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 مقدمة
يعتبر التعليم . لتهجيرا وفقديتعرض األطفال في العديد من ميادين األونروا إلى العنف والصراع وال

طبيعية، الياة لروتني احل  العودةعلى  األطفاليساعدنه أل الصعبةالظروف في هذه ذو أهميه كبيرة 
 ني التربويإميانإن  . اتهموملستقبل وفرصة ملمارسة أنشطة تساعدهم على تطوير ذبامال أويعطيهم 

 التكيف علىة األطفال ساعد تعتبر حجر أساس في م في املدارسطفلل بيئة صديقة لتوفير بأهمية
   .لظروف الصعبةلمرونتهم في االستجابة ومل  الطبيعية على التحتهمقدر في  و تستثمر والتأقلم

  

لدعم الالزمة ملعلمني و املرشدين باملهارات األساسية  اتزويد ذه هوه حقيبة املوارد والتدريبهدف إن 
  . طارئة في حياتهماللظروف للصراع أو ل لألطفال الذين تعرضوا ةجتماعياإلو ة النفسيصحةال

  :تية ستغطي املواضيع األ املواردقيبةحإن 

 و االجتماعي األساسية للدعم النفسي بادىء املفاهيم وامل� 

 ؟ات األزمنحو األطفال يستجيبكيف � 

 بةللطل  و االجتماعيةةه النفسيصحدور املعلمني في تعزيز ال�  

  مع األطفال؟كيف تناقش األزمة� 

 أنشطة لتحسني التعلم وللتعافي� 

  احملافظةأمامًالطلبة و التي تشكل حتديا السلوكات الصعبة لبعض عامل مع الت يةكيف� 

 ؟ على انضباط إيجابي

  إضافيمتخصصألطفال الذين يحتاجون لدعم  امساعدةكتشاف وإ� 

  لمعلمنيالصحة النفسية ل� 

  : أربعة أجزاء حقيبة املوارد والتدريبشمل ت 

  

  

                             +                                   ++                            + +                  

   

  

  

  ميسيري التدريبلتوجيه يبيلسات التدريباجل مخطط: أأأأزء زء زء زء اجلاجلاجلاجل •

 ا خالل جلسات التدريب هستعمالاميكن تصويرها أو تدريبية النشاطات ال: زء بزء بزء بزء باجلاجلاجلاجل •

 أو ىحد ميكن قرائتها على  ومواضيع مختلفةتغطي لمعلم التوضيحية لنشرات ال: زء جزء جزء جزء جاجلاجلاجلاجل •
 .ات التدربيةمناقشتها خالل اجللس

 التي تساعد على املهارات احلياتيةو  النشاطات الترفيهية واإلبداعية مجموعة من: زء دزء دزء دزء داجلاجلاجلاجل •
ية أو في من املمكن تطبيق هذه االنشطة على الطلبة في الغرف الصف. الشفاء و التعافي

 ).هذا اجلزء ما زال قيد تطوير. (برنامج خارج املدرسة

 

 : زء أزء أزء أزء أاجلاجلاجلاجل

دليل 
لسات اجل

  يةالتدريب

:  ببببزء زء زء زء اجلاجلاجلاجل
النشاطات 

 التدريبية

: ججججزء زء زء زء اجلاجلاجلاجل
نشرات  ال
  توضيحيةال

 للمعلم 

: : : : ددددزء زء زء زء اجلاجلاجلاجل

النشاطات 

 الصفية 
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 تقدميكن ث ميي  ح. حتياجات والوقت املتوفرحسب االسهولة  بحقيبة املوارد والتدريبن إستخدام ميك

، كما ميكن أن تستخدم النشرات كمادة يغطي جميع اجللساتكبرنامج تدريبي كل جلسة مبفردها أو 
 .قرائية مستقلة للمعلمني

  

ونروا مبالحظاتكم و األسم التعليم في ق، حيث يرحب قيد التطوير هذه حقيبة املوارد والتدريبمازالت 
  .دليل التدريب مستقبالتعليقاتكم من أجل حتسني 

  

كة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت بلشلمع املعايير الدنيا  حقيبة املوارد والتدريبتتناسب 
 للصحة العقلية و الدعم النفسي اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكالتو إرشادات  الطوارىء

   : حقيبة املوارد والتدريبباإلضافة إلى املراجع األتية املستخدمة في . األجتماعي في حاالت الطوارىء

  )tuvwمسودة (لدعم النفسي اإلجتماعي ل اإلطار املفاهيمي �

   حقيبة أدوات املعلم للتعرف واإلستجابة لإلحتياجات املتنوعة �

  )tuvw(امح  حقيبة أدوات حقوق اإلنسان وحل النزاعات والتس�

� IRC Teacher’s Guide for Creating Healing Classrooms  

  pdf.guide-teachers-hci/resources/migrated/files/default/sites/org.rescue.www:الرابط

  دليل العاملني في امليدان ، منظمة الصحة العاملية : اإلسعافات األولية النفسية �

  : الرابط باللغة العربية

pdf.ara_١٠٦٦٥/٤٤٦١٥/٢٢/٩٧٨٩٢٤٦٥٤٨٢٠٠/bitstream/iris/int.who.apps://http  

: الرابط باللغة اإلجنليزية

pdf.eng_٢٠١١/٩٧٨٩٢٤١٥٤٨٢٠٥/publications/int.who.whqlibdoc://http  

� Managing Stress in the Field - International Federation of the Red Cross and Red 
Crescent Societies  

  pdf.en-stress-managing/Health/Publications/Global/org.ifrc.www :ابطالر
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لدعم النفسي لمبادىء ا(ساسية المفاهيم وال: ١ رقم جلسة ١
 اعيا(جتم

    v~t ساعة: الزمن

  . دعم النفسي االجتماعيلهدف هذه اجللسة هو تقدمي املفاهيم واملبادىء األساسية ل  الهدف

الرسائل 
  الرئيسية

  اة الصعبة التغلب على مواقف احلي الدعم النفسي اإلجتماعي األفراد علىيساعد •

جتماعي فهو ال يتطلب خبرة  النفسي اإلالدعمقدم ميكن ألي تربوي إن ي •
     متخصصة

ً عموما و املدرس املدرسةتقدم هناك العديد من الوسائل التي ميكن من خاللها أن  •

     النفسي و االجتماعي للطلبة و تعززه  ًخصوصا الدعم

كز على ت يرشكل شموليتعتمد على تقدميه بالدعم النفسي اإلجتماعي إن جودة  •
        لم  ق التكيف والتأاتيآلاحلماية و 

  املصادر

  النفسي اإلجتماعيملبادئ األساسية للدعم املفاهيم وا: v النشرة التوضيحية رقم����

  للدعم النفسي اإلجتماعيمطابقة املفاهيم الرئيسية: vتدريبي رقم النشاط ال �

        بتعاريفها

v. أنظر املنشور رقم .(  اإلجتماعي لدعم النفسيلاملفاهيم األساسية     قدمv : املفاهيم
  )لدعم النفسي اإلجتماعيلواملبادىء األساسية 

t.  تعاريفهابأن يطابقوا املفاهيم األساسية للدعم النفسي اإلجتماعي أطلب من املشاركني 

 للدعم النفسي اإلجتماعي  مطابقة املفاهيم الرئيسية: vأنظر نشاط التدريب رقم (

 )تعاريفهاب

w. بصح أو خطأ     اإلجابة عليهاأطلب من املشاركنيًجهريا و األتية  العبارات العشرة إقرأ: 

v( النمولتعلم ول ة مهمة اإلجتماعية النفسيالصحة.  

t( هما فقط من يستطيع تقدمي الدعم النفسي  رشد و األخصائي النفسي اإلجتماعيامل
 اإلجتماعي

w( غير مفيدمر أن معرفة  املعلمني للدعم النفسي اإلجتماعي يعتبر إ 

   مرونتهماحلفاظ علىعلى إن الدعم النفسي اإلجتماعي يجب أن يساعد األفراد  )٤

 زيز اجلوانب اإليجابية في احلياةوتأقلهم و تع

 اعي اجليد على حل املشاكل وتعويض النقصيركز الدعم النفسي اإلجتم )٥

  اجليد على إحتياجات الطلبة وقدراتهم الدعم النفسي اإلجتماعييتعرف )٦

 سي اإلجتماعي هو تقدمي اإلرشاد النفسي فقط النف  الدعمرإن محو )¦

املدارس والغرف الصفية الصديقة للطفل يعزز الصحة النفسية  ني التربويإن توفير )§
 اإلجتماعي لألطفال 

 ة اإلجتماعية النفسيصحتهمتؤثرالطريقة التي يتفاعل بها املعلم مع الطلبة على  )¨

vu ( ألذى والعنف في املدرسةامن لكل طفل احلق بتوفير احلماية له  
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جتد . السابقةعبارت  الإقرأ إجابات) vمنشور رقم ( مبادىء الدعم النفسي اإلجتماعي قدم .٤
  : اإلجابات الصحيحة مع شرحهاًتاليا 

  التعليق   خطأ/صح  العبارة 

v  لشموليةا: أاملبد  صح   

t  خطأ  
 ن يوفير الدعمأيستطيع أي شخص واعي باملوضوع ومتعاطف معه 

  النفسي اإلجتماعي

w  خطأ  

 الصحةعرفوا كيفية دعم  إذا  كثيران أن يستفيدواويستطيع املعلم

 الصف و متكني إدارة يساعدهم في  مما لطلبتهمة اإلجتماعيةالنفسي
   من التعلمالطلبة

   التمكني:أاملبد  صح  ٤

  خطأ  ٥

 نقص إلى لوم الطلبةمن املمكن أن يقود التركيز على املشاكل وال

 سلوكهم بدال من نيسحت  و االعتماد في احلل علىمواقفهمعلى 
  لهمتقدمي الدعم 

   التركيز على الطفل :أاملبد  صح  ٦

  خطأ  ¦

عدة أشياء منها أن ميكن ان يركز الدعم النفسي اإلجتماعي على 
نشاطات ال للمشاركة في ًافرصو يقدم لهم  املعلم لطلبته يستمع 

  ترفيهيةال

  يقة لطفل  بيئة صد:أاملبد  صح  §

   مولية الش:أاملبد  صح  ¨

vu  قوق التركيز على احل :أاملبد  صح  

  :الرسائل الرئيسيةركز على  .٥

التغلب على مواقف احلياة على مساعدة األفراد  على  الدعم النفسي اإلجتماعي رتكزي �
 الصعبة

 ً ليس مقتصرا على اخلبراء فيه تقدمي الدعم النفسي اإلجتماعي �

الصحة النفسية رق التي ميكن من خاللها أن يعزز املعلم واملدرسة هناك العديد من الط �
 االجتماعية  و يقدموا الدعم النفسي اإلجتماعي

مرونتهم و  و  األطفال ويركز على حمايةًشموليايعتبر الدعم النفسي اإلجتماعي اجليد  �
  قدرتهم الطبيعية على التحمل و التأقلم
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 ؟اتا(زم نحو ا(طفال يستجيبكيف : ٢جلسة رقم ٢
  v~tساعة : الزمن

