الًْ٘٘غف
رْف٘ش الؾوبٗخ ّالشػبٗخ الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ لألهفب

فٖ اّمبع الطْاسٓء ّ االصهبد
رذسٗت الوؼلن –  5أٗبم
غش
دل٘ل الو٘ ّ

الوغْدح الضبلضخ

الِذف الؼبم للزذسٗت
رؾَ ٖ٤اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػُ ٢ألٛلبٍ ك ٢اٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ٓٝب ثؼلٛبٔٓ ،ب َ٣بػل ْٛػِ ٠اَُؼٗ ٢ؾ ٞؽ٤بح
ٛج٤ؼ٤خ أ ٝاٍزئ٘بكٜب ٖٓ فالٍ اُ٘ٔبء أَُزٔو.

الْ٘م األّ  :همذهخ إلٔ الشفبٍ الٌفغٖ االعزوبػٖ ّأصش رغبسة األهفب فٖ اّمبع الطْاسٓء ّ االصهبد
ٍ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤األ:ٖٓ ٍٝ
 اٍز٤ؼبة أُلب ْ٤ٛاألٍبٍ٤خ ُؾٔب٣خ اُطلَ ٝهكبٚٛ
 كٓ ْٜؼ٘ ٠اُلػْ ٝاُوػب٣خ اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ٝأ٤ٔٛزٜب
 كٗ ْٜطبم اُزغبهة ك ٢اٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ٝآصبهٛب أٌُٔ٘خ ػِ ٠اُواّلٝ ٖ٣األٛلبٍ.

الْ٘م الضبًٖ :الزك٘ف هغ اّمبع الطْاسٓء ّ االصهبد :الطشٗك ًؾْ الزؼبفٖ
ٍ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُضبٗ:ٖٓ ٢
 كٓ ْٜب رْ رؾل٣ل ٖٓ ٙأٍبُ٤ت اُزٌ٤ق ٞٓٝا ٖٛاُوٞح ُل ٟاألٛلبٍ ٝك ٢اُ٘لٌ.
 ك ْٜأُلب ْ٤ٛاألٍبٍ٤خ "ُِزٌ٤ق" "ٝاُوعٞػ٤خ" ك ٢األٛلبٍ.
 ك ْٜأُلب ْ٤ٛاألٍبٍ٤خ ُزطٞه األٛلبٍ ٝأصوٛب ػِ ٠األٛلبٍ ك ٢اٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد.
 ك ْٜأ٤ٔٛخ اُناد ٝاألٍوح ٝأُغزٔغ ك ٢اُزؼبك.٢

الْ٘م ا لضبلش :دّس الوؼلو٘ي فٖ رْف٘ش الذػن الٌفغٖ االعزوبػٖ ّثٌبء الشعْػ٘خ لذٓ األهفب فٖ أّمبع الطْاسٓء
ّ االصهبد
ٍ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُضبُش ٖٓ:
 اكهاى اُلٝه أُ ْٜاُن ١رو ّٞث ٚأُلاهً ٝأُؼِٔ ٕٞك ٢اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػُ ٢طالث ْٜأُزؤصو ٖ٣ثؾبُخ اُطٞاهٟء
 ٝاالىٓبد.
 اٍزٌْبف أُغٔٞػخ اُٞاٍؼخ ٖٓ أُٞاهق ٝاَُِ٤ًٞبد ٝأٍبُ٤ت االرٖبٍ أُؾلكح اُز٣ ٢غت رجٜ٘٤ب ك ٢اُٖق ُلػْ
اُطالة ٝث٘بء هٞر ْٜاُلافِ٤خ.
 اُزؼوف ػِ ٠األٛلبٍ اُن٣ ٖ٣ؼبٗٓ ٖٓ ٕٞؾ٘خ ػبٛل٤خ ّل٣لح ٝكػٔٝ ْٜاؽبُزُ ْٜزِو ٢اُلػْ اُالىّ.

الْ٘م الشاثغ :الزْافل الفؼب ّهمذهخ إلٔ الٌؾبهبد ّالزذخالد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ
ٍ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُواثغ ٖٓ:
 ك ْٜأ٤ٔٛخ اُزٞإَ اُلؼبٍ ك ٢كػْ األٛلبٍ اُنٓ ٖ٣وٝا ثؤٙٝبع اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد.
 اٍزقلاّ ٜٓبهاد اُزٞإَ اُلؼبٍ.
 رؾل٣ل ٓغٔٞػخ ٖٓ اُْ٘بٛبد اُٜبككخ اُ ٠رو٣ٞخ اُولهح ػِ ٠اُزٌ٤ق ُل ٟعٔ٤غ األٛلبٍ ٝرْغ٤غ اُزؼبكُ ٢ل ٟاُن١
٣ؼبٗ٤ٙ ٖٓ ٕٞن ّل٣ل ٝاٍزٌْبكٜب ٔٓٝبهٍزٜب.

الْ٘م الخبهظ :الٌؾبهبد ّالزذخالد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ :رطْٗش الوِبساد ّاالعزشار٘غ٘بد
ٍ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُقبٌٓ ٖٓ:
 ك ْٜاُِٖخ ث ٖ٤اُْ٘بٛبد أُؾلكح ٝاُلٞائل اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ػِ ٠األٛلبٍ.
 رط٣ٞو ْٗبٛبد ٗلَ٤خ اعزٔبػ٤خ عل٣لح  ٌٖٔ٣إٔ َ٣زقلٓٛٞب ٓغ ٛالث.ْٜ
 كٓ ْٜب َ٣زط٤غ أُؼِٔ ٕٞكؼِ ٚك ٢أُغزٔغ ُلػْ اُزؼبكٝ ٢اُ٘ٔ ٞاُ٘لَ ٢االعزٔبػُ ٢ل ٟاُطلَ.
 رط٣ٞو فط ٜػَٔ ّقٖ٤خ ُِلػْ اُ٘لَ ٢االعزٔبػٝ ٢ث٘بء اُوعٞػ٤خ ُلٛ ٟالث.ْٜ
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هْاسد الزذسٗت










ٓواعؼخ ػبٓخ َُِٔ٤وٖ٣
كُ َ٤أَُ٤و
رٔو٘٣بد أُولٓخ ًَٝو اُغٔٞك
عٜبى اُؼوٗ ٝأُوكوبد اُزله٣ج٤خ
ػوPowerPoint ٗٝ
هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤
ُٞػ أثٝ ٘٤أهالّ رقطٜ٤
ُٞػ هالة ٝأهالّ ؽجو ٝأٝهام
ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى ػوٗ.
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الْ٘م األّ  :همذهخ إلٔ الشفبٍ الٌفغٖ االعزوبػٖ ّأصش رغبسة األهفب فٖ اّمبع الطْاسٓء ّ االصهبد
أُذاف الزذسٗت
ٍ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤األ:ٖٓ ٍٝ
 اٍز٤ؼبة أُلب ْ٤ٛاألٍبٍ٤خ ُؾٔب٣خ اُطلَ ٝهكبٚٛ
 كٓ ْٜؼ٘ ٠اُلػْ ٝاُوػب٣خ اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ٝأ٤ٔٛزٜب
 كٗ ْٜطبم اُزغبهة ك ٢اٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ٝآصبهٛب أٌُٔ٘خ ػِ ٠اُواّلٝ ٖ٣األٛلبٍ.

اعزؼذاداد الوذسة
اٍزؼلاكا ُِ ّٞ٤األ ٌٕٞ٤ٍ ،ٍٝػِ ٠أُلهث ٖ٤إٔ ٣وٞٓٞا ثٔب :٢ِ٣
ٓ واعؼخ أٛلاف اُزله٣ت ٝرؼلِٜ٣ب ؽَت اَُ٤بم ٝاُظوٝف أُٞعٞكح كٜ٤ب
 رٖ٣ٞو َٗـ ػٖ أٛلاف اُزله٣ت
 رٖ٣ٞو َٗـ ػٖ أٛلاف اُ ّٞ٤األٍٝ
 رٖ٣ٞو َٗـ ػٖ أُوكوبد اُزله٣ج٤خ ُِ ّٞ٤األٍٝ
 رٖ٣ٞو َٗـ ٖٓ االفزجبه اُوجِ٢

توفري احلناية والرعاية النفسية االجتناعية لألطفال يف اوضاع الطوارىء و االزمات – العراق 8002

4

لوؾخ عشٗؼخ للْ٘م األّ
الغلغخ

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

اُزَغٝ َ٤اُغَِخ االكززبؽ٤خ

ٓؾبٙوح

ٓواعؼخ ػبٓخ َُِٔ٤وٖ٣

0330 -0330

ْٓبهًخ عٔبػ٤خ

كُ َ٤أَُ٤و -اُ ّٞ٤األٍٝ

ٍبػخ ٝاؽلح

األٛلاف
اُغَِخ األٓ :٠ُٝب  ٞٛاُوكبٙ؟

ٓ٘بهْخ

اٍزواؽخ 1015 – 1000
اُغَِخ اُضبٗ٤خ:

ٓ٘بهْخ

االفزجبه اُوجِ٢
اإلهّبكاد (اُغَِخ األ)٠ُٝ

1000-0330

ػوٗ ٓ : PowerPointب  ٞٛاُوكبٙ؟

 30كه٤وخ

أُوكن اُزله٣جٓ :1-1 ٢غبالد اُوكبٙ
أُوكن اُزله٣ج:1-2 ٢
أٓضِخ ػِ ٠االػزٔبك٣خ أُزجبكُخ ث ٖ٤االؽز٤بعبد األٍبٍ٤خ

ر٤ٙٞؼ ٓؼ٘" ٠اُ٘لَ ٢االعزٔبػ"٢

اإلهّبكاد (اُغَِخ اُضبٗ٤خ)

