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هل يجب أن أحافظ على الصداقة أم أن أحافظ على صديقي؟
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ّ
التدخل ،تقديم المساعدة
إيضاح المصطلحات التالية :االختيار ،المسؤولية ،التداخل،
لصديق.
ّ
التدخل وتح ّمل المسؤولية تجاه األصدقاء.
رفع الوعي ومعاينة مواقف المراهقين حول
ّ
التدخل واتّخاذ
التعرّ ف على الصراع الداخلي الذي يعتري المراهق عندما يتوجّب عليه
موقف.
االستيضاح حول الربح والخسارة الكامنين في التأثير على األصدقاء خالل المواقف
المعقّدة.

سير الدرس:
يجلس الطالب بشكل دائري.
يقول المربي :سنتطرّ ق في هذا الدرس إلى التداخل والشعور بالمسؤولية تجاه األصدقاء .سنشاهد
اآلن مقطعًا من فيلم (يجب مشاهدة الفيلم حتى الثانية )0:51
يسأل المربي:
 ماذا كنتم ستفعلون؟
ّ
سيتدخل بشكل فعّال فليتق ّدم نحو مركز الدائرة.
َ من يعتقد أنه
ّ
التدخل ،واالعتبارات التي دفعت
يستفسر المربي حول االعتبارات التي دفعت الطالب إلى
ّ
التدخل.
الطالب اآلخرين إلى االمتناع عن
اإلجابات الممكنة التي يمكن أن يذكرها الطالب:
 ال ّ
ضيْر في ذلك،
أتدخل ألني :أنا أيضً ا فضولي وأريد أن أجرّ ب ،هذا يحدث كثيرً ا وال َ
في نهاية المطاف تسير األمور على ما يرام ،ربما سيقول شاب آخر أن هذا ليس شأني،
ربما سأفقد ثقة األصدقاء اآلخرين ،إذا أخبرت بال ًغا فسوف تتعقّد األمور ،لم يكن هناك
شخص أتوجّ ه إليه...
 1كتب هذا الدرس باالعتماد على الدرس :לשמור על חברות או לשמור על החבר? היחידה למניעת שימוש בסמים אלכוהול וטבק,
אגף תכניות סיוע ומניעה ,שירות פסיכולוגי ייעוצי.
 2كتبت الجمل بصيغة المذكر لكنها موجّهة لإلناث والذكور على ح ّد سواء.
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 أنا ّ
أتدخل :كي ال تتدهور األمور أكثر ،كي ال يكون هناك خطر أو تعقيدات ،أنا أكترث
علي كما أحافظ عليه اآلن ،هذه
لصديقي ،أريد الحفاظ على سالمته ،ألنه كان سيحافظ ّ
قيمة الصداقة..

يسأل المربي:
 هل ستتّخذون موقفًا حيال ما يحصل؟
 هل ستفعلون شيئًا؟
 ماذا ستفعلون؟
 هل هناك شخص يمكن التوجّ ه إليه؟ (صديق آخر ،بالغ)..
 لماذا يجب إطالع بالغ على ما حصل؟ َمن هو البالغ الذي ستطلعونه على ما يحصل؟
يعود الطالب إلى الجلوس في المجموعة بشكل دائري.
يسأل المربي:
ّ
ّ
 هل هناك حاالت اجتماعية ال تتخبّطون فيها حول وجوب اتخاذ موقف وأهمية التدخل
بشكل فعّال وال تتر ّددون في إطالع بالغ على ما يحصل؟ أعطوا أمثلة لحاالت كهذه.
ّ
التدخل بشكل
 هل هناك حاالت اجتماعية تتخبّطون فيها حول وجوب ا ّتخاذ موقف وأهمية
فعّال ،وتترددون في إطالع بالغ على ما يحصل؟ أعطوا أمثلة لحاالت كهذه.
 ما الفرق بين الحاالت التي ذكرتموها في السؤال األول والحاالت التي ذكرتموها في
السؤال الثاني؟
 لماذا تشابهت آراؤكم حول حاالت معينة واختلفت حول حاالت أخرى؟

أيها المربي ،عليك االنتباه إلى ما يلي..
هل هناك طالب يعتقدون أن استخدام المخدرات أو الكحول أمر عادي أثناء مرحلة المراهقة؟ هل
يعتبرون شرب الكحول أو استخدام المخدرات مظهرً ا من مظاهر االستقاللية؟ ما المسؤولية
ّ
يتدخل األصدقاء؟
الشخصيّة التي يتح ّملونها عندما يتّخذون القرارات؟ متى يمكن أن

ّ
ذوتناه وتعلّمناه خالل
عليك أن تشير إلى أن القرار بشأن
التدخل أو االمتناع عن ذلك يتعلّق بما ّ
تطورنا ،كما يتعلّق بشخصيتنا ومفاهيمنا االجتماعية والقيَم والمعايير التي نتّبعها.
سيرورة ّ
نالحظ في السنوات األخيرة تدنّيًا في مفهوم خطورة شرب الكحول واستخدام المخدرات،
وارتفاعًا في الشرعية التي يضفيها البالغون على هذه التصرّ فات؛ فيقلّد المراهقون هذا التصرّ ف.
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لقد أظهرت نتائج األبحاث أن المراهقين يعتبرون الوالدين شركاء يمكن إطالعهم على ما يجري
في حياتهم ،ولكننا نالحظ أنهم ال يسارعون إلى ذلك عندما يدور الحديث حول التصرّ فات
الخطرة .لذلك ،ال ب ّد من التطرّ ق إلى مفاهيمهم ومواقفهم حول حرّ ية الفرد ،وحرّ ية االختيار،
والمسؤولية الشخصية ،واالستقاللية.
يسأل المربي :ماذا ستكون نتائج إطالع البالغ على ما حصل؟ ماذا سيقول البالغون وماذا
سيفعلون؟

في الختام:
يسأل المربي:
 ما الذي يمكن يساعدكم على التوجّ ه لطلب المساعدة أو تقديم المساعدة عندما تواجهون
حالة خطرة أو معقّدة؟
للتلخيص:
من المهم:
 أن يمهل كلّ منكم نفسه وقتًا للتفكير ،وأن يكون مستقال في تفكيره وقراراته.
 أن يتذ ّكر كلّ منكم المعلومات حول تَبعات استخدام الموا ّد ذات التأثير النفسي (الكحول،
المخدرات.)..
 أن يعاين كلّ منكم االعتبارات التي توجّ هه في قراره حول إطالع اآلخرين على ما
يحصل أو عدم إطالع اآلخرين.
 أن يسأل كلّ منكم نفسه -ما القيم التي توجّ هني؟ ما هو سلّم أولوياتي وما األهم بالنسبة
لي ،أن أق ّدم المساعدة أم أن أكون كالجميع؟ أن أحافظ على الصداقة أم أن أحافظ على
صديقي؟