  السبب
جل فهم أمن  اتاألزم نحو إن هدف هذه اجللسة هو إكتشاف ردود فعل األطفال

  لتعافي لاملبادىء األساسية التعرف على  ولهاأفضل 

الرسائل 
  الرئيسية

 تتنوع ردود فعل األطفال ومشاعرهم  الطبيعية نحو األزمات •

 و منوهم وشخصيتهم و ى أعمارهم علنحو األزماتتعتمد ردود فعل لألطفال  •
 ل بها األخرون معهمعاالطريقة التي يتف

متزن  أفضل لو كانوا محاطني بشخص يتغلب األطفال على األزمات بشكل •
 مطمئن

 األزمات ال تسبب ظهور أعراض الصدمةالنفسية عند جميع الطلبة  •

وذلك من سيتعافى أغلب الطلبة إذا مت تلبية إحتياجاتهم النفسية اإلجتماعية   •
  لدراسة والترفية واللعبلهم كا العادية النمائيةاالنشطة تقدمي خالل 

  ؟؟ات األزمنحو األطفال يستجيبكيف : t رقم النشرة التوضيحية �  املصادر

v. منشور رقم     :قدمt : الرسائل التركيز على  ؟ات األزمنحو األطفال يستجيبكيف كيف
  : الرئيسية

  اتزمألنحو اطبيعية ال هم مشاعراألطفال وفعل ردود تتنوع  �

تعتمد ردود فعل لألطفال نحو األزمات على أعمارهم و منوهم وشخصيتهم و الطريقة التي  �
  يتفاعل بها األخرون معهم

 يتغلب األطفال على األزمات بشكل أفضل لو كانوا محاطني بشخص متزن مطمئنيتغلب  �

 طلبة  األزمات ال تسبب ظهور أعراض الصدمةالنفسية عند جميع ال �

 سيتعافى أغلب الطلبة إذا مت تلبية إحتياجاتهم النفسية اإلجتماعية وذلك من خالل  �
  تقدمي االنشطة النمائية العادية لهم كالدراسة والترفية واللعب

t.  ن يشاركوا اجلميع بأمثلة على ردود فعلهم أكرو بطلبتهم وفأن يأطلب من املشاركني
ش اإلختالفات املمكنة بني ردود قنا. يواجهونهاي وسلوكياتهم وإحتياجاتهم و التحديات الت

  :  لدىالفعل

 عدد معني من األطفال / أغلبية األطفال �

 بنات / أوالد  �

  نياليافعاألطفال األكبر و / الصغار من األطفال �
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 ة ا>جتماعية النفسيالصحةدور المعلمين في تعزيز : ٣جلسة رقم  ٣
 للطلبة

  v~tساعه : الزمن

  الهدف
اليومي اجللسة هو فهم الطرق الذي يستخدمها املعلمون في تفعالهم إن هدف هذه 

  طلبةل لة اإلجتماعية النفسيصحةوأنشطتهم داخل الصف لتعزيز ال

الرسائل 
  الرئيسية

، وفيما ساسيةاألجتماعية االنفسية ال هم إحتياجاتيشترك األطفال في •
  من أجل منو صحي ومتوازنهيحتاجون

و ذلك ي متكن املعلم من اإلستجابة لهذه اإلحتياجات هناك العديد من الطرق الت •
 لصفية والتفاعل اليومي مع الطلبةمن خالل التدريبات ا

العديد و قد ال تلبى  الطوارىء يشعر األطفال بحالة من عدم االستقرار في حاالت •
  من إحتياجاتهم النفسية اإلجتماعية

ة للطلبة  اإلجتماعيةفسي النالصحة يزلتعزطرق مني للاملعتزداد أهمية إيجاد  •
   في حاالت الطوارئ

  املصادر
  ة اإلجتماعية النفسيصحة التعزيزدور املعلمني في : wالنشرة التوضيحية رقم �

  )معلتفاعل الصفي الداا(  ل الذاتيالتقييم قائمة :tالنشاط التدريبي رقم �

v. صحي متوازنمنومن اجل احتياجات األطفال ملا يلي  ركز على :  

        وا على صلة وثيقة بأولياء أمورهمأن يكون �

   إجتماعية ن يتمتعوا مبهاراتوأ بزمالئهم عالقات وطيدةأن يكون لديهم  �

  نتماء الاًيطوروا شعورا بالهوية و أن  �

  وإحترام الذات الثقة  الشعور بيطورواأن  �

   التقدم متاحةفرصتكون  أن  �

   على الثقة باألخرين قادرين واأن يكون �

   ة واجلسديةلعقلي اتافزاحملتتوفر أن  �

  النفسي واجلسدين اماأليشعروا بأن  �

   هم متفائلني ومتأملني مبستقبلواان يكون �

   مع اآلخرينالتعاطفقدرة على شعور باملسؤلية والأن ينموا ال �

  قدرة على التكييف و اإلبداعم الكون لديهتأن  �

t. النشرة التوضيحية رقم قدم w :وركز ، ةجتماعي اإلة النفسيصحةدور املعلمني في تعزيز ال
وأنشطتهم اليومي يستخدمها املعلمون في تفعالهم  يعلى أن هناك العديد من الطرق الت

  طلبةل لة اإلجتماعية النفسيصحةداخل الصف لتعزيز ال

w. األستراتيجيات املوجودة بالنشرة التوضيحية واطلب من املشاركني بأن يفكروا     ناقش
 بأهميتها
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لتفاعل ا(  ل الذاتيالتقييمقائمة : tلنشاط التدريبي رقمملوا اأن يكمن املشاركني     أطلب ....٤٤٤٤
للتعرف على األمور اجليدة التي يفعلونها داخل الصف واالمور التي ميكن   .)معالصفي الدا
  ل الذاتيالتقييمقائمة   إجاباتهم وأن لمشاركني بأنك لن تنظر إلى  إعلن ل.حتسينها

    قط فللمراجعة الذاتية )معلتفاعل الصفي الداا(

لتفاعل ا(  ل الذاتيالتقييمقائمة من املشاركني أن يختاروا مجموعة من العناصر من أطلب أطلب أطلب أطلب  .٥
   مع طلبتهمالصفيفي تفاعلهم  حتسينها للعمل على) معالصفي الدا
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 كيف تناقش ا(زمة مع ا(طفال؟: ٤الجلسة رقم ٤
  v~tساعة : الزمن

  السبب
تحدث مع الطلبة عن إن هدف هذه اجللسة هو التدرب على طريقة مناسبة لل

  األزمة

الرسائل 
  الرئيسية

إجابات بسيطة ب زودهم –علومات واقعية قدر اإلمكان مل بحاجة إن األطفال  •
  لهمبدون التفاصيل التي قد تكون مخيفة

لني عما وح لهم بإنهم ليسو مسؤ ركز على التوضي-قد يشعر األطفال بالذنب •
 حدث

 قد يكون هذا -لشخيصة أمام الصف األطفال البوح عن جتاربهم اتطلب منال  •
 ملشاعرهمالشيء محزن جدا ومؤذي 

قد  نحوها شاعر األطفالملواضيع متعلقة باألزمة مل النقاشات اجلماعية •

ِتشعرهم   من همهم  يخفف ممابإنهم ليس وحيدون ُ

األيام األولى لعودة  منالفترة الصباحية تخصيص حصة صفية في ميكن  •
   للنقاشات اجلماعيةالطلبة للمدرسة بعد األزمة

  كيف تناقش األزمة مع األطفال؟: ٤ النشرة التوضيحية رقم �  املصادر

v. كيف تناقش األزمة مع األطفال؟ سلط الضوء على املبادىء : ٤النشرة التوضيحية رقم     قدم
  :ألطفال عن األزمةمع ااألساسية للتحدث 

لتفاصيل بات بسيطة بدون ا زودهم بإجا–يحتاج األطفال ملعلومات واقعية قدر اإلمكان  �
  .التي قد تكون مخيفة لهم

أمر  وه أو الغضب او الشعور بالذنب التشوشن الشعور باحلزن أو اخلوف أو أأخبر طلبتك  �
  .وأن هذه ردورد فعل طبيعية لشخص مر مبأساه أو أزمة. طبيعي

  .شدد على إخبارهم بأنهم ليسوا املسؤلني عما حدث �

حتى . بها العديد  -أو لم مير بها–قد يكون مر  التي املمؤملةث ألحدابادر بنقاشات جماعية ل �
 ممابإنهم ليس وحيدون ِشعرهم ُمما قد ي .الذين لم مير بهذه االحداث قد يكونوا سمعوا بها

 من همهم يخفف 

ًفهما بحقيقة الوضع افسح اجملال لطلبتك إلبداء آرائهم حول ما حدث لكي يصبحوا أكثر  �

  وتفسير األحداث

 . عليهاإطالق األحكامع باهتمام ألفكار طلبتك ومخاوفهم دون استم �

عليك بدال من ذلك أن . ال تطلب من طلبتك أن يتحدثوا عن قصصهم اخلاصة أمام الصف �
ً  الحقا  باستعدادك ملساعدتهم ولالستماع لهم إن كانوا يرغبون بالتحدث معكبلغهمت

 .عن همومهم على انفراد

 املدرسة للتأكد أناخل املدرسة، وأنه مت اتخاذ كل إجراء ممكن أكد لطلبتك أنهم في أمان د �
 .ةآمن

بصحتهم وأحوالهم وما فيه خيرهمأكد لطلبتك أنك تهتم  �
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t. في الغرفة الصفيةاحملتمل حدوثها املواقف  للتدرب على  لعب األدوارنظم: 

  ".الطلبة" واألخرين سيكونوا "املعلم"أحد املشاركني سيكون : : : : األدواراألدواراألدواراألدوار �

من املؤكد أن العديد من الطالب شاهدوا على التلفاز أو سمعوا قصصا عن : : : : ووووالسيناريالسيناريالسيناريالسيناري �
وقد . قد يكون لبعض الطلبة أقارب تأثروا بذلك األنفجار. مشقًحدث مؤخرا في دنفجار إ

ناقشة احلدث في  مهتمون مبالطلبة. جتربة مماثلة في ما مضىشهد يكون البعض االخر قد 
 .الصف

بعض األسئلة ويعلقوا على " الطلبة"و قد يسأل .مناقشة احلدث" املعلم"سيقود : : : : املهمةاملهمةاملهمةاملهمة �
  .املوضوع

كيف : ٤النشرة التوضيحية رقم     لقراءة دقائق قبل لعب األدوار vuأعطي املشاركني : : : : الزمنالزمنالزمنالزمن �
 دقيقة tuخصص  و، ألدوار دقائق لتأدية لعب اvu ناقش األزمة مع األطفال، وبعدها خصصت

  .ي متلعب األدوار الذملناقشة تالية 

 :  األتيةالرسائل الرئيسيةأكد على  .,

 زودهم بإجابات بسيطة بدون التفاصيل –إن األطفال بحاجة ملعلومات واقعية قدر اإلمكان  �
   لهمالتي قد تكون مخيفة