1100 -1015

أُوكن اُزله٣جٓ :2-1 ٢ب  ٞٛاُوكب ٙاُ٘لَ٢
االعزٔبػ٢؟

 45كه٤وخ

أُوكن اُزله٣ج :2-2 ٢ا٥صبه أٌُٔ٘خ ُِغٞاٗت
اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ػِ ٠اُؼبُْ االعزٔبػ٢
ُِطلَ.
اُغَِخ اُضبُضخٓ :ب  ٢ٛرغبهث٘ب ٝرغبهة
األٛلبٍٝ ،األٍو ٝأُغزٔؼبد أُؾِ٤خ
ك ٢ث٤ئبد اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ٓٝب
ثؼلٛب ؟
اُـلاء 1330 -1230
اُغَِخ اُضبُضخٓ :ب  ٢ٛرغبهث٘ب ٝرغبهة
األٛلبٍ ٝاألٍو ٝأُغزٔؼبد أُؾِ٤خ
ك ٢ث٤ئبد اُطٞاهٟء االىٓبد ٓٝب
ثؼلٛب؟
اُغَِخ اُواثؼخ :أصو اُطٞاهٟء
ٝاالىٓبد ٝاُج٤ئخ اُز ٢فِلزٜب ػِ٠
هكبٝ ٌْٛهكب ٙاألٛلبٍ ٝاألٍو
ٝأُغزٔؼبد أُؾِ٤خ
اٍزواؽخ 1530 -1500
اُغَِخ اُواثؼخ :أصو اُطٞاهٟء
ٝاالىٓبد ٝاُج٤ئخ اُز ٢فِلزٜب ػِ٠
هكبٝ ٌْٛهكب ٙاألٛلبٍ ٝاألٍو
ٝأُغزٔؼبد أُؾِ٤خ
رٔو ٖ٣اٍزوفبء

ػَٔ عٔبػ٢

اإلهّبكاد (اُغَِخ اُضبُضخ)

1230 -1100

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ
ٖٓ أُغٔٞػخ

أُوكن اُزله٣ج :3-1 ٢رغبهة األٛلبٍ ٝاألٍو
ٝأُغزٔؼبد ك ٢اٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد
ٝثؼلٛب

ٍبػخ ٖٗٝق

ػَٔ عٔبػ٢

اإلهّبكاد (اُغَِخ اُواثؼخ)

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ
ٖٓ أُغٔٞػخ

1400 -1330
 30كه٤وخ

ٓغٔٞػبد ػَٔ

اإلهّبكاد (اُغَِخ اُواثؼخ)

1500 -1400

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ
ك ٢أُغٔٞػخ

أُوكن اُزله٣ج :4-1 ٢أصو اٙٝبع اُطٞاهٟء
 ٝاالىٓبد ػِ ٠اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػ٢

ٍبػخ ٝاؽلح

ٓغٔٞػبد ػَٔ

اإلهّبكاد (اُغَِخ اُواثؼخ)

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ
ٖٓ أُغٔٞػخ

أُوكن اُزله٣ج :4-1 ٢أصو اٙٝبع اُطٞاهٟء
 ٝاالىٓبد ػِ ٠اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػ٢

ْٓبهًخ أُغٔٞػخ

رٔو ٖ٣اٍزوفبء ،اٍزوفبء عَل١

1600 -1530
 30كه٤وخ

1615 -1600
 15كه٤وخ

ٓ٘بهْخ ٝأٍئِخ َٛ :رْ رؾو٤ن األٛلاف؟
رٔو ٖ٣رؼِٔٞٓ ٢عٗ ٚؾ ٞاُناد
ٗٔٞمط اُزوْ٤٤
اٗزٜبء اُغَِخ اَُبػخ 1000
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الغلغخ االفززبؽ٘خ
الغلغخ االفززبؽ٘خ
الوْمْع
اُزَغَ٤

الطشٗمخ
رؼِٔ٤بد

الوْاسد
هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

اُزوؽ٤ت

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى ػوٗ

أُولٓخ

ُٞػ أثٝ ٘٤أهالّ رقطٜ٤

أٛلاف اُزله٣ت

ػوٗ PowerPoint

ٓواعؼخ ػبٓخ َُِٔ٤و٤ً :ٖ٣ل٤خ
اٍزقلاّ ٛنا اُلُٝ َ٤اُ٘ظوح
اُؼبٓخ ُِزله٣ت

رؼِٔ٤بد

الوذح
ٍبػخ ٝاؽلح

ُٞػ هالة ،أٝهام ٝأهالّ ؽجو
ػوٗ  :PowerPointأٛلاف
اُ ّٞ٤األٍٝ
ٓواعؼخ ػبٓخ َُِٔ٤وٖ٣

افزجبه هجِ٢
ٗٔٞمط رَغَ٤
روْ٤٤

ْٓبهًخ أُغٔٞػخ
َٗـ ٖٓ االفزجبه اُوجِ٢

رٔوًَ/ٖ٣و اُغٔٞك
 .1الزغغ٘ل
 .2الزشؽ٘ت
 .3الومذهخ
 .4أُذاف الزذسٗت
ٓالؽظخ٣ :غت إٔ ٌَٗٓ ٕٞزؼل ٖ٣إلعواء رـ٤٤واد اما ثوى ُل ٟأُْبهً ٖ٤اؽز٤بعبد رؼِْ فبٕخ٣ ٌُٖ ،غت إٔ ٖ٣ت أ ١رـ٤٤و ٗغو ٚ٣ك٢
ِٖٓؾخ أُغٔٞػخ ًِٜبٝ .ػِ٘٤ب ًنُي إٔ ٗزؤًل ٖٓ ػوٗ األٛلاف اُٜ٘بئ٤خ كٌٓ ٢بٕ ٝاٙؼ (ػُِٞ ٠ػ أ ٝاُؾبئِ٤ٛ )ٜخ كزوح اُزله٣ت
ُ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُزله٣ت ٖٓ روٓ ْ٤٤ب اما رْ رؾو٤ن األٛلاف.

 .5هشاعؼخ ػبهخ للو٘غشٗي :ك٘ف٘خ اعزخذام ُزا الذل٘ل ًّظشح ػبهخ ػلٔ الزذسٗت
 .6اخزجبس لجلٖٞٗ :ىع ٛنا اُزٔو ٖ٣اُنَ٣ ١زـوم ػْو كهبئن ػِ ٠عٔ٤غ أُْبهًُِٔ ٖ٤ئٝ ٚاػبكر٤ٍٝ .ٚزْ رٌواه ٛنا اُزٔوٖ٣
كٜٗ ٢ب٣خ اُزله٣ت.
 .7الزم٘٘ن
 .8روشٗي/كغش الغوْد
ٗجلأ ثزٔو ٖ٣اؽٔبءٗ .ؾب ٍٝاٍزؼٔبٍ أّ٤بء ٓل٤لح ٓٞعٞكح ك ٢ث٤ئز٘ب اُزؼِ٤ٔ٤خ٣ .غت إٔ  ٌٕٞ٣اُزٔؤٓ ٖ٣زؼب ٓٝو٣ؾب ُِْٔبهً.ٖ٤
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الغلغخ األّلٔ :الشفبٍ
الغلغخ األّلٔ :الشفبٍ
الوْمْع
ٓولٓخٓ :ب  ٞٛاُوكبٙ؟

الطشٗمخ
رؼِٔ٤بد

الوْاسد
هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

ٓ٘بهْخ

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى ػوٗ

ػوٗ PowerPoint

ػوٗ PowerPoint

ُٞػ أثٝ ٘٤أهالّ رقطٜ٤

افززبّ اُغَِخ

افززبّ اُغَِخ

الوذح
 45كه٤وخ

ُٞػ هالة  ٝأٝهام ٝأهالّ ؽجو
اُؼوٗ األٍٝ
ٓوكوبد رله٣ج٤خ

األُذاف
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ األ٤ٍ ،٠ُٝزٌٖٔ أُْبهً ٖٓ ٕٞاإلعبثخ ػِ ٠األٍئِخ اُزبُ٤خ:
ٓ ب  ٞٛاُوكبٙ؟
ٓ ب ٓ ٢ٛغبالد اُوكبٙ؟
ُٔ بما ٣ؼزجو اُوكبٜٔٓ ٙب؟
هب ُٖ ؽوبٗخ األهفب ؟
رَزقلّ اَُ٤ٗٞ٤ق ٖٓطِؼ ؽوبٗخ األهفب ُإلّبهح اُ ٠رلاث٤و االٍزغبثخ ٝاُٞهب٣خ ك ٢أٙٝبع اُؼ٘ق ٝاالٍزـالٍ
ٝاإلٍبءح اُز٣ ٢زؼوٗ ُٜب األٛلبٍ ٝاُزَ٤ُ ٢ذ ٓغوك اٗزٜبًبد ُؾوٞم اإلَٗبٕ ثَ أٚ٣ب ٓؼ٤وبد ّبئؼخ ٝؿ٤و
ٓؼبَُغخ رؾ ٍٞك ٕٝثوبء األٛلبٍ ٔٗٝبئ.ْٜ
٣ؾن ُألٛلبٍ إٔ ٌ٣جوٝا ٔ٘ ٣ٝوٞا كو ٢ث٤ئوخ رٚؤٖ ؽٔوب٣زٝ .ْٜرجولأ اُج٤ئوخ اُؾٔبئ٤وخ كو ٢اُج٤وذ ،كبألٍووح ٛو ٢فو ٜاُولكبع األ ٍٝػوٖ
األٛلبٍٓ .غ مُي ،كبٕ َٓئ٤ُٝخ ٔٙبٕ إٔ ٣ؼ ِ٤األٛلوبٍ ثؤٓوبٕ َٓوئ٤ُٝخ ْٓوزوًخ ثو ٖ٤عٔ٤وغ األٛوواف كو ٢أُغزٔوغ ،ثٔوب كٜ٤وب
اُؾٌٓٞبد ٝأُؼِٔٝ ٖ٤هعبٍ اُلٝ ٖ٣هعبٍ اُْوٛخ ٝؽز ٠األٛلبٍ أٗلَ ،ْٜثؾ٤ش ال رزوّ ٗٞجٌخ األٓوبٕ ًِٜوب إ كْوِذ اؽولٟ
ّوائؼ أُغزٔغ ػٖ رؾَٔ َٓئ٤ُٝبرٜب.
اإلسؽبداد (الغلغخ األّلٔ)
 .1همذهخ :هب ُْ الشفبٍ؟
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤أٝال إٔ ٣زؾلصٞا ػٖ كُٖٔ ْٜٜٔطِؼ اُوكبٓ .ٙب  ٢ٛأُؼبٗٝ ٢اُلالالد أُقزِلخ ُٜن ٙأٌُِخ؟
ٗٔ٘ؼ أُْبهً 5 ٖ٤اُ 10 ٠كهبئن ُ٘٤بهْٞا أُٞٙٞع هجَ رول ْ٣اُؼوٗ.
 .2ػشك PowerPoint
ٓالؽظخ :ػِ ٠اُوؿْ ٖٓ ٝعٞك اُْوائؼ ،اال إٔ األك َٚاكاهح ٗوبُ ث ٖ٤أُْبهً.ٖ٤
ٗؼوٗ اُْو٣ؾخ األ ٢ٛٝ ،٠ُٝهٍْ ث٤بٗ ٢ثل ٕٝػ٘ٞإ ٖٞ٣ه أُغبالد أُقزِلخ اُز ٢رٌَْ اُوكب٣ٝ ٙزؤُق ٖٓ كٝائو كبهؿخ،
ٓغ ًِٔخ "هكبٌٓ "ٙزٞثخ ك ٢اُ.ٍٜٞ
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ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣لٌوٝا ثبُلئبد أ" ٝأُغبالد" اُٞاٍؼخ ُالؽز٤بعبد اإلَٗبٗ٤خ اُز ٢رَب ْٛرِج٤زٜب ك ٢رؾو٤ن هكبٙ
اإلَٗبٕ ٖٓٝ .أُؾزَٔ إٔ ٣ز َٕٞأُْبهً ٕٞاُ ٠اُؼل٣ل ٖٓ أُغبالد ( ٌٕٞٗٞ٤ٍٝػِٕٞ ٠اة ألٕ ٘ٛبى ٛوهب ٓزؼلكح
ُزٖ٘٤ق أُغبالد اُٞاٍؼخ الؽز٤بعبر٘ب)ٌٗ .زت ٛن ٙاالؽز٤بعبد ،صْ ٖٗ٘لٜب ثؾ٤ش ر٘لهط ًَ ٝاؽلح  ٖٔٙأؽل أُغبالد
اُقَٔخ اُٞاٍؼخ أُج٘٤خ ك ٢اُوٍْ.
ٗؼوٗ ّو٣ؾخ اُوٍْ أٌُزَٔ ٞٗٝىع أُوكن اُزله٣ج.1-1 ٢
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣ؼطٞا ٓضبال أ ٝاصُ٘ ٖ٤الؽز٤بعبد أُؾلكح كٓ ًَ ٢غبٍ ٖٓ أُغبالد اُوئ٤َ٤خ .ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ:
 االعزٔبػ :٢اُؾبعخ اُ ٠اُزلبػَ ٓغ ا٥فوٝ ،ٖ٣اُؼالهخ ٓغ أُغزٔغ اُن٣ ١ؼ ِ٤ك ٚ٤اإلَٗبٕ أٓ ٝغ اُج٤ئخ أ ٝأُلهٍخ.
 أُبك :١اُؾبعخ ُِجبً ٝأُؤ.ٟٝ
 اُؼبٛل :٢اُؾبعخ ُِْؼٞه ثبُؾت ٝاٌُلبءح.
 أُؼوك :٢اُؾبعخ ُِزؾل٤ي اُلٌو ١أ ٝاُزؼِْ
 اُوٝؽبٗ :٢اُؾبعخ ُألَٓ ٝاُؾبعخ ألٕ ُ ٌٕٞ٣ؾ٤بح اإلَٗبٕ ٓؼ٘.٠
ٌ٣ل ٢ك ٢اُٞهذ اُؾبٙو اػطبء ٓضبٍ ٝاؽل ػٖ ًَ ٓغبٍ ألٗ٘ب ٍ٘ؼٞك اُٛ ٠نا اُزٔوِ٤ٛ ٖ٣خ كزوح اُزله٣ت .كٜن ٙاُغَِخ ٓغوك
ٓولٓخ آُ ٠ل ّٜٞاُوكب.ٙ

ثؼل مُيٗ ،ؼوٗ اُْو٣ؾخ اُزبُ٤خ :كائٔب روو٣جبُ ٌٕٞ٣ ،زِج٤خ ٝاؽل ٖٓ االؽز٤بعبد اإلَٗبٗ٤خ أصو ػِ ٠أُغبالد األفوٖٓ ٟ
االؽز٤بعبد".
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣ؼطٞا ٓضبال ٝاؽلا ػِ ٠مُيٝ .اما ُْ ٣زولّ أؽل ٓزطٞػبٗ ،ؼطٓ ٢ضبال  ٖٓٝصْ ٌٗوه اُطِت ٓوح أفو.ٟ
ٗٞىع أُوكن اُزله٣ج 1-2 ٢اُن٣ ١ولّ ٓضبُٞٓ ٖ٤عي ٖ٣ؽ ٍٞاُزلبػالد ثٓ ٖ٤قزِق االؽز٤بعبد.
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤مًو ٓضبُ ٖ٤ػٖ ْٗب ٖ٤ٛأٞٓ ٝهل ٌٖٔ٣ ٖ٤إٔ ٣ئك٣ب ُِوكبُ ٙل ٟثؼ٘ األّقبٓ ٝاُ٤ٚن أ ٝاُزٞرو ُلٟ
اُجؼ٘ ا٥فو.
٣غت أال َ٣زـوم ٛنا اُْ٘بٝ ٛهزب ٣ٞٛال ألُٗ ْٖٔٓ ٚزٞػ٤خ أُْبهً ٖ٤ثلٌوح إٔ اٍزغبثبد اُ٘بً (ثٖٔ ك ْٜ٤األٛلبٍ) ٝاُضوبكبد
ُِ٘ٞا٣ب مارٜب هل رؤرٓ ٢قزِلخ كٔ٤ب ثٜ٘٤ب.
 .3اخززبم الغلغخ
َٗـؤٍ أُْبهً ٖ٤اما ًبٗٞا ٞ٣اكو ٕٞػِ ٠اُزؼو٣ق ٝاُزلَ٤و اُن ١هلٓ٘بُِٖٔ ٙطِؼُ َٛ .لٓ ْٜ٣ب ٤ٚ٣لٚٗٞ؟ ٞ٣ َٛك ٕٝرؼلَ٣
ثؼ٘ أُٞاك أ ٝاألٛلاف؟
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الغلغخ الضبً٘خ :رْم٘ؼ هؼٌٔ "الٌفغٖ االعزوبػٖ"
الغلغخ الضبً٘خ :رْم٘ؼ هؼٌٔ "الٌفغٖ االعزوبػٖ"
الوْمْع
أُولٓخ :ر٤ٙٞؼ ٓؼ٘" ٠اُ٘لَ٢
االعزٔبػ"٢

الطشٗمخ
رؼِٔ٤بد

الوْاسد
هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

ٓ٘بهْخ

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى ػوٗ

الوذح
 60كه٤وخ

ػوٗ PowerPoint
ػوٗ PowerPoint

ُٞػ أثٝ ٘٤أهالّ رقطٜ٤

ٓ٘بهْخ

ُٞػ هالة  ٝأهالّ ؽجو ٝٝهم

افززبّ اُغَِخ
افززبّ اُغَِخ

اُؼوٗ اُضبٗ٢
ٓوكوبد رله٣ج٤خ

األُذاف
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اُضبٗ٤خٌ٤ٍ ،زَت أُْبهً ٕٞكٜٔب ًبك٤ب ُٖٔطِؼ "اُ٘لَ ٢االعزٔبػ"٢
اإلسؽبداد (الغلغخ الضبً٘خ)
 .1همذهخ :رْم٘ؼ هؼٌٔ "الٌفغٖ االعزوبػٖ"
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤أٝالَ إٔ ٖ٣لٞا ك ْٜٜٔاُقبٓ ُٖٔطِؼ "اُ٘لَ ٢االعزٔبػٓ ."٢ب  ٢ٛأُؼبٗٝ ٢اُلالالد أُقزِلخ ُٜنا
أُٖطِؼ؟
ٗٔ٘ؼ أُْبهً 5 ٖ٤اُ 10 ٠كهبئن ُ٘٤بهْٞا أُٞٙٞع هجَ رول ْ٣اُؼوُٜٗ ٌٖٔ٣ .نا اُزٔو ٖ٣إٔ ٣زْ ك ٢ص٘بئ٤بد أٓ ٝغٔٞػبد
ػَٔ.
 .2ػشك PowerPoint

ٗؼوٗ ّوائؼ رجوى اُغٞاٗت أُقزِلخ ُِؼِٔ٤بد اُ٘لَ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خٗٝ ،ئًل ُِْٔبهً ٖ٤إٔ ٛن ٙاُؼِٔ٤بد رؼزٔل ػِ ٠ثؼٜٚب
اُجؼ٘ ٝرجبكُ٤خ ٣ٝؼيى ثؼٜٚب ا٥فو.
ٗٞىع أُوكن اُزله٣ج 1-2 ٢ػِ ٠أُْبهًُ( ٖ٤ززْ هواءر ٚكٔ٤ب ثؼل).
ػِٝ ٠ههخ ُٞػ هالةٌٗ ،زت هبئٔخ ثبُؼٞآَ "اُ٘لَ٤خ" "ٝاالعزٔبػ٤خ" ٝاُؼِٔ٤بد أُقزِلخ أُورجطخ ثبألٛلبٍ ك٤ٍ ٢به٘ب اُقبٓ.
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣ؼطٞا أٓضِخ ػِ ٠اُزلبػَ ٝاالػزٔبك٣خ أُزجبكُخ ث ٖ٤اُغٞاٗت اُ٘لَ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ أُنًٞهح ك ٢اُوٍْ.
رؼزجو اُوبئٔخ أكٗب ٙػ٘٤خ ٞٔٗٝمعب كو ،ٜكِوثٔب اؽزغ٘ب اُ ٠اٙبكخ أٓضِز٘ب اُقبٕخ اُز ٢رؼٌٌ اُج٤ئبد اُقبٕخ ثبُْٔبهً.ٖ٤
ٗٞىع أُوكن اُزله٣ج 2-2 ٢ػِ ٠أُْبهً.ٖ٤
 .3اخززبم الغلغخ
ٗو ّٞثزِق ٔ٤اُ٘وب ٛاُوئ٤َ٤خ ُِغَِخ َٗٝؤٍ أُْبهً ٖ٤اما ًبٕ ُل ْٜ٣أ٣خ أٍئِخ أ ٝاٍزٚ٤بؽبد.
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الغلغخ الضبلضخ :هب ُٖ رغبسثٌب ّرغبسة األهفب ّاألعش ّالوغزوؼبد الوؾل٘خ فٖ ث٘ئبد الطْاسٓء ّ
االصهبد ّهب ثؼذُب ؟
الغلغخ الضبلضخ :هب ُٖ رغبسثٌب ّرغبسة األهفب ّاألعش ّالوغزوؼبد الوؾل٘خ فٖ اّمبع الطْاسٓء ّ االصهبد ّهب ثؼذُب ؟
الوْمْع
أُولٓخ

الطشٗمخ
رؼِٔ٤بد

الوْاسد
ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى ػوٗ

رٔو :ٖ٣رغبهة األٛلبٍ ٝاألٍو
ٝأُغزٔؼبد أُؾِ٤خ ك ٢ث٤ئبد
اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ٓٝب ثؼلٛب

ٓغٔٞػبد ػَٔ

ُٞػ أثٝ ٘٤أهالّ رقطٜ٤

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ ٖٓ
أُغٔٞػخ

ُٞػ هالة ٝٝهم ٝأهالّ ؽجو

ٓ٘بهْخ

الوذح
ٍبػزبٕ

ٓوكوبد رله٣ج٤خ
ٓ٘بهْخ

أٍئِخ

ثطبهبد كبهؿخ
افززبّ اُغَِخ

افززبّ اُغَِخ

األُذاف
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اُضبُضخ٤ٍ ،زٔزغ أُْبهً ٕٞثل ْٜأكُ َٚزغبهة األٛلبٍ ٝاألٍو ٝأُغزٔؼبد ك ٢اٙٝبع
اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد.
اإلسؽبداد (الغلغخ الضبلضخ)
 .1الومذهخ
 .2روشٗي :رغبسة األهفب ّاألعش ّالوغزوؼبد الوؾل٘خ فٖ اّمبع الطْاسٓء ّ االصهبد ّهب ثؼذُب
الِذف:
اُزؼوف ػِ ٠األؽلاس ٝاُزغبهة اُز ٢هل ٔ٣و ثٜب األٛلبٍ ٝاألٍو ٝأُغزٔؼبد أُؾِ٤خ فالٍ اٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد أٝ
ثؼلٛب.
ٍٛ ٌَْ٤نا أٍبٍب ُِٔ٘بهْخ اُالؽوخ ؽ ٍٞاألصو أٌُٖٔ ُٜن ٙاُزغبهة ػِ ٠األكواك ٝاُغٔبػبد أُقزِلخ.
الزؼل٘وبد:
ٗٞىع أُْبهً ٖ٤ػِٓ ٠غٔٞػبد ٌٓٗٞخ ٖٓ صالصخ أّقبٓ ،ثؾ٤ش روًي ًَ ٓغٔٞػخ ػِ ٠رغبهة آب األٛلبٍ أ ٝاألٍو أٝ
أُغزٔؼبد ك ٢اٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبدٗ .طِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤كٓ ٢غٔٞػبر ْٜإٔ ٌ٣زجٞا هٞائْ ثؤٓضِخ ػٖ اُزغبهة اُز ٢هل
ٔ٣و ثٜب األٛلبٍ أ ٝاألٍو أ ٝأُغزٔؼبد ك ٢اٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبدٓ( .ضال :اٗلٖبٍ أكواك اُؼبئِخ ػٖ ثؼ ْٜٚاُجؼ٘ ،إٔ
ٖ٣جؾٞا العئ ،ٖ٤كولإ األٕلهبء أٖٓ ٝله اُوىمٗ ،ؤ اُـناءْٓ ،بٛلح رلٓ٤و اُجٞ٤د ٝاُج٘٤خ اُزؾز٤خ ُِٔغزٔغ).
ٗ غت أال ٌٗبلؼ الوؾبسكْى أصش ٛن ٙاُزغبهة ٝاُقَبئو ػ٘ل ٛن ٙاُ٘وطخْٗ .غغ أُْبهً ٖ٤ػِ ٠اُزلٌ٤و ك ٢األؽذاس
ّالزغبسة ك ٢أُغبالد أُقزِلخ اُزٗ ٢بهْ٘بٛب َٓجوب ٗٝل ٕٝؽلصب أ ٝرغوثخ ٝاؽلح ك ًَ ٢ثطبهخ.
ٗ طوػ أٍئِخ ُِزؤًل ٖٓ ك ْٜعٔ٤غ أُْبهًُٜ ٖ٤لف ٛنا اُزٔو ٖ٣اُوٖ٤و ٝاعواءارٗٝ ،ٚزغ٘ت ٓ٘بهْخ آصبه األؽلاس
ٝاُزغبهة أُؾلكح فالٍ اُزٔو.ٖ٣
ػ٘لٓب رٌَٔ ٓغٔٞػبد اُؼَٔ هٞائٜٔب ،ػِٜ٤ب إٔ رولٜٓب اُ ٠ثو٤خ أُْبهً ،ٖ٤ثؾ٤ش ٖ٘٣ل ٕٞثطبهبر ْٜرؾذ أؽل األػٔلح اُضالصخ
اُزبُ٤خ:
توفري احلناية والرعاية النفسية االجتناعية لألطفال يف اوضاع الطوارىء و االزمات – العراق 8002

10

 رغبهة األٛلبٍ
 رغبهة األٍو
 رغبهة أُغزٔؼبد أُؾِ٤خ
ٖٗ٘ق اُجطبهبد ؽَت أُغبالد أ ٝاُلئبد ،ثؾ٤ش ٌٗزل ٢ثزؼِ٤ن ثطبهخ ٝاؽلح ػٖ أ٣خ ثطبهبد ٓزٌوهح رٖق ٗلٌ اُزغبهة.

ٓالؽظخ٣ :غت إٔ رجوٛ ٠ن ٙأُ٘بهْبد هٖ٤وح٣ٝ .غت إٔ رنًو أُغٔٞػبد اُزغبهة ثل٘ٓ ٕٝبهْخ آصبهٛب أ ٝرؤص٤وارٜب أٝ
ػٞاهجٜب ألٕ مُي ٍٞٙٞٓ ٌٕٞ٤ع اُؼَٔ اُزبُُِٔ ٢غٔٞػخ.
 .3أعئلخ للٌمبػ
 َٛأؿلِ٘ب أ٢ّ ١ء؟
 رغبهة اٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ُل ٟأُغٔٞػبد األفو ٟك ٢أُغزٔغ :اُغٔبػبد أَُزٚؼلخ؟ األهِ٤بد
اُؼوه٤خ؟ اُ٤بكؼٖ٤؟ األٛلبٍ اُؼبِٖٓ٤؟ آفوٖ٣؟
 اُزغبهة أُقزِلخ ث ٖ٤اُغَ٘ :ٖ٤اُلز٤بٕ ٝاُلز٤بد؟ اَُ٘بء ٝاُوعبٍ؟
 .4اخززبم علغخ
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الغلغخ الشاثؼخ :أصش الطْاسٓء ّ االصهبد ّالج٘ئخ الزٖ خلفزِب ػلٔ سفبُكن ّسفبٍ األهفب ّاألعش
ّالوغزوؼبد؟
الغلغخ الشاثؼخ :أصش الطْاسٓء ّالج٘ئخ الزٖ خلفزِب ػلٔ سفبُكن ّسفبٍ األهفب ّاألعش ّالوغزوؼبد؟
الوذح
الوْاسد
الطشٗمخ
الوْمْع
ٍبػخ ٖٗٝق
ُٞػ هالة  ٝأهالّ ؽجو
رؼِٔ٤بد
ٓولٓخ
ٝٝهم
رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ ٖٓ
رٔو :ٖ٣أصو اُطٞاهٟء ٝ
ٓوكوبد رله٣ج٤خ
أُغٔٞػخ
االىٓبد ػِ ٠اُوكب ٙاُ٘لَ٢
االعزٔبػ٢
ثطبهبد كبهؿخ
ٓ٘بهْخ
ٓ٘بهْخ
أٍئِخ
افززبّ اُغَِخ
افززبّ اُغَِخ

األُذاف:
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اُواثؼخ٤ٍ ،ل ْٜأُْبهً ٕٞآصبه اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ػِ ٠اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػ٢
ُألٛلبٍ ٝاألٍو ٝأُغزٔؼبد.
اإلسؽبداد (الغلغخ الشاثؼخ)
 .1همذهخ
 .2روشٗي :أصش الطْاسٓء ّ االصهبد ػلٔ سفبٍ األهفب ّاألعش ّالوغزوؼبد
األٛلاف :اُنٛبة آُ ٠ب  ٞٛأثؼل ٖٓ ٕٝق هكٝك اُلؼَ ػِ ٠األؽلاس ٝاُقَبئو ك ٢ؽبُخ اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد (اُز ٢رٔذ
ٓ٘بهْزٜب ك ٢اُزٔو ٖ٣اَُبثن ُِٔغٔٞػخ) ٝاُجلء ثبُزؼوف ػِ ٠اُزؤص٤و – اَُِج ٢أ ٝاإل٣غبثُٜ – ٢ن ٙاألؽلاس ٝاُزغبهة ٝاُقَبئو
ػِ ٠اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػُ ٢ألٛلبٍ ٝاألٍو ٝأُغزٔؼبد ثٜلف اًزَبة ك ْٜأكُِ َٚؼالهخ ث ٖ٤األؽلاس ٝهكٝك اُلؼَ/
اَُِٞى /اُؼٞاهت كٓ ٢قزِق أُغٔٞػبد اٌَُبٗ٤خ ،ثٔب ك ٢مُي أٛلبٍ أُلاهً.
الزؼل٘وبد:
ٗٞىع أُْبهً ٖ٤ػِٓ ٠غٔٞػبد ػَٔ ٖٓ فَٔخ اٍُ ٠جؼخ أّقبٓ ،ثؾ٤ش ٘٣بهِ صِش أُغٔٞػبد اُزؤص٤و ٝا٥صبه أُؾلكح
ُؾبُخ اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد (ثٔب ك ٢مُي اُج٤ئخ اُالؽوخ ٝاُؾبُ٤خ) ػِ ٠هكب ٙاألٛلبٍ٘٣ٝ ،بهِ اُضِش ا٥فو اُزؤص٤و ػِ ٠هكبٙ
األٍو٘٣ٝ ،بهِ اُضِش األف٤و اُزؤص٤و ػِ ٠هكب ٙأُغزٔؼبد.
ٗ نًو أُْبهً ٖ٤إٔ ٣لٌوٝا ثبُزؤص٤و كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُٔغبالد أُقزِلخ ُِوكب ٙاُز ٢رٔذ ٓ٘بهْزٜب ٍبثوب.
ٗ طِت ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ إٔ رٌزت رؤص٤وا أ ٝػبهجخ ك ًَ ٢ثطبهخٝ ،إٔ رغٔغ اُزؤص٤واد اُز ٢ر٘زٔ ٢اُٗ ٠لٌ ٓغبٍ اُوكب.ٙ
ٗ طوػ أٍئِخ ُِزؤًل ٖٓ إٔ ًَ أُْبهً٣ ٖ٤ل ٕٜٞٔاُٜلف ٝاإلعواءاد ٝاُ٘ز٤غخ أُزٞهؼخ ٖٓ ٛنا اُزٔو.ٖ٣
ٗطِت ٖٓ ًَ هبئل ٓغٔٞػخ ػَٔ إٔ ٣ؼِن ثطبهبد أُغٔٞػخ ػِ ٠اُؾبئٝ .ٜػ٘لٓب  ٌٕٞ٣مُي ٌٓٔ٘بٗ ،غٔغ اُجطبهبد ؽَت
ٓغبالد اُوكب( ٙاُز ٢رْ رؾل٣لٛب ك ٢اُغَِخ األ.)٠ُٝ
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ٗطِت ٖٓ أؽل أُْبهً ٖ٤إٔ ٣ووأ ًَ اُجطبهبد ثٖٞد ػبًٍٔٝ .غٔٞػخ٘ٗ ،بهِ ٓب اما رْ اؿلبٍ أ ١آصبه ٜٓٔخٗ .طوػ أٍئِخ
رؾش أُْبهً ٖ٤ػِ ٠اُز َٕٞاُ ٠اُزؤص٤واد اُ٘بهٖخ ،صْ ٗ٤ٚق أ ١رؤص٤واد ٜٓٔخ ٓب رياٍ ٗبهٖخ ْٗٝوؽٜب.
ٗلزؼ ٗوبّب ؽ ٍٞاألٍجبة ٝا٥صبه أٌُٔ٘خ ُٜن ٙاُزؤص٤واد٘ٗٝ ،بهِ ا٥صبه هٖ٤وح األعَ ِ٣ٞٛٝخ األعَ.
 .3أعئلخ الوٌبلؾخ
 َٛرْ اؿلبٍ أ٢ّ ١ء؟
 رغبهة اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ُجؼ٘ أُغٔٞػبد األفو ٟك ٢أُغزٔغ :أُغٔٞػبد أَُزٚؼلخ؟ األهِ٤بد اُؼوه٤خ؟
األهآَ؟ األٛلبٍ اُؼبِٖٓ٤؟ ٓغٔٞػبد أفوٟ؟
 ا٥صبه أُقزِلخ ػِ ٠أُغٔٞػبد أُقزِلخ ك ٢أُغزٔغ :اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ؟ اُل٤٘٣خ؟ األٝالك ٝاُج٘بد؟
 .4اخززبم الغلغخ
َٗؤٍ أُْبهً ٖ٤ؽٓ ٍٞب رؼِٔٛ ٖٓ ٙٞنا اُزٔوْٗٝ ،ٖ٣غؼ ْٜػِٛ ٠وػ أٍئِخ أِٛ ٝت ر٤ٙٞؾبد.
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روشٗي االعزشخبء األّ  :االعزشخبء الغغذٕ
أٍِٞة االٍزوفبء ٛنا ٓل٤ل ُِـب٣خ ُألّقبٓ اُن٣ ٖ٣ؼبٗ ٖٓ ٕٞاُزٞرو اُغَلٝ ١اُؼبٛلٝ ،٢األٛلبٍ اُن ٖ٣ال َ٣زط٤ؼٕٞ
االٍزوفبء٣ ٞٛٝ .زطِت اُزوً٤ي ٣ٝؼِْ األٛلبٍ أُٜبهاد اُزَ٣ ٢زط٤ؼ ٕٞرطج٤وٜب ك ٢اُج٤ذ ػ٘لٓب  ٌٕٞٗٞ٣ؿبٙج ٖ٤أٓ ٝزؼجٖ٤
أ ٝؽياٗ ٠أٓ ٝزٞرو ٖ٣أ٣ ٝلهٍُ ٕٞالٓزؾبٗبد .اٗ ٚأٍِٞة ثَٝ ٜ٤كؼبٍ ُالٍزوفبء اُؼبّ .اُغيء اُضبٗ ٖٓ ٢رٔو ٖ٣االٍزوفبء
رٔو ٖ٣مٍٔ٘ ٢٘ٛبهٍ ٚك ٢اُ ٖ٤ٓٞ٤اُضبُش ٝاُواثغٝ .ك ٢اُ ّٞ٤اُقبٌٓ ٍ٘غٔغ اُزٔو ٖ٤٘٣اُغَلٝ ١اُنٓ ٢٘ٛؼب.
ٗزؤًل إٔ اُج٤ئخ ٛبكئخ ٝثبػضخ ػِ ٠االٍزوفبءٗ .طِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣غَِٞا أَ٣ ٝزِوٞا ػِ ٠األهٗ أ ٝػِ ٠اٌُوٍ ،٢ثؾ٤ش
رٌ ٕٞاُولٓبٕ ػِ ٠األهٗ ٝاُ٤لإ ػِ ٠اُؾٗ .ٖٚطِت ٓ٘ ْٜروى ًَ ّ٢ء ثؤ٣لٝ ْٜ٣اىاؽخ اُ٘ظبهاد أ ٝأ٢ّ ١ء َ٣جت ػلّ
اُواؽخ ٗٝزؤًل إٔ ٓالثَٓ ْٜو٣ؾخ.
 .1أؿٔٞٚا أػ .ٌْ٘٤اٍزوفٞا.
 .2ؽوًٞا أًزبكٌْ ثجٜء اُ ٠أػِٝ ٠أٍلَ.
 .3ؽوًٞا أػ٘بهٌْ ثجٜء ؽوًخ كائو٣خ( .أّ ١قٔ ُلٌِْٓ ٚ٣خ ك ٢اُؼ٘ن ،ػِ ٚ٤إٔ ٣و ّٞثٜنا ثجٜء ّل٣ل) .ؽوًٛٞب أٝال
ك ٢ارغب ٙصْ ك ٢االرغب ٙا٥فو.
 .4ؽوًٞا أًزبكٌْ ٓوح أفوٛ ٌُٖٝ .ٟن ٙأُوح ٖٓ األٓبّ اُ ٠اُقِق .رؾوًٞا ثجٜء .اُ ٠أػِٝ ٠أٍلَ ٖٓ ،األٓبّ اُ٠
اُقِق.
 .5اثلأٝا ثزؾو٣ي أػ٘بهٌْ ٓوح أفو ٟؽوًخ كائو٣خ ٝثجٜء ّل٣ل.
 .6ؽوًٞا عنػٌْ ثجٜء اُ ٠أؽل اُغبٗج ٖ٤صْ اُ ٠ا٥فو .ال رغٜلٝا أعَبكًْ ثَ رؾوًٞا ثِطق ٝثٜء .رؤًلٝا إٔ ظٜوًْ
َٓزوٓٝ ْ٤وربػ.
 .0ؽوًٞا إٔبثغ أهلآٌْ اُ ٠أػِٝ ٠أٍلَ .اهكؼٞا اؽل ٟأهلآٌْ هِ٤ال ٝؽوًٞا اٌُبؽَ اُ ٠أػِٝ ٠أٍلًَ .وهٝا اُؾوًخ
ٓغ اُولّ األفو .ٟؽوًٞا اؽل٤ٍ ٟوبٌْٗ اُ ٠األٓبّ ٓٝلٛٝبً .وهٝا ٓغ اَُبم األفو.ٟ
 .3ؽوًٞا األ٣ل ١ؽوًخ كائو٣خ ٝثجٜء٣ ،ل ٝاؽلح ًَ ٓوح.
 .3فنٝا ٗلَب ثط٤ئب ٝػٔ٤وب (ٓ 12وح) .ر٘لَٞا ٖٓ أٗلٌْ ٝأفوعٞا اُ٘لٌ ٖٓ كٌْٔ .اعَِٞا ثبٍزوبٓخ.
 .10ؽوًٞا أًزبكٌْ ٓوح أفو ٟثبُز٘بٝة كائو٣ب َ صْ ؽوًٞا أػ٘بهٌْ صْ ٛيٝا أ٣ل ٌْ٣صْ ؽوًٞا إٔبثغ أهلآٌْ ٤ٍٝوبٌْٗ.
اكزؾٞا أػ .ٌْ٘٤فنٝا ٗلَ ٖ٤ثط٤ئٝ ٖ٤ػٔ٤و٤ً .ٖ٤ق رْؼوٕٝ؟

توفري احلناية والرعاية النفسية االجتناعية لألطفال يف اوضاع الطوارىء و االزمات – العراق 8002

14

هٌبلؾخ ّأعئلخُ :ل رن رؾم٘ك األُذاف؟
ٓواعؼخ أٛلاف اُ ّٞ٤األ ٍٝاُز٣ ٢غت إٔ رٌٓ ٕٞؼوٙٝخ ِ٤ٛخ اُ ّٞ٤األ.ٍٝ
ٍ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤األ:ٖٓ ٍٝ
 اٍز٤ؼبة أُلب ْ٤ٛاألٍبٍ٤خ ُؾٔب٣خ اُطلَ ٝهكبٚٛ
 كٓ ْٜؼ٘ ٠اُلػْ ٝاُوػب٣خ اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ٝأ٤ٔٛزٜب
 كٗ ْٜطبم اُزغبهة ك ٢اٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ٝآصبهٛب أٌُٔ٘خ ػِ ٠اُواّلٝ ٖ٣األٛلبٍ.
 َٛؽوو٘ب ًَ ٛن ٙاألٛلاف؟ َٗؤٍ أُْبهً ٖ٤ػٖ هأ .ْٜ٣اما ُْ ٣زْ رؾو٤ن ٛن ٙاألٛلافٓ ،ب  ٢ٛػ٘بٕو اُزله٣ت اُزُْ ٢
٣لٜٛٞٔب؟
(ٖٓ اُغ٤ل إٔ ٗؤفن ثؼ٘ اُٞهذ ُٔ٘بهْخ أ٣خ ٗوب٣ ُْ ٛلٜٜٔب أُْبهً ٕٞثٌَْ ع٤ل).

روشٗي رؼلوٖ هْعَ ًؾْ الزاد
ٗٙٞؼ ٓب ٓ ٞٛزٞهغ ٖٓ أُْبهً ٖ٤ثبَُ٘جخ ُزٔو ٖ٣اُزؼِْ أُٞعٗ ٚؾ ٞاُنادَ٣ .زـوم اٗغبى ٛنا اُزٔو ٖ٣ؽٞاُ 30 ٢كه٤وخ،
ٝػِ ٠أُْبهً ٖ٤رَِ ْ٤ػِٔ ْٜك ٢اُ ّٞ٤اُزبُْٗ .٢وػ ُ ْٜإٔ ٛنا اُزٔوَ٤ٍ ٖ٣زقلّ ٓوح أفو ٟك ٢اُ ّٞ٤اُقبٌٓٗٝ ،طِت ْٜٓ٘
إٔ ٌٞٗٞ٣ا ٕبكه ٖ٤ك ٢اعبثبر ْٜألٜٗب ٍزٌَْ أٍبً فط ٜاُؼَٔ أَُزوجِ٤خ.

الزم٘٘ن
ٗٞىع ٗٔبمط اُزوٗٝ ْ٤٤غٔغ اُ٘ٔبمط أُؼجؤح كٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤األ٤ٍ .ٍٝزْ رٌواه اُزو ْ٤٤ثٖٞهح ٤ٓٞ٣خ.
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روشٗي اإلؽوبء  -الْ٘م األّ
َٗزقلّ رٔو ٖ٣اإلؽٔبء ُزْغ٤غ أُْبهًخ ٝاُوكب.ٙ
ٗؼطْٓ ًَ ٢بهى ٝههخ ٝهِٔب ٘ٔٗٝؾ ْٜفٌٔ كهبئن إلٜٗبء اُزٔو.ٖ٣

الؾْاسٓ :ؼظْ اُ٘بً ٣ؼوكّ ٕٞقٖب – آب ؽ٤ب أ٤ٓ ٝزب –  ُٚ ٌٕٞ٘٣االؽزواّ ٝاإلػغبة (آب هو٣ت إٔ ٝل٣ن أ ٝأّ ١قٔ آفو
ٗؾٖ ٓؼغج ٕٞث .)ٚأؽ٤بٗب ٗلػٛ ٞئالء اُ٘بً ثبألثطبٍٗٝ .ؾٖ ؿبُجب ٓب َٗؼ ٠اُ ٠هُٞجخ ؽ٤بر٘ب ؽَت ٕلبرٝ ْٜأػٔبُْٜ
ٓٝؼزولار ٌٖٔ٣ .ْٜإٔ ٛ ٌٕٞ٣نا اُجطَ أ ١اَٗبٕ.
األٓضِخ رَْٔ:




الؾْاس :أه٣ل ٌْٓ٘ إٔ رؤفنٝا فٌٔ كهبئن ُزٌزجٞا صالصخ أّ٤بء ػٖ اُْقٔ اُن ٖ٣رؼغج ٕٞثٝ ٚرؾزوٓ .ٚٗٞثؼجبهح أفو ،ٟكٌوٝا
ثبُٖلبد اُغ٤لح كؼال اُز ٢رغؼٌِْ رؼزول ٕٝإٔ ٛنا اُْقٔ َ٣زؾن اإلػغبة.
ػ٘ل ٛنا اُؾلٗ ،زٞهق ػٖ أَُبػلح ٝال ٗو ٍٞأ٢ّ ١ء آفو .كوٌٗ ٜوه :اُٖلبد اُز ٢رؼغجٌْ كٛ ٢نا اُْقٔ.
الؾْاس :أه٣لًْ أٚ٣ب إٔ رٌزجٞا ٖٓ ٛ ٞٛنا اُْقٔ.
ثؼل فٌٔ كهبئن ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤اُزٞهق ػٖ اٌُزبثخٗٝ ،طِت ٖٓ ًَ ْٓبهى إٔ ٣قجو أُغٔٞػخ ثبُٖلبد اُضالس اُز٢
رؼغج ٚك ٢مُي اُْقٔ ٞٛ ٖٓ .مُي اُْقٔ؟

الؾْاس َٛ :رؼوك ٕٞاُٜلف ٖٓ ٛنا اُزٔوٖ٣؟
اما ُْ ٣جبكه أؽلٙٞٗ ،ؼ اُٜلف ٖٓ اُزٔو.ٖ٣

الؾْاس :اُٖلبد اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ ٗواٛب ك ٢ا٥فو ٖ٣ؿبُجب ٓب رٌٕ ٕٞلبد ٤ٔٓٝياد كافِ٘ب .ثؼجبهح أفوٗ ،ٟؾٖ ٖٗق أٗلَ٘ب ٓٝب
ٗو٣ل إٔ ٌٗ ٕٞك ٢اُؾ٤بح .أٗزْ رٔزٌِ ٕٞاُٖلبد اُزً ٢زجزٔٛٞب ألٌْٗ رَزط٤ؼ ٕٞرٔ٤٤يٛب ُل ٟا٥فو.ٖ٣
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 مجاالت الرفاه:1-1 المرفق

ٖثْ٘لْع

ٖػبهف
)ًٖ(ًفغٖ ّسّؽب

ٕهبد

*ٍالشفب

ٖهؼشف
)(هؼشفخ ّهِبساد

ٖاعزوبػ
)ٖ(ثوب فٖ رلك الضمبف

*ٌشمل األمن
: مأخوذ من:المصدر
Williamson, John and Malia Robinson. (2006) “Psychosocial programs or programs aimed at general well-being? “
Intervention, the International Journal of Mental Health, Psychosocial Work and Counselling in Areas of Armed
Conflict, vol. 4, no.1 (Spring 2006): 4-25.
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 ofاألساسٌة
االحتٌاجات
علىofاالعتمادٌة المتبادلة بٌن
Needsأمثلة
المرفق التدرٌبً :1-2
Handout 1.2: Examples
the Interdependency
Basic

المثال رقم 1








بٌتً دمر ،وحاجتً المادٌة للمأوى لم تعد ملباة.
أشعر بالحزن الشدٌد ،حاجتً النفسٌة للشعور بالسعادة ؼٌر ملباة.
أنا حزٌن لدرجة أننً سأتوقؾ عن الخروج لرؤٌة أصدقائً ،احتٌاجاتً االجتماعٌة لبلختبلط
والعبلقات لن تعود ملباة.
بدأت بالشعور بالٌأس وتوقفت عن الذهاب إلى المسجد/الكنٌسة ،احتٌاجاتً العاطفٌة واالجتماعٌة
لبلنتماء إلى مجتمع والتفاعل مع أفراده واحتٌاجاتً الروحانٌة ؼٌر ملباة.
أظل أفكر بمنزلً الذي فقدته (عملٌة معرفٌة) وأشعر بالقلق واالكتئاب (عملٌات نفسٌة /عاطفٌة) إلى
أن تؤلمنً معدتً وأتوقؾ عن األكل بانتظام ،مما ٌعنً احتٌاجاتً البٌولوجٌة لن تعود ملباة.
أصبح ضعٌفا (عواقب جسدٌة) وأبدأ بالقلق من أننً مرضت (أثر نفسً) ولن أعود أتمتع بالقوة
الجسدٌة للذهاب إلى العمل.
ودون دخل ،لن ٌتم تلبٌة احتٌاجاتً المادٌة...

المثال رقم 2






تم إعادة بناء مدرسة بعد حرب طوٌلة دمرت فٌها عدة مدارس.
المدرسة تلبً احتٌاجات األطفال للتحفٌز واإلنجاز المعرفً والفكري (احتٌاجات عقلٌة /نفسٌة).
ستمكن الدراسة األطفال من الشعور بأنهم أكفاء وتعزز ثقتهم بأنفسهم (احتٌاجات عاطفٌة).
كما ستمنحهم الدراسة الفرصة للتفاعل مع أقرانهم وبهذا ٌلبون احتٌاجاتهم االجتماعٌة...
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المرفق التدرٌبً  :2-1ما هو الرفاه النفسً االجتماعً؟
من المهم أن نفهم مفهوم الرفاه النفسً االجتماعً ونتفق علٌه .فالرفاه النفسً االجتماعً مصطلح معقد لفكرة بسٌطة -فكرة
كلنا نعرفها ونفهمها.
فً هذا التدرٌب ،سنستخدم مصطلح الرفاه لئلشارة إلى حالة الشعور بالسعادة والرضا والقدرة على أداء الوظائؾ الٌومٌة.

ٌشٌر مصطلح النفسً االجتماعً إلى العالم النفسً واالجتماعً لئلنسان .وهو ٌوحً بأن العالمٌن متداخالن
وٌعتمدان على بعضهما البعض وٌتفاعبلن باستمرار وٌؤثران فً بعضهما البعض.
تشتمل العملٌات النفسٌة على األفكار والعواطؾ والمشاعر والسلوكٌات .ولهذه أثر مهم على العالم االجتماعً لئلنسان بما فً
ذلك عبلقاته وبٌئته ومجتمعه وثقافته .كما أن العملٌات النفسٌة تتأثر بشكل كبٌر بالبٌئة االجتماعٌة بحٌث أن هذٌن الجانبٌن من
حٌاة كل إنسان مرتبطان بشكل وثٌق معا.
وبٌنما ٌبدو مفهوم الرفاه بسٌطا نوعا ما ،إال أن تحقٌق حالة الرفاه النفسً االجتماعً أمر معقد .فالرفاه النفسً االجتماعً
ٌعتمد على عدة عناصر وعلى تلبٌة مجموعة من االحتٌاجات المختلفة التً تشمل:
 البٌولوجٌة (الطعام والماء والرعاٌة الصحٌة والطبٌة)
 المادٌة (المأوى واللباس)
 االجتماعٌة (العبلقات ،المجتمع ،الخدمات األساسٌة)
 النفسٌة (العاطفٌة والمعرفٌة والكفاءة الشخصٌة والقدرة على التعلم)
 الروحانٌة (اإلحساس بالمعنى والؽاٌة)
 األمان
مثلما أن هناك ارتباطا واعتمادٌة متبادلة بٌن العملٌات "النفسٌة" و"االجتماعٌة" لدى البشر ،فإن معظم حاجاتنا مترابطة أٌضا،
فتلبٌة حاجة معٌنة (أو عدم تلبٌتها)ٌ ،ؤثر فً كل الجوانب األخرى من حٌاتنا.
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الوشفك الزذسٗجٖ  :2-2اٙصبس الوؾزولخ للغْاًت الٌفغ٘خ ػلٔ الؼبلن االعزوبػٖ للطفل

الؼول٘بد الٌفغ٘خ

األصش االعزوبػٖ الوؾزول

ثؼل إٔ هأٓ ٟوزَ أف ،ٚ٤إٔ٤ت ثالٍ ثٖلٓخ ُلهعخ
أٗ٣ ُْ ٚؼل ٣وؿت ثبُؾل٣ش ٓغ أؽل.
ًبٕ اُوزبٍ كٔ٤ب ث ٖ٤أكواك أُغزٔغ ّل٣لا ُلهعخ إٔ
اُضوخ ث ٖ٤اُغ٤وإ افزلذ.
ى٘٣ت اث٘خ اُزبٍؼخ ؿبٙجخ علا ألٕ أثبٛب ريٝط ٖٓ
آوأح أفو ٟثؼل ٝكبح أٜٓب ك ٢اُؾوة.
ٓ٘ ٠رْؼو ثبُقغَ ألٜٗب ك ٢اُؼبّوح ٝال رَزط٤غ
اُوواءح ٝاٌُزبثخ.
هائل (ٍٞ٘ 3اد) ٖٓلُِ ّٝـب٣خ ثبُٜغٔبد أَُِؾخ
اُؼ٘٤لخ ػِ ٠ؽ ٚ٤ثؾ٤ش أٗ ٚال َ٣زط٤غ اُزوً٤ي ك٢
أُلهٍخ.
ؽِٔ٤خ (ٍ٘ 13خ) رزْبعو ثبٍزٔواه ٓغ األٛلبٍ
ا٥فوٝ ٖ٣رٚوث ْٜك ٢اُلوٕخ.
ال ٣زٞهق ػالء ػٖ اُزلٌ٤و ٝافجبه ٗلَ ٚثؤٗ ٚؿ٤و
ًلئ ك ٢أُلهٍخ.
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األؽذاس ّالؼول٘بد

األصش الٌفغٖ (ّاالعزوبػٖ) الوؾزول

ثؼل إٔ كولد ٝاُلٜ٣ب ك ٢اُؾوة ،اٙطود ٛل ٟاث٘خ
اُـ 12ػبٓب إٔ رؼَٔ ٝرزوى اُلهاٍخ
رْ رلٓ٤و ٓلهٍخ اُوو٣خ ك ٢اُوٖق.
كو أ َٛاُوو٣خ فالٍ اُٜغٝ ،ّٞهِخ ٓ٘ ْٜكوِٕٝ ٜذ
ثَالّ آُ ٠قٔ٤بد اُالعئ.ٖ٤
ك ٍٖ ٢اُواثؼخ ػْوح ،اٙطود هٗب ُوػب٣خ أّوبئٜب
اُٖـبه ألٕ ٝاُلٜ٣ب رٞك٤ب ٛٝوة ًَ أهبهثٜب.
رْ اكززبػ ٓلهٍخ عل٣لح كٓ ٢ق ْ٤اُالعئٝ ٖ٤اُزؾن ثٜب
اثواٍٞ٘ 3( ْ٤ٛاد).
فبُخ ٍبٓ ٢اثٖ اُزبٍؼخ ٝعلر ٚك٤ٓ ٢زْ ٝأفنرٓ ٚؼٜب
اُ ٠اُج٤ذ.
أؽٔل (ٍ٘ 13خ) ػ ٞٚك ٢كو٣ن ًوح اُولّ ِ٣ٝؼت
صالس ٓواد أٍجٞػ٤ب.
رْ رلٓ٤و ثِلح كبكٍ٘ 11( ١خ) َٓٝغلٛٝ ٙوة اإلٓبّ.
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المرفق التدرٌبً  :3-1ما تجارب األفطفال واألسر والمجتمعات فً حاالت الفطوارىء و االزمات
تختلؾ التجارب فً اوضاع الطوارىء و االزمات عن بعضها البعض .ورؼم أن الطوارىء و االىٓبد قد تدوم فترة قصٌرة،
إال أن لها أثرا شدٌدا وطوٌل األجل .لكنها قد تكون مزمنة وتدوم لسنوات أٌضا .وٌمكن أن تكون النزاعات المسلحة نتٌجة
للقتال بٌن سكان نفس المجتمعات أو الدول ،وٌمكن أن تكون نتٌجة لؽزو من دولة أخرى .كما ٌمكن للكوارث الطبٌعٌة أن
تدمر جزءا صؽٌرا أو كبٌرا من الدولة .هناك الكثٌر من االحتماالت لحاالت الطوارىء  ٝاالىٓبد.
فٌما ٌلً بعض االحتماالت .انظروا إلٌها وفكروا فٌما إن كانت تنطبق علٌكم أو على أشخاص تعرفونهم .وإذا لم تنطبق علٌكم،
فهل من الممكن أن تنطبق على طبلب فً مدرستكم جاءوا من مناطق حرب أو كوارث طبٌعٌة؟ ما مقدار معرفتكم عن
تارٌخهم واألماكن التً ؼادروها وقصصهم وحٌاة أسرهم ومجتمعاتهم؟ ما الذي مروا به؟ ما الذي رأٌتموه أو قرأتموه أو
سمعتموه أو ناقشتموه أو خمنتموه؟
أمثلة عن األحداث أو التجارب المحتملة فً اوضاع الطوارىء و االزمات.

المرور بأوضاع العنف الشدٌد أو السماع عنها:
□
□
□
□
□
□

الهجمات المسلحة على قرٌة
الهجمات على المدارس
قصؾ منطقة أو بلدة
اؼتصاب النساء أو الشابات أو الفتٌان
اختطاؾ األطفال (مثبل ،من قبل الجماعات المسلحة لتحولهم إلى محاربٌن أو ألؼراض أخرى)
خطؾ النساء أو الرجال

مشاهدة الموت العرضً أو العمد ألشخا
□
□
□
□

محددٌن أو السماع عنه:

األهل واألشقاء وأفراد العائلة واألصدقاء
أشخاص مهمون فً المجتمع :رجال الدٌن ،المعلمون ،زعماء المجتمع
المدنٌون اآلخرون :بالطرق المختلفة (إطبلق النار ،الحرق ،إلخ).
قتل أشخاص أو تشوٌههم أو تعذٌبهم من قبل أشخاص من بلدهم أو مجتمعهم أو ؼرباء (مجموعة أو قوات مسلحة
أجنبٌة).

مشاهدة دمار أو انهٌار ما ٌلً أو السماع عنه:
□
□
□
□
□
□
□

المدارس
المساجد والكنائس
األسواق
المراكز الصحٌة أو المستشفٌات
الجسور أو المعالم األخرى المهمة للمجتمع
الحكومة المحلٌة أو الوطنٌة
الجٌش

تدمٌر أو سرقة الممتلكات الشخصٌة:
□
□
□
□

المحاصٌل الزراعٌة والماشٌة
الورش أو األدوات أو اآلالت أو المواد الخام (من أجل كسب العٌش)
الممتلكات الخاصة
البٌوت
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أحداث وتجارب النزوح
□
□
□

الهروب :تحت ظروؾ مختلفة (نصفها من خبلل سٌاق الطوارىء الخاص بنا)
النزوح
اللجوء

تجارب الصعوبات الجسدٌة وفطول مدتها
□
□
□
□
□
□

مصاب أو منهك ولكنه مضطر للسٌر أو الهرب
بدون طعام كاؾ أو ماء للشرب
بدون ؼطاء أو مأوى
بدون مبلبس أو صابون وماء لبلؼتسال
العٌش فً ظروؾ مكتظة مع العدٌد من األسر األخرى أو بدون أٌة خصوصٌة
عدم وجود مرافق صحٌة مبلئمة (مراحٌض)

ٓالؽظخ :ػِ٘٤ب اُزؤًل ٖٓ إٔ ًَ أُْبهًْ٣ ٖ٤ؼو ٕٝثبألٓبٕ اُ٘لَٝ ٢اُواؽخ هجَ ٛن ٙاُغَِبد ٝفالُٜب ٝثؼلٛب .كؼ٘لٓب ٌٕٞ٣
أؽل ْٛهل ػبٕو رغوثخ اُؾوة أ ٝاُٖواع أ ٝاٌُٞاهس ،كبٕ أُ٘بهْبد ؽٛ ٍٞن ٙاُزغبهة  ٌٖٔ٣إٔ رؾوى األُْ ٝاُنًو٣بد.
ٗٝز٤غخ ُنُي ،هل ْ٣ؼو أُْبهً ٕٞثؼلّ اُواؽخ ك ٢اإلكٖبػ ػٔب ٓوٝا ث ٚأٓبّ ا٥فوٝ ٖ٣اُؾل٣ش ػ٘.ٚ
هجَ اُجلء ،ػِ٘٤ب إٔ ٗزؾلس ٓغ أُْبهًُ٘ ٖ٤ؾلك َٖٓ ٓ٘ ْٜػبٗ ٖٓ ٠اُؾوة أ ٝاُ٘ياع أ ٝاٌُٞاهس اُطج٤ؼ٤خَٗٝ ،ؤُ ْٜإ ًبٗٞا
ٓوربؽ ٖ٤ثبإلكٖبػ ػٖ ٛن ٙأُؼِٓٞبد (ال ٗغت هطلمب ً إعجبس الوؾبسك٘ي ػلٔ الؾذٗش ػي رغبسثِن إرا لن ٗشغجْا ثزلك) .ػِ٘٤ب
إٔ َٗؤُ ْٜػٔب ٣ل ِٕٞٚاُو٤بّ ث ٚك ٢اُغَِخَٔٗٝ ،ؼ ُ ْٜثؼلّ أُْبهًخ إ ًبٕ مُي ٍَ٤بػلّ ٖٓٝ .ْٛؤٕ ٛن ٙأُؼِٓٞبد إٔ
رَبػلٗب ك ٢رؾل٣ل أُْبهً ٖ٤اُن ٖ٣هل ٞ٣اعْٓ ٕٜٞبًَ فالٍ ٛن ٙاُغَِخٝ .ػِ٘٤ب ٓواهجخ ٛئالء أُْبهً ٖ٤فالٍ اُغَِخ ُِزؤًل
ٖٓ أٗ ْٜػِٓ ٠ب ٣واّ ٖٓٝ .أُؾجن إٔ ٗطِت ٖٓ أُْبهًٓ ٖ٤واعؼز٘ب ك ٢االٍزواؽخ أ ٝكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اما ّؼوٝا إٔ اُغَِخ
ٍججذ ُْٓ ْٜبًَ.
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المرفق التدرٌبً  :4-1أثر الفطوارىء و االزمات على رفاه األفطفال واألسر والمجتمعات
ٌمكن أن ٌكون أثر الطوارىء  ٝاالىٓبد على األطفال واألسر والمجتمعات مدمرا .وتؤثر حالة الطوارىء  ٝاالىٓبد فً كل
المجاالت فً حٌاة الفرد والمجتمع :الجسدٌة والعقلٌة والنفسٌة والروحانٌة .وتعتمد طبٌعة وشدة ومدة وعواقب األثر على
مجموعة من العوامل.
ٌبدي األطفال والراشدون ردود فعل جسدٌة وعاطفٌة ونفسٌة واجتماعٌة مشتركة تجاه األحداث العنٌفة وأحداث الفقدان
المفاجىء .وٌمكن أن تشمل ردود الفعل هذه ما ٌلً:
□ الصدمة أو الخوؾ أو الرعب أو القلق
□ الحزن أو البكاء أو االرتعاش
□ ضٌق النفس وخفقان القلب والضعؾ الجسدي العام
□ الصداع أو أوجاع المعدة أو األعراض الجسدٌة األخرى
□ االنسحاب وعدم الرؼبة فً الخروج أو الحدٌث مع الناس أو اللعب مع األصدقاء.
□ النكوص إلى مرحلة تطور أبكر (مثبل ،ابنة الست سنوات قد تتعلق بأمها طٌلة الوقت أو تعود لمص إبهامها أو تبلٌل
فراشها لٌبل)
□ الكوابٌس (والصراخ فً منتصؾ اللٌل)
□ الؽضب أو العدوانٌة ،والشجار مع األطفال اآلخرٌن
□ نقص التركٌز فً المدرسة (بسبب صور العنؾ)
□ انعدام الشعور بالفرح (نادرا ما ٌبتسم أو ٌلعب مع األطفال اآلخرٌن)
كل ردود الفعل هذه فطبٌعٌة .فاألطفال الذٌن مروا بظروؾ وأحداث ؼٌر طبٌعٌة سٌكون لدٌهم ردود فعل علٌها .وال تكون
ردود فعل كل األطفال على األحداث والتجارب متشابهة ،فبعض األطفال قد ٌظهر عبلمات على التوتر الشدٌد.
بالنسبة لمعظم األطفال ،تساعد تلبٌة االحتٌاجات الجسدٌة والعافطفٌة واالجتماعٌة األساسٌة فً اختفاء ردود الفعل هذه ببطء
خبلل األسابٌع أو األشهر القلٌلة القادمة .قلة من األطفال (وألسباب سنناقشها الحقا) لن ٌتحركوا خبلل مرحلة التكٌؾ هذه
وستستمر األعراض لدٌهم ،وهؤالء األطفال فقط هم من ٌمكننا أن نقول إنهم تعرضوا لصدمة شدٌدة بسبب حالة الطوارىء ٝ
االىٓبد .ومع أن عدد هؤالء األطفال فً أٌة حالة طوارىء  ٝاالىٓبد قلٌل ،إال أنهم ٌكونون فً حالة ضٌق نفسً واجتماعً
شدٌد وٌحتاجون للمساعدة .وعلى المعلمٌن التأكد من تحدٌد هؤالء األطفال وإحالتهم إلى مختصٌن ٌستطٌعون مساعدتهم.
من المهم إدراك اآلثار قصٌرة وطوٌلة المدى للتوتر على األطفال .وٌدعو العدٌد من الناس هذه الحالة بالصدمة ،لكننا فً هذا
التدرٌب ،سندعو األثر النفسً على الراشدٌن واألطفال إما بالتوتر الشدٌد أو التوتر (راجع مادة المطالعة فً نهاٌة الٌوم

األول).

ومن الممكن أن ٌستمر التوتر الشدٌد دون تدخل لمختصٌن .وإذا استمر الطفل فً إظهار األعراض المذكورة أعبله ،فعندها
ٌجب عرضه على اختصاصً فً الصحة العقلٌة .لكن هذا ال ٌعنً أنه ٌعانً من مرض عقلً ،فاألطفال أحٌانا ٌحتاجون لفهم
ما شهدوه أو شعروا به وفكروا فٌه .وفً ؼٌاب التدخل ،فإن أعراضا مثل الكوابٌس أو تبلٌل الفراش قد تستمر فً المستقبل
وؼالبا دون أن ٌعرؾ الراشدون سببها .لكن فً الكثٌر من الحاالت ،ال ٌتلقى األطفال الذٌن ٌعانون من هذه األعراض
المساعدة.
ما هً الفروقات بٌن ردود فعل الطفل تجاه التوتر والعواقب طوٌلة األمد لهذه األحداث؟ لنفكر فً األمثلة التالٌة:
إذا شاهد طفل عملٌة حرق مدرسته فقد:
ٌ نتابه الخوؾ أو القلق.
ٌ ستعٌد ذكرى الهجوم أو تنتابه الكوابٌس.
ٌ نسحب من النشاطات وقد ال ٌذهب إلى مدرسة جدٌدة
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إذا تعرضت عائلة فتاة فً العاشرة إلى القتل ،فقد تشمل ردود فعلها الذعر والكوابٌس الشدٌدة والسلوك االنسحابً ،ربما إلى
أن ٌتمكن أصدقاؤها وأفراد عائلتها اآلخرٌن من رفع معنوٌاتها وإبهاجها وإشراكها فً نشاطات الحٌاة المختلفة.
من بٌن عواقب التٌتم التً تتعرض لها هذه الطفلة أنها لن تحظى بالحب والرعاٌة والحماٌة الوالدٌة ،التً ٌحتاج إلٌها جمٌع
األطفال من أجل النماء السلٌم .فً الوقت ذاتهٌ ،زداد خطر تعرضها لئلساءة – بما فٌها اإلساءة الجنسٌة – أو ٌمكن
استعبادها ،بحٌث تصبح خادمة للعائلة البدٌلة بدال من أن تعامل كطفلة .وفً بعض الثقافات ،قد ٌنتهً األمر باألطفال فً نظام
الرعاٌة بعدم الذهاب إلى المدرسة وفقدان الحب والرعاٌة الوالدٌة .نتٌجة لذلك ،قد تقضً الطفلة حٌاتها المبكرة فً العمل لدى
العائلة البدٌلة .أما أطفال العائلة البدٌلة األصٌلون ،فٌعاملون بطرٌقة مختلفة ،بحٌث ترى الطفلة هذه المعاملة المختلفة لكنها ال
تفهم سببها.
إذا أجبر األطفال على الهروب من بٌوتهم وقراهم المدمرة بعد زلزال مدمر أو قصؾ ،فمن المحتمل أن ٌخافوا عندما ٌسمعون
صوت ضربات أو حركات قوٌة .فقد ٌبدأ األطفال الصؽار بااللتصاق بأمهاتهم وٌأخذون بالصراخ إن تركوا وحدهم .من ناحة
أخرى ،قد ٌبدأ األشقاء بالتشاجر مع بعضهم البعض.
من بٌن العواقب طوٌلة األمد أن األسرة قد تعانً من الفقر بسبب فقدان البٌت وحالة "النزوح" .وفً ؼٌاب مصدر للرزق ،قد
ٌضطر األطفال للعمل مما ٌفقدهم فرصة االلتحاق بالمدرسة .وإذا قتل األب ،فقد تضطر األم والبنات المراهقات إلى العٌش فً
مبلجىء مكتظة ٌتعرضن فٌها لخطر االنتهاك الجنسً.
وبالمجمل ،فإن العواقب الحقٌقٌة طوٌلة المدى للطوارىء بالنسبة للعدٌد من األطفال لٌست نتٌجة "للتوتر" بل باألحرى نتٌجة
لفقدان تلك األجزاء من حٌاتهم التً ٌعتبرونها "طبٌعٌة" .فالعدٌد من األطفال قد ٌجبرون على التكٌؾ مع فقدان الدعم المادي
والعاطفً واالجتماعً؛ وبعضهم قد ