا؟أي "األسباب" تود 
 اآلخرين وطلب المساعدة" ؟ ذا تعلمتم حول موضوع "إخبارما 
 عندما تطلبون المساعدة من والديكم؟ ذا يجب أن يحصل كي تشعروا بارتياحام 
 عندما تطلبون المساعدة من األصدقاء؟ ذا يجب أن يحصل كي تشعروا بارتياحما 
 عندما تطلبون المساعدة من المعلمين؟ ذا يجب أن يحصل كي تشعروا بارتياحما 
  م؟طلب المساعدة برأيكالتوّجه لكيف يمكن تغيير أنماط 

 
 
 

 إجمال وتلخيص
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  من يريد أن يقول لي عدد األشخاص الذين يظهرون في قائمة "المعارف" في هاتفه
 النقال؟

  من الواضح للجميع أنه من األسهل علينا أن نطلب المساعدة من شخص عالقتنا معه
قريبة. هل األشخاص الذين يظهرون في قائمة المعارف في الهاتف النقال هم 

 ؟ أطلب المساعدة منهم"ين س"األشخاص الذ
 بون اليوم سنحاول أن نجعل قائمة المعارف أدق، لتشمل أسماء األشخاص الذين ستطل

 . منهم المساعدة عند الحاجة، ودون تردد
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 الثالث الدرس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 األهداف

 "رض المساعدة  أن يتحدث الطالب حول موضوع "ع 

 اعدة اآلخرين. أن يعرف الطالب مواقفهم بشأن قدرتهم على مس 

 .أن يعرف الطالب مواقفهم بشأن التداخل االجتماعي والتكافل 

 أعط" في سياق المساعدة. -أن يعاين الطالب عملية "خذ 

 
 فعالية تمهيدية

وعة بشكل دائري. تحصل كل مجموعة على ممجموعات. تجلس كل مج 5يتوزع األوالد إلى 

علب،  5بطاقة )مرفقة(. سنحتاج  15لبة . في كل عילדים בסיכוי(علبة بطاقات "العطاء" )

لذلك، من المفضل طبعها والقيام بوضع النايلون عليها، لتكون في متناول يد الجميع في 
 المدرسة. 

ما يلي:" ما يعني على كل ولد أن يختار بطاقة تصف  ع البطاقات وسط كل مجموعة.توض  
 أن يتحدثاسم الطالب نفس البطاقة( وم المساعدة لآلخرين؟" )يمكن أن يتققد  بالنسبة لي أن أُ 

 ها ويصغي باقي أفراد المجموعة إليه..عن

 
 العودة إلى المجموعة الموسعة

 في أي حاالت يطلب اإلنسان المساعدة من قوى عظيمة بعيدة عنه؟ 

 ماذا يمكننا أن نفعل كي يعتبرنا م ن حولنا عنواًنا يلجؤون إليه لطلب المساعدة؟  
   رض المساعدة على اآلخرين؟ن ما الذي يمّكنكم م  ع 
   رض المساعدة على اآلخرين؟ن ع  ما الذي يمنعكم م 
   ين؟ )وفق بروفسور يبلون: المعونةضها على اآلخرر  أي أنواع مساعدة نستطيع ع ،

 والمعلومات( ،الدعم

 
 

 ة..\مالحظات للمعلم
في هذا اللقاء، سنتدرب على طرائق لَعرض 
المساعدة. الشخص الذي يعرض المساعدة 

خرين يشير إلى قوة وقدرة كامنة فيه. "أنا لآل
أساعد اآلخرين" معناها "أنا قادر". في هذا 

الدرس سنحاول تعزيز إحساس الطالب بالقدرة 
 الذاتية انطالًقا من تداخل اجتماعي وتكافل.

اإلنسان الذي يستطيع مساعدة اآلخرين سيؤمن 
بسهولة أكبر بأن اآلخرين ذوي قدرة ورغبة في 

الحديث حول "َعرض المساعدة" هو  المساعدة.
بمثابة تدريب على عرض المساعدة وطلبها. 
لذلك، سيتسم هذا الدرس بالتفاؤل وسيكون 

"منحاًزا" بعض الشيء.. ورغم هذا يمكن أن 
تنطلق أصوات من "السخرية" و "التشكك"، 

هذه األصوات مهمة وطبيعية. يجب إتاحة التعبير 
"تشكيلة  عنها ومساعدة الطالب على تشخيص

  األصوات" الكامنة فيهم.  
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نطلب من الطالب أن يقترحوا جمال وشعارات يضعونها على الواتسآب  إجمال وتطبيق

، بعيًدا" لمساعدة: "أنا قريب حتى وإن كنتل رض  عن ع   رتعبّ  سبوك،أو الفي)סטטוס( 
 وسأكون هناك من أجلكم.." وغيرها. "أخبروني متى وأين

 YOU CAN COUNT ON أو نقرأ كلمات أغنية   مساعدة اآلخرينفي النهاية نشاهد فيلم حول 
ME    

https://www.youtube.com/watch?v=BHcSpxc3yt8
https://www.youtube.com/watch?v=yJYXItns2ik
https://www.youtube.com/watch?v=yJYXItns2ik
https://www.youtube.com/watch?v=yJYXItns2ik
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 (ילדים בסיכוי) بطاقات العطاء

 كل ولكن الجميع، نساعد أن نستطيع ال نحن

 األم( ما شخًصا يساعد أن يستطيع منا واحد

 )تيريزا

 صديق يكون وأن ،كاملة حديقة واحدة وردة تكون أن يمكن

 )بوشغالييا( بأسره عالًما واحد

يِّر لُ مُ عُ  كل  جًدا مهم ضئياًل، كان وإن ،خ 

 )أيسوب(

 اآلخرين حياة ريغي ُ أن يمكن السخاء من القليل

 )مارغريت تشو( كبير بشكل

يِّر بعمل قم  أن احتمال هناك ،خ 

 )شبيتسر( اآلخرون دكيقل ّ

 إسعاد على قدرةال تملك نتك اإذ

 ذلك فافعل اليوم، ما شخص

https://www.facebook.com/yeladim.besikui/photos/a.513517558669131.111856.513495768671310/513519022002318/?type=1&source=11
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 أعتقد اللزوم، عن زيادة يكترثون أشخاص هناك

 (بو الدب) "حب" هذا يسمون أنهم
 كان وإن ،به تقوم لطيف عمل أي

 )سوبيأ( يضيع لن ،بسيطًا

 كيف نفكر أن هي يومنا فيها نبدأ طريقة أفضل

د أن يمكننا ع   األقل على واحد إنسان قلب فيه ن س 
 )نيتشه(

 األعمى يراها وأن األصم يسمعها أن يستطيع لغة العطاء

 )مارك توين(

 يسألك م ن تعطي أن جميل

 ولكن إليه، حاجة في هو ما

 ال نمّ  تعطي أن األجمل

 هحاجت تعرف وأنت يسألك
 )جبران(
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أنت تسمو في الحياة بقدر 

 ما تعطي، ال بقدر ما تأخذ

 )خليل تقي الدين(

 

ي أنا أومن أن سعادتنا تبدأ ف

داخلنا، وأن السعادة في العطاء 

ا يعطيه لنا مّ السعادة بربما تفوق 

 اآلخرون

 )فاروق جويدة(

 

 

ها على ن كالشجرة، تلقي بظلّ ك  
 اآلخرين

 
 ()مثل عربي

عطون بفرح، وهناك من ي  

 وفرحهم مكافأة لهم.