 ح لهم بإنهم ليسو مسؤلني عما حدث ركز على التوضي-قد يشعر األطفال بالذنب �

 قد يكون هذا الشيء -ة أمام الصف األطفال البوح عن جتاربهم الشخيصطلب منال ت �
 ملشاعرهممحزن جدا ومؤذي 

ِتشعرهم قد  نحوها شاعر األطفالملواضيع متعلقة باألزمة مل النقاشات اجلماعية � بإنهم ُ
 من همهم  يخفف مماليس وحيدون 

األيام األولى لعودة الطلبة للمدرسة  ميكن تخصيص حصة صفية في الفترة الصباحية من �
  .صباح ملناقشة موضوع ما في مجموعةاشات اجلماعيةبعد األزمة للنق
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 أنشطة لتحسين التعلم وللتعافي: ٥جلسة رقم  ٥
  v~tساعه : الزمن

املهارت إن هدف هذه اجللسة هو معرفة أهمية األنشطة الترفيهية األبداعية و  السبب
م لزيادة ثقة املعلالتعافي من األزمة، و على التعلم و  الطلبة ةساعدفي م احلياتية

  . تطبيق هذه النشاطات في الصفبقدرته على

الرسائل 
   الرئيسية

 على التعلم والتعافي اللعب والتسلية واألنشطة الترفيهية تساعد الطالب •
 من األزمة

هم إنه يتيح لألطفال السيطرة على مشاعر. اللعب هو عمل األطفال •
 وأفكارهم  املرتبطة بتجاربهم

 نشطة الترفيهية باملنهاج والدروسمن املمكن دمج اللعب والتسلية واأل •

   أنشطة إبداعية و ترفيهية، قدر اإلمكان،يتضمنبحيث دراسي النهاج املنظم  •

  تعافيل التعلم ول أنشطة لتحسني: ٥ النشرة التوضيحية رقم �  املصادر

v. أنشطة لتحسني التعلم وللتعافي وسلط الضوء على : ٥ النشرة التوضيحية رقم قدم
  :الرسائل الرئيسية

 . اللعب والتسلية واألنشطة الترفيهية تساعد الطالب على التعلم والتعافي من األزمة �

إنه يتيح لألطفال السيطرة على مشاعرهم وأفكارهم  املرتبطة     . اللعب هو عمل األطفال �
 .بتجاربهم

 . من املمكن دمج اللعب والتسلية واألنشطة الترفيهية باملنهاج والدروس �

  أنشطة إبداعية و ترفيهية، قدر اإلمكان،يتضمنبحيث اسي درالنهاج املنظم  �

t.  أنأطلب من املشاركني:  

لألفكار املوجودة في النشرة ًتنادا سابعد املدرسة  و نشاطأدرس يخططوا لتنفيذ  �
  التوضيحية

   لدرس أو لنشاط لبقية املشاركنيًيقدموا عرضا  �

   لألطفال ة اإلجتماعية النفسيالصحة في  املقدم أهمية النشاطوضحوا �
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ع السلوكات الصعبة لبعض الطلبة كيفية التعامل م:  ٦جلسة رقم  ٦
 التي تشكل تحدياً أمام المحافظة على انضباط إيجابي ؟و
  v~tساعه : الزمن

  السبب
، ومعرفة أهميه البحث عن طرق إدارة السلوك اإليجابيإن هدف هذه اجللسة هو 

  اجليدة الصفية دارة  في اإلالروتني  إرساءالقواعد ووضع  والتنظيم

الرسائل 
  الرئيسية

ة  و ازدياد  املضطربات السلوك ظهوريحتمل ان يكون إزدياد العنف و العدوان و •
 ناجمة عن األزمةل افعأردود هي صعوبة التركيز 

وكية ل من املشاكل السَّدَُحرساء قواعد واضحة للغرفة الصفية من شأنه أن يإ •
 هولةكثر سأوأن يجعل اإلدارة الصفية 

  يتطلب النظام اجليد تعزيز وتشجيع السلوك اجليد •

إذا كان عليك إتخاذ إجراء تأديبي بحق طالب صدر منه سلوك سيء ال حتكم على  •
 ت كان تأكد من ان يعرف الطالب ان تصرفاتهولكن بأنه سيء الطالبشخص 

   ةخاطئ

  املصادر
عبة لبعض كيفية التعامل مع السلوكات الص:  ٦ النشرة التوضيحية رقم �

  ًالطلبة و التي تشكل حتديا أمام احملافظة على انضباط إيجابي ؟

v. كيفية التعامل مع السلوكات الصعبة لبعض الطلبة و : ٦ية رقم النشرة التوضيح    قدم
وسلط الضوء على الرسائل الرئيسية ًالتي تشكل حتديا أمام احملافظة على انضباط إيجابي ؟

  :تيةآلا

صعوبة ة  و ازدياد  املضطربات السلوك ظهورالعنف و العدوان ويحتمل ان يكون إزدياد  �
 ناجمة عن األزمةل افعأردود هي التركيز 

وكية وأن يجعل ل من املشاكل السَّدَُحإرساء قواعد واضحة للغرفة الصفية من شأنه أن ي �
 كثر سهولةأاإلدارة الصفية 

  يتطلب النظام اجليد تعزيز وتشجيع السلوك اجليد �

شخص يك إتخاذ إجراء تأديبي بحق طالب صدر منه سلوك سيء ال حتكم على إذا كان عل �
  ة خاطئت كان تأكد من ان يعرف الطالب ان تصرفاتهولكن بأنه سيء الطالب

t.  من خبراتهم الصفية  اإليجابي سلوكأساليب إدارة ال بعض وصفأطلب من املشاركني
  الناجحة مع طلبتهم 

w. و العقاب أ اجلسدي أو لفظي العنف الالتي تعتبراب سباأل أن يفكروا باطلب من املشاركني
  . النفسية اإلجتماعيةو صحتهم الطلبة نمو مضر لسدياجل

في إدارة السلوك املوصوفة في ساليب اخملتلفة األتجربة بلمشاركني لمشاركني لمشاركني لمشاركني لللل    اسمحاسمحاسمحاسمح أو  أو  أو  أو اعرضاعرضاعرضاعرض .٤
 .النشرة التوضيحية
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إكتشاف ومساعدة ا(طفال الذين يحتاجون لدعم : ٧جلسة رقم  ٧
 إضافي  متخصص 

  v~tساعه : الزمن

  السبب
 على األطفال الذين قد يحتاجون إلىإن هدف هذه اجللسة هو تعلم كيفية التعرف 

  . تقدميه داخل الصفستطيع املعلم باإلضافة إال ما يمتخصصدعم 

الرسائل 
  الرئيسية

يستطيعون التكيف إذا مت تلبية إحتياجاتهم النفسية معظم األطفال معظم األطفال معظم األطفال معظم األطفال  •
املدرسي مثل التعلم نمائية  من خالل األنشطة الاإلجتماعية األساسية

 .والترفيه واللعب

 شخص يتحدثوا له عن كوجود إلى دعم إضافي نقد يحتاجوبعض األطفال بعض األطفال بعض األطفال بعض األطفال  •
تقدمي  باملنزل أو لظرف صعب يواجهونه  حل  إيجادمشاعرهم أو املساعدة في

      مهارات التكيفتعلم على تهمساعدأنشطة جماعية مل

تعرضهم  بسبب وذلك صةصخمتتدخالت قد يحتاجو ن األطفال ن األطفال ن األطفال ن األطفال ل مل مل مل مالقليالقليالقليالقلي •
  .  بعد الصدمة او تعرضوا لصدمة أو حزن مستمرللفقد

  املصادر
اجون إلى ت األطفال الذين يح و مساعدةإكتشاف: : : : ¦ النشرة التوضيحية رقم�

  تخصص إضافيدعم م

v.  ون إلى دعم تاج األطفال الذين يحمساعدةإكتشاف و: : : : ¦النشرة التوضيحية رقمقدم قدم قدم قدم
  : ، وسلط الضوء على الرسائل األساسية األتيةخصص إضافيمت

يستطيعون التكيف إذا مت تلبية إحتياجاتهم النفسية اإلجتماعية معظم األطفال  �
 .األساسية من خالل األنشطة التنموية مثل التعلم والترفيه واللعب

 قد يحتاجوا إلى دعم إضافي على سبيل املثال شخص يتحدثوا له عنبعض األطفال  �

مشاعرهم أو املساعدة في املواقف الصعبة باملنزل أو مجموعة نشاطات تساعد على بناء 
 . أليات التأقلم

كنتيجة لظهور و أقد يحتاجو إلى مختص وذلك ألنهم فقدوا أحدا القليل من األطفال  �
  .لفترة طويلة  الناجم عن الفقد بشكلزناستمرار الشعور باحلأو أعراض الصدمةالنفسية 

t. إال أن . الصف في من دعم املعلمني لهم  يستفيدون األطفالأن جميع  على وءوءوءوءسلط الضسلط الضسلط الضسلط الض
  :إضافي متخصص يتضمن دعم ىإلباإلضافة لدعم املعلم ، قد يحتاجون بعض األطفال

التي تتجاوز الفترة التي احتاجها و أ/  طويلةات عالمات احلزن لفترُيظهروناألطفال الذين  �
الحظ ان عالمات احلزن خالل الشهر االول (ظهور عليهم بالعالمات الشفاء أقرانهم لتبدأ 
  )  من مراحل احلزن بعد الفقدطبيعيمباشرة هي جزء  األزمة تتلوالتي ومن املدرسة 

أقرانهم في هم عن اتختلف سلوكت و/ األطفال الذين تعتبر عالمات احلزن لديهم شديدة  �
عدم القدرة  طعي أو رفض التحدث بشكل قك: على سبيل املثال:  بشكل ملحوظالصف

   آمنة في بيئةوجودهمخرين بسبب اخلوف بالرغم من آل مع اعلى التفاعل

أو التعذيب أو األطفال الذين تعرضوا بشكل مباشر او شهدوا أعمال عنف مثل اإلغتصاب  �
  القتل 

ن دون متكنهم  يحوالين شديد أو حزن األطفال الذين يعاني ذووهم أو أولياء أمورهم من مرض �
  .اية األبناءمن رع
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w. مؤشرات عليهم تظهرو مالحظاتهم ملن طلبتهم  مع  جتاربهم عن ني املشاركسألأ 

  .املوقفا  مع هذهم تعاملعن كيفيةإسأل املشاركني . مشابهه

 قد  (متخصص إضافيلدعم تقدمي متوفرة لمصادر إضافية حتديد     اطلب من املشاركني .٤

  ) أخرىخدماتمنظمات أووأفراد وأأونروا األموظفي ًيكون هذا الدعم موجودا لدى 
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 لمعلمين الصحة النفسية ل: ٨جلسة رقم  ٨
  v~tساعه : الزمن

  السبب
في   أداء دورهاملعلم فيالتحدي الذي يواجه إن هدف هذه اجللسة هو مناقشة 

   بصحته النفسيةوأهمية اإلعتناء مع األزمات التعامل 

الرسائل 
  الرئيسية

 بسبب  وكسؤلياتم كمعلم بسبب من الطبيعي ان تشعر ببعض التوتر •
  و اخلبرات التي مروا بهاالطلبةاالستجابات التي يظهرها 

ساعدتك تاج إلى بعض الدعم ملحت وقد بنفس األزمة ك أو أفراد أسرتأنتتأثر تقد  •

 .بعد الصدمةحزنك تغلب على على ال

  ها التي تواجهلتحديات اجلسدية و العاطفيةلة فعل طبيعية ََّديعتبر التوتر ر •

االنتباه ألعراض التوتر لديك، و رمبا تسجيله، قد يساعدك في ضبطه بشكل  •
 أفضل

   و االعتناء بالذات ممكنتحكم بالتوتر الإن  •

  املصادر
  لمعلمنيالصحة النفسية ل: : : : § النشرة التوضيحية رقم�

  توتر لإستبيان التقييم الذاتي ل: wالنشاط التدريبي رقم �

v.  وسلط الضوء على الرسائل لمعلمنيل الصحة النفسية: §النشرة التوضيحية رقم قدم قدم قدم قدم ،
  : تيةالرئيسية اآل

من الطبيعي ان تشعر ببعض التوتر كمعلم بسبب مسؤلياتك و بسبب االستجابات التي  �
 يظهرها الطلبة و اخلبرات التي مروا بها

قد تتأثر أنت أو أفراد أسرتك بنفس األزمة وقد حتتاج إلى بعض الدعم ملساعدتك على  �
 .التغلب على حزنك الناجم عن الفقد

  يعتبر التوتر ردة فعل طبيعية للتحديات اجلسدية و العاطفية التي تواجهها �

   االنتباه ألعراض التوتر لديك، و رمبا تسجيله، قد يساعدك في ضبطه بشكل أفضل �

  التحكم بالتوتر و االعتناء بالذات ممكنإن  �

t.  النشاط التدريبي رقم (ييم الذاتي للتوترستبيان التقن ميلؤا اأأطلب من املشاركنيw( وذلك ،
  .لتقييم درجة توترهم احلالي

w. اخلصوصية الفردية التي  على ًاكدمؤ. صحتهم النفسيةبالذاتية همية عنايتهم أ    ناقش
ن النصائح األتية قد تكون إ.  التوترضبطه اخملتلفة في تقيطريتمتع بها كل منهم في 

  : في هذا السياقمفيدة

  مؤشر عن قلة مهنيتك وال تعتبر عالمة ضعف أو مبررةفهي مشاعر :  اعركتقبل مش �

 تفوق قدرتك على ف نفسك مع فكرة و جود أشياءَِّيو كتقبل الوضع الذي تتواجد فيه  �
 تغييرها

ّهون األمر على نفسك وتعرف على حدود إمكانياتك والحتمل نفسك أكثر مما تستطيع  �
 ّحتمله

 توتر وعلى املواقف التي تسبب لك التوترلتعرف على ردود فعلك إزاء ا �

حاول احلصول على الدعم من الزمالء واألصدقاء واألقارب وحتدث إلى شخص ما حول  �
 احتياجاتك وعواطفك وهواجسك ومخاوفك



  الدعم النفسي للتعليم في حالة الطوارئ

 

- ٢٢ - 

ظ على روتينك اليومي ما أمكن، وحاول احلصول على ساعات النوم الكافية والتغذية حاف �
 الصحية

 ام وحافظ على روح الدعابةاسمح لنفسك بالضحك واالبتس �

 اختلط بالزمالء واألصدقاء وأفراد األسرة �

ّثمن منجزاتك اليومية، وقدر نقاط قوتك وقدراتك، :  نحو احلياةإيجابيةحافظ على نظرة  �
  .التطلع إلى املستقبلوحاول 
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 التدريبية نشاطاتال: جزء بال
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اعي مطابقة مفاهيم الدعم النفسي االجتم: ١نشاط تدريبي رقم  ١
 الرئيسية بتعاريفها 

  ية بتعريفاتها سهيم األسااقص البطاقات وأطلب من املتدربني أن يطابقوا املف� 

  

  

  

  االحتياجا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والعواطفهي تطور األفكار

 والكفاية االجتماعية والذكريات

 مزاج املعتمدة في تشكلها على
لسياق االقتصادي على االطفل و

 والقيم االجتماعية االجتماعي
واألحداث  والثقافية والدينية

 مع الرئيسة في احلياة والتفاعل
اآلخرين، وطريقة تعامل اآلخرين مع 
الطفل مبن فيهم املعلمون والوالدان 

 .قرانواأل

 

العناصر األساسية التي يحتاجها هي 
األطفال للنمو اإليجابي من الناحية 
التعلق كاالجتماعية والعاطفية والفكرية 

مبن يقدم له الرعاية والعالقات اآلمن 
باالنتماء، ، والشعور قرانالطبيعية مع األ

والثقة  واإلحساس بقيمة الذات و تقديرها
باآلخرين وتوفر الفرص، والتحفيز الفكري 

، سدي، واألمن النفسي واجلسديواجل

والتفاؤل بشأن املستقبل، واحلنان، والقدرة 

 .على التكيف واإلبداع

الوضع الذي تكون فيه احتياجات هو 
الطفل األساسية االجتماعية 
كما . والعاطفية ملباة بشكل كاف

لتعلم الفعال حلدوث اً يعتبر أساسيا

 .وللنمو الصحي واملتوازن

االشياء التي تتسبب بها عوامل هي 
وأشخاص آخرون اخلارجية البيئة 
 على ًايسلبأثرها تيكون والتي 

 للطفل، مثل عدم ة النفسيصحةال
التوجيه الوالدي، أو الدعم و توفر 

املعاملة القاسية من املعلمني، أو 
، أو  الوصم االجتماعي، أو قرانّتنمر األ

التمييز، أو التعرض للصراع والعنف، 
  .أو اإلهمال أو سوء املعاملة

قدرة الفرد على التكيف مع األوضاع هي 
احلياتية الصعبة، والتأقلم مع التغيير 
  .والتطلع للمستقبل بنظرة إيجابية

 

مساعدة األفراد على حتمل أو هو 
 ال واجتياز أوضاع حياتية صعبة، وه

تطلب تدخل إختصاصيي الصحة ي
مرض ًو هو ليس عالجا لألالنفسية 
تقدمي  لكنه باملقابل. العقلية

سن  حتاجراءات عملية ميكن أن 
 األطفال، الصحة النفسية

 الحتياجاتهم، وتوفر تستجيبو
 و احلماية لهم وتخفف عنهم

 .تريحهم

هي السلوكيات واألفكار التي 
تساعد الشخص على التغلب على 

وتر الناجت عن أو  حتمل أو تقليل الت
املواقف الصعبة، وهذه األمور تشمل 
طريقة تفكير الشخص بنفسه  

 .وباألخرين وباملواقف اخملتلفة

 ة االجتماعية  النفسيصحةال

  ة العاطفياملرونة

 آليات التكيف
  احلمايةعوامل 

  االجتماعي النفسينموال

  االجتماعيالدعم النفسي

 ماعية اإلجتاالحتياجات النفسية

 ة اإلجتماعية النفسيصحةمعيقات ال

 صحةالعوامل اخلارجية التي تدعم ال

 للطفل ومنوه مثل البيئة ةالنفسي
املدرسية الصديقة واآلمنة للطفل، وفرص 
التعلم واللعب والترويح، والصداقات مع 

  .، واملساندة الوالدية ودعم املعلمنيقراناأل
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لتفاعل الصفي  (التقييم الذاتي لقائمة : ٢نشاط تدريبي رقم  ٢
 )الداعم

للتعرف على مدى تفاعل صفك ومدى تطورهم في مجاالت  هذه الذاتي  التقييمقائمةإمأل     ←
  ة للطلبةإلجتماعيالصحة النفسية امعينة، وللتعرف على ممارسات دعم 

  

أحتاج /  هذاأطبقأنا ال = � 
   ه فينيحسللكثير من الت

 هذا في بعض أطبق= � 
ًأحتاج مزيدا من األحيان ولكن 

   التحسن فيه

 هذا في معظم أطبق =☺ 
   جيد في هذا الشيء أنا/ األحيان 

  

  ☺  �  �  : العبارات   :اإلحتياجات
  

v. لدي عالقة إهتمام مع طلبتي.        

t. اآلمن مع اإلرتباط         . في صفي نظام روتني مستقر ومتوقعلدي
 مع ذوي الطلبة أهمية إظهار احلب تناقش .w  مقدم الرعاية

  والعطف والدعم ألبنائهم

      

  

 واضحة للجميع  صفية في صفي هناك قواعد .٤
  ويتم مناقشتها مع الطلبة باستمرار

      

السلوك املقبول اجتماعيا حول أعلم الطلبة  .٥
وكيف يعاملون الكبار ويتعاملون مع بعضهم 

  بعضال

      

 \اجلماعي اإلنخراط في  أنشطة أوفر لطلبتي فرص .٦

عتماد املتبادل بني  تتطلب التعاون واالالثنائية التي
  األعضاء

      

 بني وطيدةعالقات 
يات  الكفاو  قراناأل

  االجتماعية

        ّأعلم طالبي بعض طرق حل النزاعات والتسامح .¦

  

أحرص على  أن يشعر جميع الطلبة بالقبول وأنهم  .§
  مندمجون اجتماعيا في الغرفة الصفية 

      

شعور الطلبة بهويتهم اعمل على تعزيز  .¨
  كمتعلمني 

      

vu. إلنخراط في احلوار واالستماع للطلبة وفر فرص لأ
  وتبادل املعلومات

      

الهوية والشعور 
  باالنتماء

vv.  أعمل على تعزيز إحساس الطلبة بهويتهم
  واالعتزاز بثقافتهم وتراثهم الفلسطيني

      

  

اإلحساس بقيمة 
  الذاتو تقدير 

vt.  أحرص على إظهار العرفان لطلبتك وتشجيعهم 
  والثناء عليهم
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vw.  خالل أوفر فرصا للتعبير عن النفس من خالل من
   و الشعرالرسم والكتابة والتمثيل واملوسيقى

      

vأشجع األطفال على تكوين آرائهم املستقلة  .٤        

vاسمح لألطفال باملشاركة في اتخاذ القرارات التي  .٥
  تؤثر عليهم

      
  

vأعرض أعمال الطلبة في غرفة الصف .٦        

  

v¦. طلبتي بأنهم يستطيعون إخبارحرص على أ 
علي إذا كانوا بحاجة للمساعدة أو االعتماد 

  املشورة، وبأنهم يستطيعون البوح لي مبا يقلقهم

      

v§.  أعد به طلبتيأحرص على اإليفاء مبا        
  الثقة باألخرين

v¨. أطبق أحرص على معاملة جميع الطلبة بعدل و
   بثباتالقواعد تلك 

      

  

tu.  أقدر كل طالب بالتساوي بغض النظر عن النوع
نقص القدرات أو  القدراته بمتتعاالجتماعي أو 

   )اإلعاقة(

      

  إتاحة الفرص

  
tv.  أحرص على توفير فرص متكافئة لألطفال

  نشطة الصفيةاألللمشاركة في 

      

  

tt.  تشمل دروسي مجموعة متنوعة من اخلبرات 
  .التعلمية النشطة واحملفزة

      

tw. تشمل دروسي أنشطة  ترويحية وإبداعية 

  لرياضيةلتمارين االفنون و ااأللعاب وك

      
التحفيز الفكري 

  سديواجل
tاحرص على إتاحة فرص مناسبة لطلبتي للعب  .٤

وممارسة أنشطة تعلمية مسلية خالل اليوم 
  الدراسي

      

  

tكيف يحمون أنفسهم من اخلطر في يّأعلم طلبت .٥ 
  .بيئتهم

      

tال أستخدم ( استخدم طرق الضبط اإليجابي .٦
العقاب فيه  أو أي شكل آخر من املؤذيالعقاب 

  ).سخرية أو إهانة للطالب

      

t¦. و التنمر أسمح بحدوث  الأنني جميع الطلبة أخبر 
 ال أتساهل في التصدي له

  

      

األمن النفسي  
  سديواجل

t§.  أتخذ إجراء فوري إذا تعرض أحد الطلبة للتنمر أو
   األخرين قبل مناألذى
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t¨.   آمالهم  وطموحاتهم أناقش مع طلبتي
  املستقبليةاملستقبلية

      

  األمل والتفاؤل
wu.  أشجع الطلبة على التفكير في املستقبل بطريقة

  إيجابية

      

  

wv. احرص على إظهار أكون قدوة لطلبتي بأن 
التعاطف مع  االحتياجات واحلرص على احلقوق 

  وعلى مشاعر اآلخرين

      

wt.  أناقش مع طلبتي قصصا تنطوي على
  مفاهيم  حقوق اإلنسان/عبرأخالقية

      

ww. عن املشاعر واألحاسيس اخملتلفة يأحتدث مع طلبت          

املسؤولية 
  والتعاطف

wمسؤوليةو ية اإلنسانهمأعلم طلبتي عن حقوق .٤ 

   إحترام حقوق اآلخرينكل منهم نحو

      

  

wّأعلم حل املشكالت وأشجع األطفال على أن  .٥
  يتخيلوا بدائل وخيارات مختلفة ملوقف معني

      

القدرة على 
حلل مشكالت و  بتقدمي اقترحات أسمح لطلبتي .w٦  التكيف واإلبداع

   عملية مختلفةحتديات
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 توتر لإستبيان التقييم الذاتي ل: ٣النشاط التدريبي رقم  ٣
ثالثه أشهر ه كل تخذ وقتك لتعبئ. سياعدك هذا اإلستبيان القصير على تقييم درجة توترك احلالي

  . خالل الشهر املاضيكانطباقها عليت األتية من ناحية قيم كل العبارا. ملقرانة نقاطك

  إطالقا  

  

  

  

  

  )احدة ونقطة(

ًأحيانا 

  مبعدل

مره 
واحدة 

  بالشهر 

  )نقطتان(

 غالبا

   مبعدل

مره 
واحدة 

  سبوعباأل

)wنقاط (  

  دائما 

  

  

  

  

  ) نقاط٤(

v. عصبيةأشعر بالتوتر وال          

t. ة جسديو أوجاعم لدي أال          

w.  جسديا وعقليا باإلرهاقدائما أشعر           

          الضوضاءل ال أستطيع حتم .٤

           لم يعد يهمني يعمل .٥

          أتصرف بإندفاع  .٦

           ستطيع نسيان األحداث الضاغطةال ا .¦

          البكاء رغبة بأنا حزين وأشعر ب .§

          أنا أقل كفاءة من السابق .¨

vu. فكير لدي صعوبة في التخطيط و الت
  بوضوح

        

vv. صعوبة في النوم أعاني من           

vt.  شياء األحتى فعل أجهد بسهوله
   يعتبر مجهدا الروتينية

        

vw.  أو كثير االنتقاد ساخر أنا          

vأحلم بأحالم مزعجة وكوابيس  .٤          

vسريع اإلنفعال وتزعجني كثيرا أنا  .٥
  األشياء الصغيره أو الطلبات 

        

vأمضي وقت بالعمل أكثر من السابق  .٦          

  اجملموع 

  :  مجموع نقاطكأجمع 

            ظروف العمللً نظراتوترك طبيعي :  نقطة34حتت ال �

حاول أن جتد طرق . خذ األمور برويةأقد تعاني من التوتر ويجب عليك :  نقطة٥,-37من  �
  .توترك أو تقليله لتكيف معل

وإذ أمكن . اطلب من املساعدة من شخص قريب لك. قد تعاني من توتر شديد:  :  :  :  w٦w٦w٦w٦فوق  �
  . أو املرشد النفسيطبيبال أو مع رئيسك بالعملحتدث 

  

 Managing stress in the field – international federation of the red cross and red crescent: املصدر

: link(societies pdf.en-stress-managing/health/publications/global/org.ifrc.www
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 مفاهيم الدعم النفسي ١
 لألطفال، من املفيد التعرف على بعض ة النفسيصحةمن أجل فهم كيف ميكن للمعلمني دعم ال

  :املفاهيم األساسية  في هذا اجملال

ي هي تطور األفكار والعواطف والذكريات والكفاية االجتماعية املعتمدة ف ~ النفسي نمولا
تشكلها على مزاج الطفل وعلى السياق االقتصادي االجتماعي والقيم االجتماعية والثقافية 

والدينية واألحداث الرئيسة في احلياة والتفاعل مع اآلخرين، وطريقة تعامل اآلخرين مع الطفل مبن 
  .فيهم املعلمون والوالدان واألقران

حتاجها األطفال للنمو اإليجابي من هي العناصر األساسية التي ي ~ االحتياجات النفسية
الناحية االجتماعية والعاطفية والفكرية كالتعلق اآلمن مبن يقدم له الرعاية والعالقات الطبيعية 

والثقة باآلخرين وتوفر الفرص،  مع األقران، والشعور باالنتماء، واإلحساس بقيمة الذات و تقديرها
، والتفاؤل بشأن املستقبل، واحلنان، والقدرة سديجل، واألمن النفسي واسديوالتحفيز الفكري واجل
 .على التكيف واإلبداع

هو الوضع الذي تكون فيه احتياجات الطفل األساسية االجتماعية ~  ة النفسيلصحةا
 .ًكما يعتبر أساسيا حلدوث التعلم الفعال وللنمو الصحي واملتوازن. والعاطفية ملباة بشكل كاف

 االشياء التي تتسبب بها عوامل البيئة اخلارجية وأشخاص هي ~ ة النفسيصحةمعيقات ال
ًآخرون والتي يكون تأثرها سلبيا على الصحة النفسية للطفل، مثل عدم توفر الدعم و التوجيه 

ّالوالدي، أو املعاملة القاسية من املعلمني، أو تنمر األقران، أو الوصم االجتماعي ، أو التمييز، أو 
 .أو اإلهمال أو سوء املعاملةالتعرض للصراع والعنف، 

هو مساعدة األفراد على حتمل أو اجتياز أوضاع حياتية صعبة، وهو ال   ~ االجتماعيالدعم النفسي
لكنه باملقابل . ًيتطلب تدخل إختصاصيي الصحة النفسية و هو ليس عالجا لألمرض العقلية

تجيب الحتياجاتهم، وتوفر تقدمي اجراءات عملية ميكن أن  حتسن الصحة النفسية األطفال، وتس
 .احلماية لهم وتخفف عنهم و تريحهم

  :للدعم النفسي في املدارس أن يشمل توفير  ينبغي

 بيئة صديقة للطفل وتوفر له احلماية �

  تفاعل داعم في الغرفة الصفية �

 .فرص القيام بأنشطة متثيلية وإبداعية وترويحية وتعلم املهارات احلياتية �

وفير اإلرشاد للطلبة الذين يحتاجون إلى مستوى أعلى من املساعدة الفردية مثل ت �
 . املساعدة

 للطفل ومنوه مثل البيئة ة النفسيصحة العوامل اخلارجية التي تدعم ال~ عوامل احلماية
، قراناملدرسية الصديقة واآلمنة للطفل، وفرص التعلم واللعب والترويح، والصداقات مع األ

  .نيواملساندة الوالدية ودعم املعلم

فكار والسلوكات التي متكن الفرد من السيطرة او تخفيض التوتر في  هي اال~ كيفليات التآ
  .الظروف الصعبة، و تشمل على سبيل املثال طرق التفكير بنفسه أو باآلخرين

  

هي قدرة الفرد على التكيف مع األوضاع احلياتية الصعبة، والتأقلم مع التغيير   ـاملرونة العاطفي
.لمستقبل بنظرة إيجابيةوالتطلع ل
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 صحة الكثير لدعم الفعل  ملبادئ الدعم النفسي االجتماعي، بإمكان التربويونشيء من الفهمب

تركتز املبادئ .  لألطفال في املدرسة والغرفة الصفية واملواقف التعليمية غير الرسميةةالنفسي
  : لألطفالةه النفسيصحثبت جناحها في دعم الاملالتالية إلى أفضل املمارسات 
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 كيف يستجيب ا(طفال نحو ا(زمات؟ ٢
فأحداث األزمة تعرقل عاملهم املعتاد . ظروف األزماتيكون األطفال عرضة للمخاطر بشكل خاص في 

غالبا ما يكون األطفال في تلك . مبا يشمله من أناس وأماكن وممارسات روتينية تشعرهم باألمان
 على اعتبار أنهم ال يستطيعون تلبية احتياجاتهم األساسية االوضاع عرضة للتأثر أكثر من غيرهم

  .وقد ينشغل من يتولى رعايتهم بأمور كثيرة تصرفه عن االهتمام بهم. أو حماية أنفسهم

  

) مثل مشاهدة الدمار أو اإلصابات او حاالت املوت(استجابة األطفال للتجارب القاسية وقت األزمة 

فعلى سبيل املثال قد يكون بعض األطفال . ى شخصيتهمتعتمد على سنهم ومرحلة منوهم وعل
بطبيعتهم  أكثرعرضة للخوف، بينما يكون غيرهم أكثر حتصينا أو جتاهال ملا يحيط بهم من عنف 

مثل الشعور (وقد يبدي األطفال والشباب إزاء املصائب ردود فعل مشابهة ملا يبديه الكبار . ومعاناة
 مثل جسديةلق وعدم القدرة على النوم وفقدان الشهية، وأعراض باحلزن، واخلوف واالكتئاب أو الق

وقد تختلط لدى الصغار من األطفال احلقيقة باخليال ومبشاعر ).  و األوجاعاإلعياء والشعور باأللم
اخلوف من اخلطر، وقد ال تكون لديهم القدرة على وضع األمور في نصابها الصحيح أو على مقاومة 

  .األفكاراملقلقة

  

  : فعل األطفال في أوضاع األزمةردود

، وقد ) الليلي أو مص اإلبهامتبولمثل ال( قد يعودون  إلى سلوكيات سابقة الصغار من األطفال
يلعبون  لعبهم أو يقليلتصقون مبن يتولى رعايتهم، وقد يخلطون احلقيقة بالتهيؤات واخملاوف، و

 . تتصل مبا وقع في األزمةمرارا نفس األلعاب التي

 قد يتصرفون مثل الصغار، وقد يعتقدون أنهم السبب في حدوث األمور ل في سن الدراسةاألطفا
، أو يشعرون بالوحدة تقل استجاباتهم العاطفيةالسيئة، وقد تتولد لديهم مخاوف جديدة، أو 
كوابيس وصعوبات في عانون من ال األزمة، وقد يخاللويشغلون أنفسهم بحماية اآلخرين وإنقاذهم 

 .النوم

و قد مييلون في  عن أصدقائهم، العزلة أو قد يشعروا باالختالف قد اليشعرون بأي شيء، أو افعونالي
 .، أو يتخذون مواقف سلبية ويصبحون أكثر عدوانيةتصرفاتهم  نحو اخملاطرة

  :في املدرسة، قد يالحظ املعلمون ما يليفي املدرسة، قد يالحظ املعلمون ما يليفي املدرسة، قد يالحظ املعلمون ما يليفي املدرسة، قد يالحظ املعلمون ما يلي

 صعوبات في التعلم والتركيز •

 )صف واالنسحاب أوعدم املشاركة الالتزام الصمت في(العزلة واالنطواء  •

 ازدياد العدوانية ومواقف التحدي •

 العصبية واحلزن واخلوف •

 ثقة والشجاعة واألمل في املستقبلضعف ال •

 ، التأتأة و األوجاعاإلعياء، األلم: أعراض بدنية •

رغم أن معظم األطفال املعرضني لألزمة قد تظهر عليهم بعض تلك األعراض التحذيرية، إال أنه 

إذ إن األطفال يتفاوتون في ردود .   كل األطفالبالصدمة ال تصيراض النفسية الناجمة عن األع
فعلهم، كما أن قدرتهم على التحمل في مواقف األزمة تعتمد على عدد من العوامل منها خبراتهم 

  . السابقة وشخصيتهم وطريقة تفاعل اآلخرين معهم كاملربني واملعلمني
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من بني من بني من بني من بني  ل بشكل أفضل إن كان بجانبهم أحد يتمتع بالهدوء واالتزانل بشكل أفضل إن كان بجانبهم أحد يتمتع بالهدوء واالتزانل بشكل أفضل إن كان بجانبهم أحد يتمتع بالهدوء واالتزانل بشكل أفضل إن كان بجانبهم أحد يتمتع بالهدوء واالتزانوبشكل عام، يتكيف األطفاوبشكل عام، يتكيف األطفاوبشكل عام، يتكيف األطفاوبشكل عام، يتكيف األطفا
وهناك عوامل تساهم في تعزيز قدرة الطفل على التكيف والتحمل منها إحساس الطفل  . الكبارالكبارالكبارالكبار

بالسيطرة على بيئته، وإتاحة الفرصة له لالنخراط في مهام مثل املطالعة والرسم واملساعدة في 
  .تنفيذ الواجبات املنزلية

  

  :ليمةبإمكان املعلمني مساعدة األطفال على التعافي من األحداث األ

 في حال كانتالقدرة على التحمل املرونة الكافية و تكون ليهم %) u~§u¦(معظم األطفال  �

االلتحاق العادية مثل النمائية احتياجاتهم النفسية األساسية ملباة من خالل األنشطة 
 . والترويح واللعبباملدرسة

قد يحتاجون دعما إضافيا مثل وجود شخص يحدثونه عن %) tu~t٥ (طفالبعض األ �
صعب، أو إشراكهم في أنشطة منزلي  التعامل مع ظرفمشاعرهم، أو املساعدة في 

مثل الفنون التعبيرية أو أنشطة (  التكيف لديهم تطوير مهاراتجماعية تساعد على 
 .)املهارات احلياتية

اخملتصني النفسيني كاملرشد قد يحتاجون إلى تدخل %) ٥أقل من  (عدد قليل من األطفال �
ألي نوع من  بسبب تعرضهم  العاملني على تقدمي خدمات الصحة النفسيةالنفسي أو

. لفترات طويلة تتجاوز مراحل الشفاء الطبيعيةزن شعورهم باحلالصدمة أو أنواع الفقد، 

استمرارهم بتقدمي ة، إال أن تخصص هذه التدخالت املقدمي املعلمني تمبقدورورغم أنه ليس 
 .ال أيضاملثل هؤالء األطفله منفعة كبيرة  الدعم املدرسي سابق الذكر له 
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  ة و االجتماعية للطلبةه النفسيصحدور المعلمين في تعزيز ال ٣
 جات النفسية ااالحتي :كيف تستطيع تقدمي الدعم كمعلم 

 :لألطفالاالجتماعية 

 ل عالقة راعية مع طلبتكّشك •

في صفك نظام روتني مستقر ومتوقع ليشعر الطلبة أسس  •
 باألمان

ناقش مع ذوي الطلبة أهمية إظهار احلب والعطف والدعم  •
 ألبنائهم 

 مع  مع  مع  مع اآلمن اآلمن اآلمن اآلمن االرتباط االرتباط االرتباط االرتباط 
 مقدمي الرعايةمقدمي الرعايةمقدمي الرعايةمقدمي الرعاية

يتم وعمل على وضع قواعد للغرفة الصفية واضحة للجميع ا •
 مناقشتها مع الطلبة باستمرار

جتماعيا وكيف يعاملون ا م الطلبة حدود السلوك املقبولّعل •
 الكبار ويتعاملون مع بعضهم بعضا

 أنشطة للفرق واجملموعات تتطلب التعاون واالعتماد املتبادل بني وفر •
 األعضاء

 ّعلم الطلبة بعض طرق حل النزاعات والتسامح •

عالقات وطيدة بني عالقات وطيدة بني عالقات وطيدة بني عالقات وطيدة بني 
األقران والكفايات  األقران والكفايات  األقران والكفايات  األقران والكفايات  

            االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعية

 

أنهم مندمجون حرص على  أن يشعر جميع الطلبة بالقبول وا •
 )االنتماء للجماعة(اجتماعيا في الغرفة الصفية 

أن يشعر بأنه (عمل على نشر إحساس قوي بالهوية الطالبية ا •
 )ف به وفق هذه الصفةاطالب وأن يتم االعتر

 شجع على انخراط الطلبة في احلوار واالستماع وتبادل املعلومات •

 بثقافتهم عمل على تعزيز إحساس الطلبة بهويتهم واالعتزازا •
 وتراثهم الفلسطيني

الهوية والشعور الهوية والشعور الهوية والشعور الهوية والشعور 
 باالنتماءباالنتماءباالنتماءباالنتماء

 حرص على إظهار العرفان لطلبتك وتشجيعهم والثناء عليهما •

وفر فرصا للتعبير عن النفس من خالل املناقشات  •
والكتابة والتمثيل واملوسيقى اجلماعية، أو من خالل الرسم /الفردية
 ز والثقة بالنفسأي أنشطة تشجع على االعتزاو إلخ، ...عر والش

 شجع األطفال على تكوين آرائهم املستقلة •

سمح لألطفال باملشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم ا •
 )مثل القرارات املتعلقة بقواعد الغرفة الصفية(

اإلحساس بقيمة اإلحساس بقيمة اإلحساس بقيمة اإلحساس بقيمة 
 وتقدير الذاتوتقدير الذاتوتقدير الذاتوتقدير الذات
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 جات النفسية ااالحتي :كيف تستطيع تقدمي الدعم كمعلم 

 :لألطفالاالجتماعية 

 عرض أعمال الطلبة في غرفة الصفا •

ماد عليك إذا شعار طلبتك بأنهم يستطيعون االعتاإحرص على  •
كانوا بحاجة للمساعدة أو املشورة، وبأنهم يستطيعون البوح لك 

  بشكل سريمبا يقلقهم

عدم تقدمي و عود حرص على التزم بكالمك و حافظ على وعودك و ا •
 كاذبة

 الثقة باآلخرينالثقة باآلخرينالثقة باآلخرينالثقة باآلخرين

ن إمكانات كل طالب بالتساوي بغض النظر عن النوع ّثم •
 )اإلعاقة(قدرات نقص الأو  القدراتمتتعه بأو االجتماعي 

حرص على توفير فرص متكافئة لألطفال للمشاركة في أنشطة ا •
نفس  هذا ال يعني أن يقوم كل الطلبة بأداء -الغرفة الصفية

 دعم  يعنييحققوا النتائج ذاتها، بلأن املهمة وفي الوقت ذاته أو 
 جميع الطلبة من أجل املشاركة واالستفادة من التعلم

        إتاحة الفرصإتاحة الفرصإتاحة الفرصإتاحة الفرص

 

  وعة متنوعة من اخلبرات التعلمية النشطة واحملفزةوفر مجم •

الطلبة يتعلمون بشكل أفضل من خالل العمل واملمارسة عندما  �
قد (يتم تكليفهم مبهام تنطوي على حتديات تتناسب مع قدراتهم 

تضطر أحيانا إلى تكليف مجموعات مختلفة مبهام مختلفة بناء 
 )على قدرات الطلبة

شطة ترويحية وإبداعية، تقليدية أو جعل طلبتك ينخرطون في أنا •
 مبتكرة، من خالل األلعاب واملسابقات الرياضية وغيرها 

حرص على إتاحة فرص مناسبة لطلبتك للعب وممارسة أنشطة ا •
 تعلمية مسلية خالل اليوم الدراسي 

 التحفيز الفكري والبدنيالتحفيز الفكري والبدنيالتحفيز الفكري والبدنيالتحفيز الفكري والبدني

 جميعتأكد من أن األطفال في مدرستك يتمتعون باحلماية من  •

 :سديعنف اللفظي أو اجلأشكال ال

استخدم طرق الضبط اإليجابي، ال تستخدم العقاب البدني أو  �
 أي شكل آخر من العقاب فيه سخرية أو إهانة للطالب

 دع جميع الطلبة يعرفون أنك ال تتساهل مع التنمر �

من (رض أحد الطلبة للتنمر أو العنف اتخذ إجراء فوريا إذا تع �
 ) أو الكبارقراناأل

األمن النفسي األمن النفسي األمن النفسي األمن النفسي 
 سديسديسديسديواجلواجلواجلواجل
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 جات النفسية ااالحتي :كيف تستطيع تقدمي الدعم كمعلم 

 :لألطفالاالجتماعية 

 كيف يحمون أنفسهم من اخلطر في بيئتهمّعلم طلبتك  •

 لتعبير عن آمالهم  وطموحاتهم املستقبليةباسمح للطلبة ا •

 شجع الطلبة على التفكير في املستقبل بطريقة إيجابية •

األمل والتفاؤل األمل والتفاؤل األمل والتفاؤل األمل والتفاؤل 
 باملستقبلباملستقبلباملستقبلباملستقبل

حرص على إظهار التعاطف مع  االحتياجات ا:  املثل والقدوةكن •
 قوق وعلى مشاعر اآلخرينواحلرص على احل

مفاهيم حقوق /ناقش مع طلبتك قصصا تنطوي على عبرأخالقية •
 اإلنسان

 مع طلبتك  حتدث عن املشاعر واألحاسيس اخملتلفة  •

 وحتمل مسؤولية احترام يةنسان اإلهمحقوقعن علم الطلبة  •
 حقوق اآلخرين

 املسؤولية والتعاطفاملسؤولية والتعاطفاملسؤولية والتعاطفاملسؤولية والتعاطف

 بدائل وخيارات اسمح لألطفال إن يتخيلوا: ّعلم حل املشكالت •
 مختلفة ملوقف معني

مثل ( عملية مختلفة مهاماسمح للطلبة تقدمي اقترحات لتنفيذ  •
 )حتسني منظر الغرفة الصفية

القدرة على التكيف القدرة على التكيف القدرة على التكيف القدرة على التكيف 
 واإلبداعواإلبداعواإلبداعواإلبداع
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 كيف تناقش ا(زمة مع ا(طفال؟ ٤
في . العودة إلى املدرسة بعد وقوع أزمة مثل صراع عنيف يسبب بعض العصبية للمعلمني والطلبة
بعض احلاالت رمبا يكون املعلمون والطلبة قد نزحوا إلى أماكن أخرى ومت إحلاقهم مبدارس مؤقتة أو 

 التعامل مع حتديات في ظروف كهذه، تقع على املعلمني مسؤولية كبيرة في قيادة الصفوف و. جديدة
  .التي يوجهها لهم الطلبةصعبة السئلة أيجاد األجوبة املناسبة لأل

  

جمون عن احلديث  بعض األطفال ما يشغل تفكيرهم من هموم ومخاوف، لكنهم يحقد يكون لدى
وقد  تكون هموم .  أو ألنهم ليسوا معتادين على إطالع الكبار عما بداخلهمعنها إما بسبب احلرج

ومخاوف كثير من األطفال متشابهة لكنهم ال يعرفون ذلك ألنه لم يقم أحد منهم بالتحدث عن 
قد .  من املهم جدا أن تتاح لألطفال الفرصة ملناقشة مشاكلهم املشتركة.همومه مع اآلخرين

يتطلب ذلك االستغناء عن احلصص الدراسية في األيام األولى من العودة للمدرسة وتخصيص الوقت 
  .ملناقشة تلك الهموم وممارسة بعض األنشطة الترويحية واإلبداعية قبل انتظام الدراسة

  

  :ول األزمة عليك أن تتذكر ما يليعندما تتحدث مع الطلبة ح

v. ّقدم إجابات بسيطة . األطفال بحاجة للحصول على أكبر قدر ممكن من املعلومات الصحيحة
 .ملا يطرحونه من أسئلة دون إيراد تفاصيل مرعبة

t.  إشرح لطلبتك أنه من الطبيعي أن يشعر املرء باحلزن أو اخلوف أو االضطراب أو الغضب أو
 . عاديةغيرهذه املشاعر تعتبر استجابة عادية ألزمة مثل . الشعور بالذنب

w. أكد لهم أنهم ليسوا مسؤولني عما وقع من أمور سيئة . 

 عايشها أو لم يعايشها الضاغطة التي قدحداث األمناقشات جماعية حول ألجراء  بادر .٤
مثل هذا األمر يجعل . فمن لم يعايشها منهم رمبا يكون قد سمع عنها. األطفال سابقا

 .فال املتأثرين بالوضع يشعرون أن هناك من يشاركهم همومهماألط

افسح اجملال لطلبتك إلبداء آرائهم حول ما حدث لكي يصبحوا أكثر وعيا بحقيقة الوضع  .٥
 .وتفسير األحداث

 .عليهاإصدار األحكام استمع باهتمام ألفكار طلبتك ومخاوفهم دون  .٦

عليك بدال من ذلك أن . ام الصفال تطلب من طلبتك أن يتحدثوا عن قصصهم اخلاصة أم .¦
تشعرهم  باستعدادك ملساعدتهم ولالستماع لهم إن كانوا يرغبون بالتحدث معك عن 

 .همومهم على انفراد

أكد لطلبتك أنهم في أمان داخل املدرسة، وأنه مت اتخاذ كل إجراء ممكن لتكون املدرسة مكانا  .§
 .آمنا

 . اخلير لهمأكد لطلبتك أنك تهتم بصحتهم وأحوالهم وما فيه .¨

  

 -كثير من األطفال يبدأون بالتعافي من خالل التحدث عن همومهم وما جرى لهم، لكن بعضهم

 يحتاجون للتعامل معهم بطرق أخرى للتغلب على معاناتهم مثل اللعب -بخاصة األصغر سنا
  .والرسم وغيره من األنشطة التعبيرية
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 أنشطة لتحسين التعلم وللتعافي ٥
ألنشطة الترويحية والفنية تساعد على حتسني التعلم وعلى التعافي من تأثير اللعب والتسلية وا

الغرفة داخل في ما يلي بعض األنشطة املقترحة والتي ميكن تنظيمها بسهولة في املدرسة و. األزمة
  :الصفية

إنه يتيح لألطفال اجملال لفهم ما يدور حولهم من أحداث . األطفال" صنعة" اللعب هو  ~ ~ ~ ~اللعب
عبير عن ذلك بطرقهم البسيطة، ويساعدهم على التعامل مع اخلوف والقلق، ويوفر لهم نوعا والت

ورغم أن اللعب يساعد األطفال على السيطرة على مشاعرهم . من السيطرة على ما يحدث
. وأفكارهم املرتبطة بتجاربهم، إال أنه يصبح عدمي الفائدة إذا مت تكرار اللعبة ذاتها على نفس املنوال

ى الكبار أن يتدخلوا لتغيير منط اللعبة كأن يقوموا مثال بوضع نهاية مختلفة أو أكثر إيجابية عل
 . للحدثلها

 كتابة اخلواطر أو اليوميات أو املقاالت تساعد الطلبة على اكتشاف مشاعرهم ~ كتابة اخلواطر
في ئق  دقاvuميكن تنظيم هذا النشاط كنشاط يومي كأن يخصص له مثال . والتعبير عنها

فإذا استشارك أحد الطلبة . للطلبة حرية الكتابة لوحدهم أو االستعانة بتوجيه املعلم. الصباح
بشأن مقالته فال حتكم على أفكاره أو تركز على تصحيح األخطاء اللغوية، بل احرص على 

  . أخرى ليكتب عنهاموضوعاتتشجيعه واقترح عليه 

 تساعد األطفال على التعبير عن أفكارهم  قصصو الأ    كتابة الشعر    ~~~~    الشعر والقصص القصيرة
ميكن إتاحة الفرصة للطلبة للقيام بذلك كنشاط في حصة . وجتاربهم وما يجول في نفوسهم

    .اللغة العربية

اسمح لطلبتك بالعمل  . الرسم يتيح لألطفال فرصة التعبير عن عواطفهم ومشاعرهم    ~~~~الرسم 
ال تطلب منهم أن يرسموا صورا . ر التي يختارونهاإنتاج الصو/ كأفراد أو ضمن مجموعات لرسم 

            .، وال تطلب شرح تفاصيل الرسومات احملزنةمحزنة لهمعن أحداث سابقة 

يات من القرآن آبإمكانك االستعانة ب.  اإلميان يعتبر مصدرا مهما للراحة واألمل~ التربية الدينية
بإمكانك أيضا تعريف .  على الطمأنينةالكرمي أو مقاطع من اإلجنيل متنح القوة والشجاعة وتبعث

 . الطلبة بنصوص دينية تتعلق برفع املعنويات والتكيف مع قسوة الظروف

 تقمص دور شخص آخر يتيح لألطفال اجملال للتعبير عن األفكار ~ متثيليات الدمى وتقمص األدوار
يف متثيلياتهم إسمح لألطفال بتأل. بشخصياتهم احلقيقيةواملشاعر التي يصعب التعبير عنها 

 .اخلاصة

 اإليقاع واحلركة تساعد على تنفيس التوتر وتخلق شعورا باالرتياح، وتساعد ~ املوسيقى والرياضة
وفر فرصا منتظمة جلميع الطلبة للمشاركة في ألعاب . األطفال على إنعاش ذكرياتهم السعيدة

 . ومتارين رياضية كجزء من الدرس أو من األنشطة الالصفية

 حتتوي رزمة أدوات برنامج األونروا حلقوق اإلنسان وحل ~  لبرنامج حقوق اإلنسانثرائيةاإلاألنشطة 
النزاعات والتسامح على العديد من األنشطة التي تساعد الطلبة على بناء املهارات الالزمة 

  .للتعامل بشكل أفضل مع مشاعرهم، وعلى إدارة سلوكهم، واحترام حقوق اآلخرين ومشاعرهم
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 علم الطلبة كيف يحمون أنفسهم من األخطار وكيف يحافظون ~ملهارات احلياتية أنشطة ا
إن مثل هذه املهارات احلياتية تساعد الطلبة على تعزيز الكفايات . على صحتهم وسالمتهم

  .والثقة بالنفس والقدرة على التحكم مبجريات حياتهم

ي مشاريع تتيح لهم الفرصة  نظم أو شجع األطفال على املشاركة ف~مشاريع خدمة اجملتمع 
إن . لتوظيف مهاراتهم ملساعدة أسرهم أو مدرستهم أو مجتمعهم على التعافي من آثار األزمة

القيام بعمل مفيد والتمكن من مساعدة اآلخرين يوفر لألطفال اإلحساس باملسؤولية ويبعد عن 
  .العتقاد أنه ال فائدة ترجى منهمأذهانهم ا
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كات الصعبة لبعض الطلبة و التي تشكل كيفية التعامل مع السلو ٦
 تحدياً أمام المحافظة على انضباط إيجابي ؟
فكثير من الطلبة يعانون من . ستواجه كمعلم حتدي احملافظة على انضباط الطلبة في صفك

صعوبات في التركيز، وقد يقوم بعضهم بسلوكيات مخلة بالنظام أوبتصرفات تتصف بالعنف 
إن األطفال بحاجة إلدراك . صبورا ومثابراصبورا ومثابراصبورا ومثابراصبورا ومثابراهذا الوضع بنجاح عليك أن تكون للتعامل مع . والعدوانية

ولذلك فإن وضع . حدود التصرف املقبول، والثقة بأن قواعد السلوك مطبقة على اجلميع بالتساوي
أنظمة حتدد عواقب عدم اتباعها، وإرساء قواعد واضحة للغرفة الصفية، من شأنه أن يحد من 

في ما يلي بعض االستراتيجيات .  يجعل إدارة الغرفة الصفية أكثر سهولةاملشاكل السلوكية وأن
  :املناسبة

  :قواعد متفق عليها للغرفة الصفية

 لوضع معايير واضحة للسلوكيات املتوقعة، من املفيد وجود قواعد للغرفة الصفية تقوم أنت 
استخدم مثال عبارة . احرص على صياغة القواعد بلغة إيجابية. وطلبتك بإعدادها بصورة جماعية

ارجع للقواعد باستمرار، فإذا قام أحد ". ممنوع الضجيج"بدال من عبارة " علينا االنتباه للمعلم"
الطلبة مبخالفة قاعدة منها اطلب منه أن يحدد القاعدة التي خالفها وأن يذكر السلوك 

 . الصحيح الذي يجب اتباعه

  :ترتيب املقاعد

حاول أن ترتبها بطريقة ال تشتت انتباه الطلبة . الب أين يجلس رتب املقاعد بحيث يعرف كل ط
 ).كأن تضعهم في املقاعد األمامية أو بجانب احلائط(الذين يعانون من ضعف التركيز 

  :بهامرفع األ

مثال عندما تشير .  اتفق مع الطلبة على إشارة تدل عند استخدامها أن الوقت قد حان لالنتباه
انتظر .  على جميع الطلبة القيام بنفس اإلشارة وأن يكفوا عن الكالمبإبهامك إلى األعلى يجب

  .إلى أن ميتثل اجلميع لذلك دون استعجال أحد

  

ّقدم لطلبتك تغذية راجعة إيجابية . تذكر أن النظام اجليد يتطلب تشجيع وتعزيز السلوك اجليد
.  السلوكيات املسؤولةكاع في اتبتكون قدوة جيدة لهممن املهم أن . وكافئهم على السلوك اجليد

  .فإذا كنت تصرخ وتستخدم ألفاظا ليست الئقة فال تتوقع من طلبتك احملافظة على األدب والهدوء

  

تأكد من أن ذلك الطالب . من الضروري أحيانا اتخاذ إجراء تأديبي بحق طالب صدر منه سلوك سيء
فة غبي على الطالب يجعله إن إطالق ص. يفهم بأنك لست راضيا عن سلوكه دون اإلشارة لشخصه

دع الطالب يفهم أن سلوكه كان خاطئا وأنك تنتظر . يعتقد بأنه غبي فعال ويدفعه للتصرف بغباء
  .منه أن يتصرف عكس ذلك في املرة القادمة
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 : االستراتيجيات اإليجابية للضبطفي ما يلي بعض

  :وقت مستقطع

قف الذي حدث فيه السلوك السيء، مثل  الوقت املستقطع معناه أن يتم إخراج الطالب من املو
هذا الوقت املستقطع يتيح للطالب اجملال ليهدأ وأن . حتديد مكان له للجلوس في زاوية الغرفة

 وأن يبني خطأه، ومن الذي تأذى لطالب أن يتحدث الحقا مع ااملعلمعلى . يعيد النظر في سلوكه
  .منه، وكيف كان ينبغي عليه أن يتصرف

  :قدم البدائل

هذه اخلطوة من شأنها تعريف الطالب . بدائلأسلوب لبق، واجه الطالب الذي أزعج اآلخرين بعدة  ب
كما أنها تضع . وبقية الطلبة مبعايير السلوك التي تتوقعها منهم وبعواقب عدم التقيد بها

ى بإمكانك أن حتل الواجب اآلن أو أن تبق: "قل له مثال. مسؤولية اتخاذ القرار على الطالب نفسه
 .احرص أن ال يبدو ذلك وكأنه نوع من التهديد". معي خالل وقت الفرصة لتكملة عملك

  :مفكرة سلوك/ عقد سلوكي 

ملناقشة ) أو مع ذويه( في احلاالت اخلطرة من سوء السلوك قد يقتضي األمر االجتماع مع الطالب 

يكون من املناسب أن يجب أن تركز املناقشة على كيفية حتسني السلوك مستقبال، وقد . املسألة
أما بالنسبة لألطفال .  يلتزم فيه بتحسني سلوكهعقد سلوكيتطلب من الطالب التوقيع على 

األصغر سنا، فمن املناسب استخدام مفكرة سلوك، أي دفتر مالحظات يقوم املعلم بناء عليه 
وم مثال أن بإمكان املعلم في نهاية الي. بتزويد الطالب بتغذية راجعة بشكل يومي حول سلوكه

تابع مع الطالب وذويه مدى . يرسم على الدفتر وجوها مبتسمة أو عابسة كما يتطلب الوضع
  . أو املفكرةعقدالتقدم فيما يتعلق بال
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بسبب قد يحتاجون إلى تدخل متخصص  %) ٥أقل من (طفال عدد قليل من األ
لفترات طويلة زن شعورهم باحلالصدمة أو ألي نوع من أنواع الفقد، تعرضهم 

 .تتجاوز مراحل الشفاء الطبيعية

قد يحتاجون دعما إضافيا مثل وجود %) tu~t٥ (بعض األطفال
التعامل مع ظرف شخص يحدثونه عن مشاعرهم، أو املساعدة في 

تطوير صعب، أو إشراكهم في أنشطة جماعية تساعد على منزلي 
مثل الفنون التعبيرية أو أنشطة املهارات (  التكيف لديهم مهارات
املرونة الكافية و تكون ليهم %) u~§u¦ (معظم األطفال )احلياتية

 احتياجاتهم النفسية في حال كانتالقدرة على التحمل 
العادية مثل النمائية ملباة من خالل األنشطة األساسية 

 . والترويح واللعبااللتحاق باملدرسة

 

  

 إكتشاف ومساعدة ا(طفال الذين يحتاجون لدعم متخصص إضافي ٧

 

  

مون، إال أن بعض األطفال قد رغم أن جميع األطفال يستفيدون من الدعم الذي تقدمه املدارس واملعل
قد يتخذ هذا الدعم شكل أنشطة جماعية تساعد على تهدئة . يحتاجون إلى دعم إضافي متقدم

و مختصو  التكيف، أو شكل زيارات منزلية يقوم بها الباحثون االجتماعيون أو تطوير مهاراتاملشاعر 
  .اإلرشاد والعالج النفسي

  

        :اجون لهذا الدعموفي ما يلي فئات األطفال الذين يحت

v. لفترات طويلة بينما بدأ أمثالهم من طلبة الصف حلزناألطفال الذين تستمر لديهم أعراض ا 
عتبر جزءا من  في الشهر األول بعد العودة إلى املدرسة تاحلزنالحظ أن أعراض (بالتعافي 

 ). عملية التعافي العادية

t.  ذين تختلف سلوكياتهم عن بقية  بشكل أشد، والاحلزناألطفال الذين تظهر عليهم أعراض
التواصل مع اآلخرين القدرة على الطلبة بشكل ملحوظ مثل االمتناع عن الكالم أو عدم 

 .بسبب اخلوف رغم تواجدهم في بيئة راعية وآمنة

w.  األطفال الذين شاهدوا أو أرغموا على مشاهدة أحداث عنف مثل االغتصاب والتعذيب
 .والقتل

 رعايتهممقدمو الرعاية لهم من مرض شديد يحول دون م أو األطفال الذين يعاني ذووه .٤

 .لألبناء

تصني تأكد من حصولك على عناوين اتصال أحد املرشدين أو الباحثني االجتماعيني أو غيرهم من اخمل
حتى وإن لم يتوفر مثل هذا الدعم بشكل فوري، عليك . إضافيدعم لتحويل الطفل له لتزويده ب
  .واحلرص على سالمته وحمايته طوال تواجده في غرفة الصفمواصلة االهتمام بالطفل 



  الدعم النفسي للتعليم في حالة الطوارئ

 

- ٥٠ - 



  الدعم النفسي للتعليم في حالة الطوارئ

 

- ٥١ - 

 لمعلمينالصحة النفسية ل ٨
وقد يكون بينهم من تعرض . قد يتأثر املعلمون أو أفراد أسرهم باألزمة ذاتها التي يتأثر بها طلبتهم

ف  من  أو اخلواحلزن مشاعر التوتر وولذلك قد تستمر لديهم . لفقدان أحد أحبائه أو بيته أو وظيفته
ولهذا السبب قد يحتاج . مستقبل مجهول، خاصة وأنهم يتحملون مسؤولية إعالة أفراد أسرتهم

 ليتمكنوا مناملعلمون إلى فترة اللتقاط األنفاس  وتلقي الدعم من اآلخرين للتغلب على أحزانهم  

  .القيام بواجبهم جتاه طلبتهم

  

، ومن احملتمل أن يشعر هؤالء املعلمون وهناك معلمون قد يتم تكليفهم بتدريس الطلبة النازحني
بالضغط واإلرهاق بسبب حجم املسؤولية امللقاة عليهم أو بسبب ردود الفعل التي تصدر عن 

  .نظرا ملا واجهوه من أحداث أليمةطلبتهم 

  

ّتذكر أن الشعور بالضغط أمر طبيعي بالنظر إلى األعباء والتحديات العاطفية واجلسدية التي 

 إذا استمر هذا الوضع لفترة طويلة، أو كان شديد الوطأة فإنه سيستنزف طاقتك وقد لكن. تواجهها
يؤدي إلى مضاعفات ضارة مثل الشعور باإلعياء وفقدان الشهية ووضعف التركيز والسلوك غير 

من املهم أن تنتبه ملثل هذه األعراض التي تدل على أن آليات التكيف لديك . االجتماعي أو العدواني
قد يساعدك ). إستبيان التقييم الذاتي للتوتر: wانظر النشاط التدريبي رقم (لضغط شديد تتعرض 

  .  وطلب املساعدة من احمليطني بكتوترهذا النشاط على إيجاد طرق للسيطرة على ال

   

قد  الذي توترمن املهم كمعلم أن تعتني بنفسك وبأحوالك، وأن جتد الطرق املناسبة للسيطرة على ال

  :في ما يلي بعض اإلرشادات املفيدة. تعرض لهت

v. فهي مشاعر مبررة وال تعتبر عالمة ضعف أو مؤشر عن قلة مهنيتك :  تقبل مشاعرك 

t.  ِّتقبل الوضع الذي تتواجد فيه و كيف نفسك مع فكرة و جود أشياء تفوق قدرتك على َ

 تغييرها

w. ّا تستطيع حتملهّهون األمر على نفسك وتعرف على حدود إمكانياتك والحتمل نفسك أكثر مم 

 تعرف على ردود فعلك إزاء التوتر وعلى املواقف التي تسبب لك التوتر .٤

حاول احلصول على الدعم من الزمالء واألصدقاء واألقارب وحتدث إلى شخص ما حول  .٥
 احتياجاتك وعواطفك وهواجسك ومخاوفك

 والتغذية ظ على روتينك اليومي ما أمكن، وحاول احلصول على ساعات النوم الكافيةحاف .٦
 الصحية

 اسمح لنفسك بالضحك واالبتسام وحافظ على روح الدعابة .¦

 اختلط بالزمالء واألصدقاء وأفراد األسرة .§

ّقدر نقاط قوتك وقدراتك، وثمن منجزاتك اليومية، :  نحو احلياةحافظ على نظرة إيجابية .¨
.وحاول التطلع إلى املستقبل
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