 

 )جبران(

 

 

 َمن أنا؟
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إضافية للعمل في الصفوف مواد 

 -ه لطلب المساعدة""التوجّ  حول

ا هدروس مهارات حياتية أعدّ 

مرشدو الوحدات في الخدمات 

 النفسية االستشارية
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 دروس مهارات حياتية حول التوّجه لطلب المساعدة

 ومنع اإليذاء مرشدات في وحدة الجنسانية الصحّيةالكتابة: 

 

 دروس للصفين األول والثاني

 غير مناسبة لمسة مناسبة ولمسة –الدرس األول

الطبيب د الشركاء في اللعبة، كجس لمس   قسم منها ضمنلعاًبا عديدة ومتنوعة، يتأ يلعب األوالد

 والمريض، الدب األعمى وغيرها. يمكن أن تثير هذه األلعاب مشاعر متنوعة في األوالد، ابتداءً 

ف عن اللعب من شعور لطيف ممتع ومريح وانتهاء بشعور غير مريح تصاحبه رغبة في التوقّ 

  أو قطع العالقة. \و

مع األوالد عن المشاعر المتنوعة التي تثيرها اللمسات المختلفة، ال سيما  ث في هذا اللقاءسنتحدّ 

، وسنحاول أن نفحص معهم الجهات الممكنة التي يمكن في الجسد لمس األعضاء الخاصة

 غير مريح وغير مناسب. مريح لكنه غير مناسب، ولمس   مس  ه إليها عندما يحصل ل  التوجّ 

 

 األهداف

المشاعر التي ترافق مشاعر التي ترافق اللمسات المناسبة وبين ال أن يمّيز األوالد .1

 اللمسات غير المناسبة.

وإن كانت  المناسبة غيرواللمسات  ،ز األوالد بين اللمسات الشرعية والمرغوبةأن يميّ  .2

 مريحة. 

أو غير \ض اللمسات غير المريحة وف  ر   ضلاألوالد أنه ُيسمح لهم بل من المف أن يتعلّم .3

 المناسبة.
 

مقتبس من كتاب "المهارات الحياتية"، ولكن تمت هذه الفعالية قسم من ، انتبه :حظات للمعلممال

 ". التوجه لطلب المساعدةق إلى "إضافة قسم إضافي إليها، يتطرّ 

 

 

 :الالزمة المواد

بل الدرس(، األوراق ق يحصل كل ولد على قائمة تحوي أحداث وأوضاع، مقص )يمكن قص

 "."شعور جيد" وعلى الثاني "شعور سيء وكيسين كتب على األول

علب بطاقات، كل علبة موضوعة في زاوية مختلفة. كتب على كل علبة عنوان  4في الصف 

مختلف: مريح ومناسب، غير مريح لكنه مناسب، غير مريح وغير مناسب، مريح ولكنه غير 

 علب على كل طاولة(. 4يمكن وضع  إذا تم العمل بمجموعات) مناسب.



 

 65 

 

 الثة مراحل للفعالية:هناك ث
 

أدناه(. على الطالب  األحداث واألوضاع )انظر صل كل ولد على بطاقاتيح :المرحلة األولى

جيد" أو ما يشعر: كيس "شعور أن يقرأ ما كتب على البطاقة وأن يضعه في أحد الكيسين وفق 

 ".كيس "شعور سيء

 

  

 :الحاالت
 اتلّقى حقنة 

  ّلونني على خدييقب 

 ةيعانقونني بقو 

 .يداعبون شعري 

 يحاولون عرقلتي بأرجلهم 

 يخلعون عني بنطالي 

 يلمسون ظهري بلطف 

 يغسلون شعري 

 يلمسون أعضائي الخاصة 

  خاصةالعضاء األيطلبون مني لمس 

 يضربونني 

 يدغدغونني 

 يقرصونني في خدي 

 يسترقون النظر إلى ما تحت مالبسي 

  ّدون جرحييضم 

  ّيت  لونني على شف  يقب 

 بسييطلبون مني خلع مال 
 

 رون، يخرج كل طالب حالةبعد أن أنهى الطالب إدخال الحاالت إلى األكياس وفق ما يشع

وفق عدد الطالب في الصف، ) ، يقومون بذلك تباًعا.ويقول ماذا تثير فيه من مشاعرواحدة 

من المهم أن نحرص على قراءة كل ولكن يمكن أن يختار كل طالب حالة واحدة أو أكثر، 

 حدة على األقل(.الحاالت، مرة وا

  

من المهم أن يقوم الطالب بإخراج نفس الحالة والتعبير عن مشاعر مختلفة جراءها. يهدف هذا 

يمكن أن تثير الحالة  ة، والمشاعر المختلفة في أعقابها، كماإلى التمييز بين األوضاع المختلف

 نفسها مشاعر مختلفة لدى األوالد. ينبع هذا من: 

 اللمس السياق الذي يحصل فيه -
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 هوية الشخص الذي يقوم باللمس -

 نظرة الطالب لهذا الشخص -

األعراف المتبعة في حضارة الولد وعائلته )هل هذا النوع من اللمس مسموح أم  -

 ممنوع؟(

 

 

 توزيع الحاالت في العلب األربع: المرحلة الثانية
أنه يمكن  المعلممع الحاالت المختلفة، يشير  العالقة بين الشعور الجيد والسيءبعد أن ظهرت 

 .ناسب وتصرف غير مناسبم إلى: تصرفالحاالت تصنيف 

 :احدى الجمل التالية علبة كتب عليها في كل زاوية في الغرفة يوجد

 شعور مريح نابع من تصرف مناسب

 شعور غير مريح نابع من تصرف مناسب

 شعور غير مريح نابع من تصرف غير مناسب

 شعور مريح نابع من تصرف غير مناسب

 

ستخدم أمثلة من عالم مستعيًنا باألمثلة. يفضل أن ي الفرق بين هذه الجمل يشرح المعلم

 األطفال.

 

( ، فمن المقبلة من اكالحصول على يمكن أن يكون اللمس مريًحا ومناسًبا ) :مالحظة للمعلم

يوّده  ، عندما يقوم شخص الأن يكون اللمس غير مريح أيًضاالمناسب أن تقّبل األم ولدها. يمكن 

 تقبيله عنوة. بالولد بعناقه أو 

د أن يحصل على ، ألن يجب على الولمريح ولكنه مناسب   حقنة غير  الي يمكن أن يكون تلقّ 

، يمكن أن يكون هذا غير مريح لكنه الشعر متشابًكا الشعر وكان األم تمّشطعندما  ، أوتطعيم

  مناسب. 

د وغير المناسب. يمكن أن تثير مالطفة الولم اللمس المريح ه  ف   سيستصعب األوالد بشكل خاص

ن الولد يحب ذلك، ولكنه غير مناسب ألنه ال يوجد سبب ألن تحت قميصه شعوًرا مريًحا إذا كا

والدته. \يقوم أي شخص بمالطفة أي شخص آخر تحت القميص إذا لم يكن هذا الشخص والده

ي عالج طبي كن الحديث عن تلقّ يعتبر لمس األعضاء التناسلية ممنوعاً وغير مناسب، إن لم ي

لى عتساعده \ا يساعده\، أو أنهي العالجتحرسه أثناء تلقّ \يحرسهته بجانبه \والدهت \وكان

 .مصاب، مريض.. (ألنه االغتسال أو ارتداء مالبسه إن لم يكن يستطيع فعل ذلك وحده )

 

على ، سيحصل االوالد في هذه المرحلة ، وبعد أن تعلّم األوالد التمييز بين الحاالت المختلفة

 الحاالت نفسها وسيضعونها في العلب وفق التصنيف الجديد.
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كل علبة على الطاولة البطاقات الموجودة في  بعد أن فرغوا من ذلك، يقومون بإخراج

دعوهم إلضافة الحاالت التي كانت في العلبة، وي مع الطالب حول ويقرؤونها. يتحدث المعلم

ر  الحاالت التي حصل عليها الطالب.  في حاالت جديدة، لم ُتذك 

في هذه الفعالية، يفضل التركيز على العلب التي تحوي اللمسات غير المناسبة )المريحة وغير 

 المريحة(. 

  

 
 

 ه لطلب المساعدةالتوجّ : المرحلة الثالثة
 

 هم لمسات غير مناسبة:نب عليهم فعله عندما يلمسومع الطالب ما يتوجّ  يفحص المعلم

 كان واالبتعاد إذا تسّنى ذلكترك الم 

  الغضب بصوت مرتفعالتعبير عن. 

 إذا لم يقترح الطالب إمكانية إخبار بالغ مهم عن  -التوّجه لطلب المساعدة من بالغ

يجب الحديث عن األشخاص اللمسات غير المناسبة، يجب تشجيعهم على القيام بذلك. 

ة. من المهم أن يشير كل طالب المهمين الذين يمكن إخبارهم عن اللمسات غير المناسب

ي الذ الشخص الثاني يجب أن يشير إلىوسيتوّجه إليه، كما  إلى الشخص األول الذي

الكبرى، \ت األكبر\ة، األخ\الوالدلم يكن الشخص األول موجوًدا )كإذا  ه إليهسيتوجّ 

 .ة(\ة، المدير\ة، المستشار\ة، المعلم\المربي

ق األذى بهم بواسطة قول لح  تطيعون دائًما إبعاد من يُ تجدر اإلشارة إلى أن األوالد ال يس

ف" أو بواسطة ابتعادهم عن المكان، فالتوجه لبالغ هو األمر الوحيد الذي "ال" أو "توق  

 .يضع حًدا لما يحصل

م قول كلمة "ال"، فهذا ال يعني انك ستطيعوام أن نوصل لألوالد رسالة: إن لم تمن المه

  اء.مذنبون،  أو جبناء أو ضعف
 

 

 
 سر "جيد" وسر "سيء" -الدرس الثاني

 

الحفاظ على السر وعدم البوح به. يجب أن نحترم ذلك، ولكن ال فيها هناك حاالت يختار األوالد 
م األوالد التمييز بين السر "الجيد" والسر "السيء". إذا كان هذا سًرا "سيًئا" فيجب بد من أن نعلّ 

ق في هذه الفعالية إلى يستصعبون القيام بذلك!. سنتطرّ  األوالد نا نالحظ أنأن نبوح به. لكن
لإليذاء أو االبتزاز  ات البوح بها. األوالد الذين يتعرضونللحفاظ على األسرار وحسنب اسباأل

ب عاتأو التنكيل يتعرضون إلى التهديد أيًضا وتحذيرهم من  يكون التهديد يمكن أن . ح بالسرو  الب   ت 
ت بالسر فلن أكون ح  بالسر( أو يعتمد على االبتزاز العاطفي )إن بُ ت ح  جسدًيا )سأضربك إن بُ 
اإلحساس بالذنب الذي يشعر به من تعّرض تجدر اإلشارة أيًضا إلى أن صديقك بعد اليوم(. 

 إلى عدم البوح بما حصل أيًضا. يمكن ان يؤدي لإليذاء 
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 الجيدة" و"السيئة" بواسطةسرار "تهدف هذه الفعالية إلى مساعدة األوالد على التمييز بين األ
 . ب األسرار "السيئة"صاح  األزمة الشعورية التي تُ 

كشف السر بشأن التعرض لإليذاء هو شرط لسيرورة وقف االعتداء واستعادة اإلحساس 

ر بشأن تعرضهم لإليذاء من بنت بكشف الس\بالحماية واألمان والتأهيل من جديد. كي يقوم ولد

حافظوا على ستم مذنبين بما حصل، حتى وإن لم تتقبل التأويل: أنتم ليصال رسالة لهم ال المهم ا

 قواعد الحماية الخاصة بهم.

 :األهداف
 يجب اإلفصاح عن السر السيء.السيء"، سر "الجيد" والسر "الالتمييز بين  .1

 يتم تهديده، والتعاطف معه. الشعورية التي يعيشها الشخص الذيالتعرف على األزمة  .2

اطالعهم  همكنفي البيئة المحيطة للطالب، حيث ي لمهمين الموجودينمعرفة األشخاص ا .3

 على السر بشأن التعرض لإليذاء. 
 

 
 

 :فعالية
 للمؤلفة حنان بشارات ونتحدث عن معنى كلمة "سر"." ؟كيف عاد السرنقرأ قصة "

 

 :أسئلة للمحادثة
 ما هي األمور التي نحفظها في قلوبنا كأسرار برأيكم؟ 

 تي ال يمكننا أن نقولها بصوت مرتفع؟ما هي األمور ال 

 لماذا هناك أمور نبقيها في قلوبنا؟ 

 هل هناك شخص نقوم بإخباره عما في قلوبنا؟ 

 ن؟  ماذا ستقول؟ ولم 

 )ماذا نسمي األمور التي نحفظها في قلوبنا؟ )أسرار 

 ما هي أنواع األسرار التي تعرفونها؟ 

 ما هي األسرار "الجيدة" برأيكم؟ 

  السيئة" برأيكم؟ما هي األسرار" 

 ماذا يحصل لألسرار مع مرور الوقت؟ هل يمكن حفظها في القلب؟ 

  التي نحفظها في قلوبنا؟ "الجيدة"ماذا يحصل لألسرار 

  التي نحفظها في قلوبنا؟ "السيئة"ماذا يحصل لألسرار 

 إذا طلب منا شخص أن نحفظ سًرا معيًنا فهل يجب أن نقوم بذلك؟ 

 سر، ومتى ال يكون هذا صائًبا؟ متى من الصواب أن نحفظ ال 
 

من الطالب اإلشارة إلى أسرار يحفظها الناس في قلوبهم. يمكن  يطلب المعلم :المرحلة الثانية

أن تكون هذه اسرار هي أسرار األوالد في الماضي أو التي يملكونها اآلن )شرط أن ال يقولوا 

الحرص على : يجب حظة للمعلمن أطلعوهم عليها. )مالأن هذا سرهم(ـ أو أسرار أشخاص آخري

مع  لى اللوح. يقوم المعلمقائمة باألسرار ع ال يفصح األوالد عن صاحب السر(. يكتب المعلمأن 
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ي ذلك محادثة حول ما يمكن ل  ، ت  ى أسرار "جيدة" وأسرار "سيئة"الطالب بتصنيف األسرار إل

 ح عنها.التي ال يمكن حفظها ويجب اإلفصاظه في القلب من األسرار وتلك حف

 

 

 قائمة األسرار

 .نقوم بتحضيرات إلقامة حفلة عيد ميالد أمي 

 .صديقي أخبرني أن جاره لمسه بشكل غير مناسب 

 .أبي أخفى هدية ألخي بمناسبة انهائه المرحلة الثانوية 

 .هناك ولد كبير يضرب أخي في طريقه إلى المدرسة 

 ده يضربه عندما يغضب منه.لصديقي أخبرني أن وا 

 ا حالًيا وأن ال أخبر تني أنها حامل ولكنها طلبت مني أن ال أخبر أحدً أمي أخبر
 أصدقائي.

 دني وطلب مني أن ق النظر في الحمامات. لقد هدّ هناك طالب من الصف الخامس يستر
 أخبر أحًدا عن ذلك. ال 

في هذا القسم، سنفحص مع الطالب ما يتوجب علينا فعله مع األسرار  :المرحلة الثالثة

عه على ل  ط  نُ بيت أو المدرسة وشخص نثق به في اله إلى نؤكد أنه يجب التوجّ  ". يجب أن"السيئة
لألسرار المخيفة أو المربكة. ال يكون إليذاء. من المهم أن نتيح مكاًنا التعّرض ل\السر السيء

أن نخبر الولد بأنه عندما  مدائًما. من المهواضًحا الجيد" والسر "السيء" الفرق بين السر "
 ، فهو الشخص الوحيد الذي سيساعدهثق بهلشكوك يجب عليه مشاورة شخص بالغ ياوره اتس

تهديد عندما يكون هناك  ه إليهمعند الضيق. من المهم أن نذكر مع األوالد أشخاًصا يمكن التوجّ 
      أسرار "سيئة". أو
 

مكن أن تكون هذه بوح األوالد بأسرار خالل هذه الفعالية. ييمكن أن ي   مالحظات مهمة للمعلم:

ضون لها في المدرسة، أو أسرار أخرى تتعلق بأنواع االعتداء األسرار متعلقة بمضايقات يتعرّ 

المختلفة. من المهم أن نشجع األوالد على البوح باألسرار ولكن ال يجب أن يكون هذا أمام 

بشكل  جب توجيههم إلى الحديث مع المعلمالجميع، بل أمام أشخاص يثقون بهم، ولذلك، ي

 شخصي عن هذه األسرار، بعد انتهاء المحادثة الصفية.

 مب أن ال ترفضوا الحديث معهمن المهم أن نصغي للطالب، خصوًصا بعد محادثة كهذه. يج

ن تعّرض  .أو أثناء االستراحة اليومية، أو الفرصة ن كنتم وسط حديث مع معلم آخرحتى وإ م 

م على ر المناسب" بالذات، وسيختبر قدرتكلوقت غيلالعتداء بالفعل، سيأتي للحديث معكم في "ا

نوا صبورين وُمصغين، وكونوا ملجأ في أي وقت. أن تكونوا بالغين يمكن الوثوق بهم. كو

طالب بحاجة واحدة للعون عليها، ستكون هناك قصة ر" القصص التي ستطّ ح  بين "ب   افترضوا أن

  ماسة للمساعدة. 
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 يلي: في التلخيص، يجب التأكيد على ما
  االرتياح. مشعوًرا بعدتمنحني هناك أمور تمنحني شعوًرا باالرتياح، وهناك أخرى 

  مريًحا لي. هذا لم يكنإذا دخل إنسان إلى حّيزي الخاص، سأقول له أن يبتعد إن 

 وال أعرف دائًما كيف أتصرف فيها، في هذه الحالة يجب هناك حاالت خطيرة وُمرب كة ،

 ، أو المعلم أو المستشارة.الوالدينق به، كثا أبالغً  اشخصً  أن أشاور

 األوضاع  الداخلي. سيساعدني هذا على التمييز بين يجب أن أتعلم اإلصغاء إلحساسي

 التي تشعرني باالرتياح واألوضاع التي ال تشعرني باالرتياح. 

 خبر أحًدا بالسر فلن يتوقف لم ن يجب أن نبوح بالسر "السيء" كي نضع حًدا لإليذاء. إن

 يذاء!اإل

 وشاية، بل تبليغ وإنقاذ. ن أحد ما ألحق بك األذى، فهذا ليستخبر اآلخرين أ اعندم 

  ن أثق به وأعرف أنه سيصدقني.يجب أن  أخبر م 

  ،ن، تقديم ة، والمعلمون، والمستشارو\ة، والخال\والجدة، والعم الجد،ويستطيع الوالدان

 المساعدة في حاالت اإليذاء.

 يذاء. يمكن أن يحصل هذا ألي واحد منا، وهذا ليس ذنبنا، هناك أوالد يتعرضون لإل

 المعتدي هو المذنب دائًما! 

 

 الخامس-فعاليات للصفين الرابع
 

 الحيز الذي بيننا -عالية األولىالف

 
ن ل األوالد في الصف بهدوء دون كالم، يتبادلو. يتجوّ في الخلفية موسيقى هادئة ولطيفة

بإيقاف الموسيقى يتوقف األوالد كل واحد مقابل اآلخر.  علممال مقوالنظرات، يبتسمون... عندما ي

يعاود األوالد بإسماع الموسيقى من جديد، حينها  وم المعلمقي كل منهما لآلخر دون كالم. ينظر

عليهم تنفيذ فيها قوم بإيقافها من جديد. في كل مرة يتوقف األوالد ل في الغرفة إلى أن يالتجوّ 

  مهمة جديدة بهدوء تام.

ون رؤوسهم كتحية لآلخر، يتصافحون، يهزّ ف األوالد كل واحد مقابل اآلخر، يتوق :المهام

ق كل منهما في اآلخر دون حراك بضع ثوان، يقفان بالبعد يخطون خطوة إلى الخلف، يحدّ 

 (. الجسدالمريح لكليهما ثم يقتربان خطوة باتجاه اآلخر )دون لمس 

ب والبعد، والتعامل مع تعابير ر  الطالب في حاالت الق   تهدف هذه الفعالية إلى معاينة مشاعر

هم باالرتياح وعدم االرتياح، كالذي انتابر وعحديق. من المهم أن يتم التطرق للشالوجه والت

تجاه اآلخر حيث كان  ب عليهم التقدم كل منهماعند تنفيذهم لمهمة التحديق، أو عندما توجّ 

 لحيز الشخصي. هناك "اقتحام" ل

ه األوالد نحو إحساسهم الداخلي )حدسهم( في الحاالت ح أسئلة توجّ طرَ م أن ت  من المه

المهام مع  ة، كما من المفضل سؤالهم: ماذا ستشعرون لو أنكم نفذتمالحساسة وغير المريح

. من المهم أن ؟عرفونهم جيًدامن صفوف أخرى وطبقات أخرى ال ت غرباء أو مع طالب آخرين

 م الداخلي وحدسهم في هذه الحاالت وأن يعترفوا بأهميتها.يتواصل األوالد مع إحساسه
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 ( عةمجموعات أو مع المجموعة الموسّ )يمكن أن تتم في  –بعد التمرين محادثة

 ماذا كان ممتًعا في التمرين؟ 

 ماذا لم يكن ممتًعا؟ 
  ُالحّيز الشخصي الخاص بي؟  في السابق أن أحًدا ما اقتحم هل أحسست 
  ّغير مريح؟ كيف شعرت به؟ متى شعرت به؟ \ريًحام اب لي شعورً ماذا سب 
 ابتعدت، تجاهلت، ضحكت بارتباك،  ماذا فعلت عندما شعرت بعدم االرتياح؟(

 غضبت..(
 ندما )ع الغرباء؟صدقاء، أو العائلة أو األ نكون بصحبةندما ما الذي يشعرنا باالرتياح ع

 يحترمونني، يصغون لي، يعطونني أموًرا...(
 ونني، يتجاهلونني، يجرحون نوًرا بعدم االرتياح؟ )عندما يهيماذا يسبب لنا شع

 شعوري..( 

  ّفيها بعدم االرتياح أيًضا؟ ماذا فعل  أن يخبرنا عن حاالت أخرى أحس   هل هناك من يود

 ليتعامل مع هذا الشعور؟
 

 

 

 رسائل مهمة

وجنتاي،  أصاب بالشحوب أو تحمرّ  جسمي، أو ينقبض بطني، أو عندما أشعر بعدم االرتياح في

وبأني ال  ايخفق قلبي بقوة، علي أن أفهم أني مضغوط ومتوتر، بأني منزعج ولست مرتاحً أو 

تسمى هذه األحاسيس "حدس" أو إحساس  أريد أن أكون في هذه الحالة بل وأن أهرب منها.

ا بعد رنا. هو يقول لنا أموًرا سنقولها ألنفسنك  قبل أن ف   اداخلي. أحياًنا جسدنا يقول لنا أمورً 

لحدسنا وشعورنا الداخلي،  ييسبق تفكيرنا وتفسيرنا لألمور. من المهم أن نصغلحظات. هو 

على أن نفهم مشاعرنا )يمكن أن نعطي أمثلة(، كما سيساعدنا على اتخاذ هذا حيث سيساعدنا 

ردود عدة هناك . يمكن أن تكون الحاالت غير المريحة فيحول ما يتوّجب علينا فعله القرار 

غضب، الأخطو خطوة إلى الخلف، الهرب، إبداء مالحظة،  التجاهل، السكوت، التقوقع، أن فعل:

ا بعد الحدث كي ه إلى بالغ أثق به فورً قول أمر ما بصوت مرتفع للشخص الذي أمامي، أو التوجّ 

 أطلب المساعدة منه.  

 

 

 إجمال
الحيز فيها بأن أحًدا ما اقتحم التي يشعرون  من المهم أن نمنح األوالد أدوات للتعامل مع الحاالت

 ماذا يمكنني أن أفعل؟ لمن يمكنني أن أتوجه؟ -الشخصي الخاص دون موافقة منهم

التوجه لشخص بالغ مهم إذا لم يطرح الطالب إمكانية  – أن أتوجه لطلب المساعدة من بالغ

حص مع تشجيع األوالد على القيام بذلك. يجب أن نف ه لمشكلة أو ضائقة، يجبعند مواجهت
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ن هم األشخاص الذين يمكنهم التوجه إليهم في حالةالطال هم بشكل تم االقتراب منهم أو لمس ب: م 

ه يلإسيتوجه  ول الذية في الصف إلى الشخص األ\كل طالب من المهم أن يشيرغير مناسب. 

، ة\الوالد، إذا لم يتواجد الشخص األول )كالشخص الثاني الذي سيتوجه إليهه الحالة، وفي هذ

 ة( .\ة، المدير\ة، المستشار\ة، المعلم\ة، المربي\ة، الجد\ة، الخال\الكبرى، العم\ت األكبر\األخ

ف" أو تجدر اإلشارة إلى إمكانية قيام األوالد بإبعاد المعتدي بواسطة قول كلمة "ال" أو "توق  

من المهم أن بواسطة االبتعاد عن المكان، باإلضافة إلى التوجه إلى بالغ لوضع حد لما يحصل. 

هم ال يعني أنهم مذنبون بما حصل أو أننقول لألوالد أنهم حتى وإن لم يستطيعوا قول "ال"، هذا 

 جبناء أو ضعفاء.

 

      التمييز بين سر "جيد" وسر "سيء" -الدرس الثاني
 

 األهداف
 أن يمّيز األوالد بين أنواع االعتداء 

 مساعدة من بالغ.أن يميز األوالد الحاالت التي يجب فيها طلب ال  

 

 الفعالية
 

 كتبت عليه كلمة "سر"، وبجانبه أقالم تلوين ثخينة. يجب وضع بريستول كبير على األرض

يطلب المعلم من األوالد أن يكتبوا كل كلمة تتوارد إلى ذهنهم عندما يسمعون كلمة "سر". 

إلى : إيجابي، سلبي،  بت  ل إذا كانت هناك إمكانية لتصنيف ما كُ ويسأ بت  ق المعلم لما كُ يتطرّ 

 مشاعر، سلوك، وغيرها.

 أسئلة للمحادثة:
 ما هي المشاعر التي تثيرها كلمة سر فيكم؟ 

 ما األفكار التي تتوارد إلى ذهنكم بشأن كلمة "سر"؟ 

 هل السر أمر إيجابي؟ 

 هل السر أمر سلبي؟ 

  ً؟ابًياا أم إيجمتى يكون السر إيجابًيا ومتى يكون سلبًيا؟ كيف سنعرف إن كان سلبي  
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 معلومات للمعلم بشأن األسرار

هو سر يهدف إلى إسعاد أحد ما. هو ال يلحق األذى بأحد. بشكل عام يكون السر : السر الجيد

سًرا بشكل مؤقت، ويتم كشفه الحًقا، ال سيما إذا كان الحديث عن مفاجأة مثال. عندما يتم كشفه 

 تكون ردود الفعل إيجابية بشكل عام.

يحصل ا أو أمر سيء يحصل أو سصحيحً  إلى إخفاء أمر ليسيهدف هذا السر : ءر السيالس

ض أحد ما لالعتداء أو التخطيط إليذاء أحد ما أو إلحاق الضرر بشيء ما. األسرار السيئة كتعرّ 

 حدّ  نع ما يوشك أن يحصل أو وضعم   مفرحة، بل محزنة. عندما يتم كشفها، يمكنأسراًرا  تليس

دها اًنا تنكشف هذه األسرار فقط بعد أن حصلت هذه األمور السيئة وعنألمر سيء يحصل. أحي

قبل حصول  يكون ذلك أحياًنا بعد األوان، ألن الضرر قد حصل. لذلك، من المهم أن يتم كشفها

السر السيء الذي يهدف إلى إلحاق الضرر، كي نحاول منع االعتداء. ب البوحاالعتداء. يجب 

 ذي نثق به ويمكنه تقديم المساعدة. يجب أن نبوح بالسر للشخص ال

ها وهناك أسرار شخصية نطلع أصدقاءنا عليها، ونطلب منهم أن يحفظ :األسرار بين األصدقاء

إذا ما كانت هذه األسرار حصون أيًضا فون السر، ولكنهم يفشُ سًرا. األصدقاء الجيدون ال يُ 

رة بالغ نثق به حول د من استشاكان السر "سيًئا" ال ب إذا .يحصلمتعلقة بأمر سيء يحصل أو س

ة في الخروج \وأن ال نساعد الصديقهذا أمر جيد أن نبقيه سًرا  ب علينا فعله بالسر، هلما يتوجّ 

ا ما نثق به، كي ال يستمر األمر السيء بالحصول أو نمنعه من من الحالة السيئة أم أن نخبر أحدً 

 الحصول؟  

ًنا على بطاقة، دون أن يكتب اسمه عليها. يمكن أن يطلب المعلم من كل طالب أن يكتب سًرا ممك

  يكون السر جيًدا أو سيًئا )يمكن أن يكون السر حقيقًيا أو غير حقيقي(.

 سبًقا:رها مُ يخلط المعلم البطاقات ويضيف بطاقات حضّ 

 ال تخبر أحًدا بذلك.ر "كميًنا" لتامر، غًدا سنضربهنحضّ  نحن ، 

 نا.ع ممنوعة في جسدك. هذا سرّ ك في مواضتال تخبر أحًدا بأني لمس  

 فاجأة لعيد ميالدها، ال تخبروها، هذا سر.محّضرت لصديقتي كعكة ك 

  

ب عليها: "سر سيء"، "سر ت  يضع المعلم كل البطاقات في سلة، ويضع ثالثة "صناديق بريد" كُ 

 جيد"، " سر بين األصدقاء". يقوم طالب بأخذ بطاقة من السلة، ويتناقش الصف: ما هو نوع

 بعد ذ  خ  القرار الذي ات   قفلطالب بوضع البطاقة في الصندوق والسر الذي في البطاقة؟ يقوم ا

 النقاش في الصف.

 
 محادثة قبل اإلجمال

 
 الجيدة واألسرار السيئة؟ ذا من المهم أن نتعلم عن األسرارلما 

   ف األسرار السيئة؟ماذا سيحصل إن لم نكش 

 الحفاظ على أسرار سيئة؟ ماذا يجب أن نفعل عندما يطلبون منا 
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 ماذا تعلمتم اليوم من هذا اللقاء؟ 

 

 إجمال

 

 لن يوضع حد لألمر السيء الذي يحصل. إذا لم نكشف السر 

 .من الصعب االنفراد باألسرار 

  من الصعب مواجهة الحالة التي يحصل لي فيها أمر سيء وال أستطيع الحديث

 عن ذلك.

 وشاية، بل  له أحد ما، هذا ليسة أو اعتداء يتعرض عندما نتحدث عن صعوب

  إنقاذ!، حيث يتم تقديم المساعدة ووضع حد لإليذاء.

 السر، كي نحصل على المساعدة  حتى وإن انتهى االعتداء، من المهم أن نكشف

 .مواجهة ما حصلل

  من المهم أن نكشف األسرار السيئة، ألن من يعتدي مرة واحدة يمكن أن يستمر

  في االعتداء على آخرين.
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 نة لـِ "طلب للمساعدة"المواد المكوّ 

 لطالب المدارس اإلعدادية 
 حدة منع المخدرات الكحول والتبغ الكتابة: مرشدات و

 

  األهداف
  أن يتعّرف الطالب على مواقفهم حول طلب المساعدة بشأن شرب الكحول، أو التدخين

 أو استخدام المخدرات.
 مساعدة في سياق شرب الكحول، التدخين أو أن يدرك األوالد التعقيد الكامن في طلب ال

 استخدام المخدرات.
 على العناوين التي يمكنهم طلب المساعدة منها بهذا الشأن. أن يتعّرف الطالب 
 .أن يتدرب الطالب على زيادة العناوين التي يمكنهم طلب المساعدة منها 

 

 

 فعالية تمهيدية:
 نسخ من 5كعدد طالب الصف +  رسمة "شخصية" صغيرة  :يجب تحضير ما يلي مسبًقا

شخصية" بحجم متوسط. للصفوف التي تحتاج شرًحا أكثر يمكن تحضير صفات ومميزات ال"
 أدناه(   ل مسبق أيًضا )مرفقة، انظربشك

 
 طالب.  5يجلس الطالب في مجموعات. في كل مجموعة 

 
 العمل بشكل فردي -المرحلة األولى

 للطالب: شخصية. يشرح المعلم  يحصل كل ولد على
 هذا هو الشخص األول الذي ستطلبون منه المساعدة بشأن شرب

 أو التدخين أو استخدام المخدرات: الكحول  
 من هو؟

 ماذا يميزه؟
 ه إليه؟ما إيجابيات التوجّ  

 ه إليه؟ما سلبيات التوجّ 
 ما؟ماذا يميز العالقة بينك

 
  .صفات أو مميزات لهذا الشخص 5على كل طالب أن يكتب أو يلصق 

 

 العمل بمجموعات -المرحلة الثانية

  ُل طالب الطالب اآلخرين على ن تاجهع كطل  في النقاش الجماعي ي. 

  ّب ر األهم في  5ل إلى تحاول كل مجموعة التوص صفات يتفقون عليها، والتي ُتعت 

 .الشخص الذي سيطلبون منه المساعدة
 أو  ة" بالحجم المتوسطا إليها على "الشخصيالصفات الخمس التي توصلو يكتب الطالب

  .يلصقونها عليها
 

يقوم مندوب عن كل مجموعة بشرح اختيار مجموعته للصفات ويلصق "الشخصية" بالحجم 
  .إلصاق الصفات فيه\للوح بعد كتابةالمتوسط على ا
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 محادثة في المجموعة الموسعة

  ّق خالل شرحهتطلب المعلمة من كل مندوب أن يشرح سيرورة االختيار، والتطر 

لألسئلة التالية: هل كانت هناك صفات اتفق أفراد المجموعة عليها باإلجماع؟ إذا كانت 

اإلجابة نعم، ما هي هذه الصفات؟ لماذا اتفق جميع أفراد المجموعة على هذه الصفات 

يكن  لم   م  بالذات؟ هل هذه الصفات مهمة بالفعل؟ إذا لم يتم اإلجماع على الصفات، ل  

  إجماع؟هناك 

 

 نت هناك صفة كانت مهمة جدا بالنسبة ألحد أفراد المجموعة واضطر للتنازل هل كا

عنها؟ ما هي هذه الصفة )من المهم في هذه المرحلة من المحادثة أن نؤكد بأن هناك 

ا توقعات واحتياجات مختلفة لكل انسان، وأن ما يعتبره أحدنا مهًما ال يكون مهمً 

ي أن نقول للطالب أنه يستطيع أن ُيبق   لآلخرين بالضرورة، والعكس صحيح(.  يمكن

في "الشخصية" الخاصة به. يمكن أن نتيح لباقي أفراد المجموعة الحديث  الصفة المهمة

 أيًضا. 

 

  نتأمل "الشخصيات" المعلقة على اللوح، ونحاول مًعا العثور على ما هو مشترك

ت في شخص )صفات مشتركة أو متشابهة(. نسأل: هل يمكن أن تتوفر كل هذه الصفا

 واحد؟

 
 

 فعالية ثانية
 

ثين، وتتطرق لكل منهما )على ح دة( وفق األسئلة التالية: د   تحصل كل مجموعة على ح 
 

 وا الحدث، فكروا وناقشوا األسئلة التالية:اقرأ
 

 - إذا كنت أنت الشخص الذي في الحدث

 ما هي األفكار التي ستدور في خلدك في اليوم التالي؟ 
 تنتابك في اليوم التالي؟ما المشاعر التي س 
 أي األفكار أو المشاعر سيدفعك لطلب المساعدة؟ 
  تطلب المساعدة؟سمن أي الشخصيات التي على اللوح كنت 

 
  -إذا كنت صديق الشخص الذي في الحدث

 

 ما هي األفكار التي ستدور في خلدك في اليوم التالي؟ 
 ما المشاعر التي ستنتابك في اليوم التالي؟ 
 أو المشاعر سيدفعك لطلب المساعدة؟ أي األفكار 
  تطلب المساعدة؟سمن أي الشخصيات التي على اللوح كنت 
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 األحداث

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الثالثة:
 
 

 بعد الحديث عن الحدثين.
 ة" ستقوم بمشاورتها بشأن الحدثين.تحصل كل مجموعة على "شخصي

، مستشارة، )ער"ן("ال للمخدرات، مندوب عيران الشخصيات هي: معلم، صديق، والد، جمعية 
 آخر______

 
 على كل مجموعة أن تجيب على االسئلة التالية:

 
 ماذا يميز كل شخصية؟

 ؟اماذا ستقولون له
 بها؟ ما هي؟ لماذا ستتردون؟ اهل هناك أمور ستترددون في إخباره

 ؟اماذا ستطلبون منه
 ؟اعلى ماذا ستحصلون من خالل مشاورته

ّ

  ةمحادث
روا عندما حصلوا على الشخصية؟ وا وفكّ ماذا أحسّ  -تقوم كل مجموعة بالحديث عن السيرورة

 ما هي العبر التي استخلصتموها؟ ما كان محور الحديث في المجموعة؟

 عادل

أخرج مع أصدقائي كل مساء خميس للسهر، ونشرب الكحول. هذا ما فعلناه في الشهرين 

الماضيين. في المرة االخيرة التي شربت فيها الكحول تقيأت عدة مرات ولوثت نفسي وأصدقائي 

وء، ال أذكر ما حصل بالقيء. في األسبوع الماضي، شربت الكحول مرة أخرى وشعرت بس

وجدت نفسي مستلقًيا على األرض وهناك قيء بجانبي، دها، ولكن عندما استعدت وعيي بع

 . وحولي أشخاص يسكبون علي الماء

 دريد

خوانا ، وانه يفكر في أن يجرب ذلك. أنا قلق عليه يصدقاءه يدخنون المارصديقي اخبرني أن أ

 ألننا تعلمنا في إحدى المحاضرات عن تأثيرها. لمن يجب أن أتوجه؟
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 المخدرات، واستخدام الكحول شرب بشأن منها المساعدة سنطلب شخصية كل يميز ماذا 
 ؟منها كل في الكامنة التقييدات هي وما

 (الحاالت؟ كل في المساعدة الشخصيات كل تستطيع هل) ن؟مُ ومُ  المساعدة، سنطلب متى 

 نتوجه ذلك استمر وإذا أوال لنا صديقًا نخبر مثال، تدريجية؟ ةالسيرور كونت أن يمكن هل 
 .... لبالغين

 المخدرات الكحول بشرب يتعلق بما المساعدة طلب على بنتدرُ  أن برأيكم، يعني، ماذا 
 خين؟والتد

 منهم المساعدة طلب يكون كي( أفعال أقوال،) بها القيام البالغون يستطيع أمور هناك هل 

 خاص؟ بشكل المواضيع هذه وبشأن عام، بشكل أسهل
 

  إجمال

ط بشأن شرب ة قول اسم شخص يشعر بأنه يستطيع طلب مساعدته عندما يتخبّ \على كل طالب

 الكحول أو التدخين.

 تطبيق

، في البيت أو المدرسة. نخبره بأننا اخترناه والسبب الشخص التي اخترناهحديث مع نقوم بال

 قيامنا باختياره.  ف شعوره تجاهالذي دفعنا الختياره، ونعر  
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  إتاحة مواقع المساعدة النفسية
 ورشة لطالب المدارس الثانوية

وحدة مواجهة حاالت الضغط والطوارئ 
6

 
 

 مالحظات للمعلم
باإلضافة إلى ضرورة االستيضاح حول ف لمساعدة ليس أمًرا مفهوًما ضمًنا،ا إن التوّجه لطلب

المشاعر التي ترافق التوّجه لطلب المساعدة، هناك أهمية أيًضا إلى وجود عدة مصادر لتلّقي 
 من يحتاج إليها.  كلّ  المساعدة، بحيث تكون متوفرة وفي متناول يد  

ف، والتي تشمل مواقع للحصول على المساعدة إن وجود قائمة من العناوين وأرقام الهوات
النفسية عبر الشبكة وخارجها ال يضمن استخدامها من قبل الطالب. لذلك، ال بد من وجود لقاء 
 يتيح للطالب التعرف على هذه المواقع والمصادر دون أن ينتابهم شعور بالتهديد جراء ذلك. 

مصادر للحصول على المساعدة النفسية \فيما يلي ورشة مقترحة تهدف إلى التعرف على مواقع 
المصادر، ال سيما وأن مصادر \عبر الشبكة وخارجها. هناك أهمية كبيرة لمعرفة هذه المواقع

 تكون متوفرة أثناء العطل مؤسسات التربوية الالحصول على المساعدة الموجودة في ال
 المدرسية.

 
 األهداف

  ّعلى الدعم والمساعدة  اللها الحصولمن خ التي يمكن المصادر\ف على المواقعالتعر
 النفسية والعالج.

  ز كل موقع وقيمته المضافة، ليتم التوجه للعنوان المناسب عند الحاجة.ميّ ما يمعرفة 

  إيصال رسالة واضحة، بأن التوجه لطلب المساعدة في حاالت معينة هو حاجة إنسانية
 لى القوة ال على الضعف.وطبيعية، والقدرة على طلب المساعدة أو تقديمهاـ تشير إ

  هو التوعية إلمكانية الحصول على مساعدة نفسية في أي وقت، وأن هناك دائًما من
 صغاء ويمكنه تقديم المساعدة )لي وألصدقائي(.مستعد لإل

 ماذا يمكن أن  يحصل عندما ال ننجح في الحصول على المساعدة؟ ذاما :محادثة حول
 نفعل أيًضا؟

 

 

سير الفعالية
7

 

 
     لة األولىالمرح

                                                                                                                                                                                  

 ض أهداف الورشة وافتتاح الورشة:ر  عَ 

 

                                                           
6
 فعاليات لمنع االنتحار وتقوية الحصانة النفسية. -"בוחרים בחיים"راحيل ابراهام وتعومي موزس. الفعالية مقتيسة من  كتبت الورشة: 

7
 المهم تمرير هذه الفعالية بعد تمت محادثة حول معنى طلب المساعدة وتقديمها.من  
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 يمكنهم نلمّ  والعجز، واليأس بالوحدة يشعرون وهم نفسية ةضائق يواجهون أشخاص في فكروا"

 "؟النفسية المساعدة على للحصول البداية في ايتوجهو أن
  

، الوالدين، المرشد، مركز اإلسعاف المحلي، رجل دين، صديق، إنسان القريب: يجيب األوالد

للتخفيف من  اختصاصي نفسي، طبيب نفسي، غرفة الطوارئ... يمكن أن يتحدثوا عن فعالية

من المهم التطرق واطن القوة وبعث األمل. واصل مع م  تر والتي يمكن أن تساعد على الالتوتّ 

لكل اإلجابات وتوضيح الفرق بين أنواع المساعدة المختلفة التي نحصل عليها من العناوين 

 المختلفة. 

 الشبكة في مواقع تعرفون هلروا في شبكة االنترنت: "اآلن يجب أن نطلب من األوالد أن يفكّ 
 "يحتاجها؟ لمن النفسية المساعدة تقديم إلى تهدف

 

يجب أن نكتب على اللوح أسماء المواقع التي يذكرها األوالد وأن نطلب منهم البحث عن 

عنوانها االلكتروني في الشبكة. يتم إدراج هذه العناوين مع العناوين التي ذكرت سابًقا والعناوين 

 (.82حضرها الموجه )تظهر في صفحة لتي يالموجودة في القائمة ا

 

 المرحلة الثانية
 

مصدرين على . تحصل كل مجموعة طالب 5-4إلى مجموعات مكونة من  ينقسم الصف

األول من الشبكة والثاني من خارجها )عيادة : للحصول على المساعدة ليجمعوا عنها المعلومات

ف على كل مجموعة التعرّ  من ُيطل بالصحة النفسية، غرفة الطوارئ في المستشفى(. 

. يتم تنفيذ هذا من خالل أسئلة موجهة بشكل عميق كي يخبروا الصف عنه الموقع\درالمص

  المصدر أكثر.\( تساعد الطالب على معرفة الموقع، انظر أدناه)نفس األسئلة للجميع

 هما للصف. ض  مصدر لتعر  \ن عن كل موقعي  ق  لص  ر مُ يتحضعلى كل مجموعة 

أن يحضر قصاصات من الجرائد  وفق اعتباراته: أن يحضر بريستول وألوان أم وّجهختار المي)

 أم أن يقوم األوالد بصياغة شعارات بواسطة الحاسوب( 

 على حدة: موقع\أجيبوا على األسئلة التالية بالنسبة لكل مصدر – األسئلة الموجهة
 

  در. ما الذي يميزه؟المص\حول ما يمكن الحصول عليه من خالل الموقعأكتبوا جملتين 

 ن يناسب هذا المصدر  الموقع؟ \م 
 المصدر؟ كيف يمكن الحصول عليها؟ \ما نوع المساعدة التي يقدمها هذا الموقع 

 من خالل هذا فيهما الحصول على مساعدة  و حدث( يمكناكتبوا مثالين )سؤال أ
 الموقع.\المصدر

 لصف.أمام اعرضه المصدر وقوموا ب\شعارين يعبران عن الموقع\حضروا ملصقين  
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 المرحلة الثالثة:

الشعارين \المصدر بواسطة الملصقين\عة: تقوم كل مجموعة بعرض الموقعفي المجموعة الموسّ 

 وتجيب على األسئلة )أعاله(.

 

 

 إجمال

المجال، ) ه االعتبارات التي ُتوّجهنا في اختيار الجهة التي سنطلب منها المساعدةص الموجّ يلخّ 

، القيمة ةفة، األشخاص الذين يقدمون المساعدة، نوع المساعدة المطلوبالمجموعة المستهد

على المساعدة من موقع في ق للفرق بين الحصول الموقع(. يجب التطرّ \المضافة للمصدر

ه، طريقة ق في ذلك إلى طريقة التوجّ ت والحصول عليها من خارج الشبكة. يجب التطرّ االنترن

موقع. من المهم الحديث عن أهمية \ل كل مصدرب  من ق   ةمنوحمنح المساعدة، ونوع المساعدة الم

النفسية فيها وأهمية هين لطلب المساعدة م المجتمع المتوجّ ص  ب على "الوصمة" التي ي  التغلّ 

 ه للمساعدة المهنية في حاالت االكتئاب.التوجّ 

ع على ب الضرر وتشجّ من المهم الحديث أيًضا عن وجود مواقع خطيرة، والتي يمكن أن تسبّ 

ن الجهات المساعدة التي تم إدراجها في هذه القائمة كن أن نقول بصورة واضحة ااالنتحار. يم

 هي آمنة ومتاحة ويمكن الوثوق فيها. 

نون "كوالج" يصورونها، يكوّ على الملصقات ) الطالب جميعيقرر الصف حول كيفية حصول 

 ها..( منها، يضعونها على بريستول ويضعون النايلون عليها وغير

طالب على قائمة للمواقع التي يمكن الحصول على مساعدة منها، العناوين وأرقام  حصل كلي

 .غنطة يتم وضعها على الثالجة(م  مثال كورقة مُ )الهواتف 
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 :قائمة المواقع التي يمكن الحصول على مساعدة منها

   مساعدة نفسية -ערן(عيران ) .1

ر ) .2   المساعدة عبر الشبكة -סהר( ساه 

3. elemY  -مجموعة دعم عبر الشبكة  

  مراكز استشارة وعالج للشبية واألهل-אל סם( ال للمخدرات ) .4

   متضرري األزمة والضغط -נט"ל( نطال ) .5

  المجلس الوطني لسالمة الطفل .6

 جمعية حماية الطفل .7

  جمعية الباب المفتوح .8

 

 

http://www.eran.org.il/
http://www.sahar.org.il/
http://www.yelem.org.il/
http://www.alsam.org.il/
http://www.natal.org.il/
http://www.children.org.il/
http://www.children.org.il/
http://www.eli.org.il/
http://www.eli.org.il/
http://www.opendoor.org.il/
http://www.opendoor.org.il/
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 شرائح َعرض

 

القوة الكامنة في طلب المساعدة، والقوة الكامنة في تقديم 

 :المساعدة

 أو اإليذاء والد المتعرضين للتنكيل، اإلهمالتشخيص األ- 
  باللغة العربيةللطواقم التربوية  ضر  شرائح عَ 

 

 أو اإليذاء والد المتعرضين للتنكيل، اإلهمالتشخيص األ- 
 باللغة العبرية للطواقم التربوية ضر  شرائح عَ 

 

 معلومات الطواقم التربوية حول  -التوجه لطلب المساعدة
 "التوّجه لطلب المساعدة"

 
 

 "؟ساعدةكيف أشجع ولدي على التوجه لي لطلب الم" – 
 ألولياء األمور شرائح عرض

 
 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/itur_aravit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/miniutumeniatpgia/itur_yeladim_besicun.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_pnia_lezra/hebetim_chinuchim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_pnia_lezra/hebetim_chinuchim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/kaiz2016/horim_ezra.pdf


 

 84 

 :المراجع

 
ח' עזר, י' : בתוך .ויישום מחקר, תאוריה – מתבגרים בקרב לעזרה פניות(. 2011גילת, י' )

הזה: התמודדות צעירים עם  בסיפור לבד לגמרי מרגיש אניגילת ור' שגיא )עורכים(, 
 (, תל אביב: מופת. 37-17) מחקרים בחינוך ובחברה מצבי לחץ ומצוקה, קובץ

 
 דף פייסבוק "ילדים בסיכוי"

 
הרצאה  היבטים אישיים ומערכתיים.: פניית תלמידים לעזרה בבית הספר(. 2015יבלון, י' )

 אגף תכניות סיוע ומניעה שפ"י. –במסגרת יום מדריכים ארצי 
 

 .פועלים ספרית .לשלולית שנפל בכוכב מעשה(. 2010' )ש ףאסי-כהן
 
 
  

https://www.facebook.com/yeladim.besikui?fref=ts
https://www.facebook.com/yeladim.besikui?fref=ts

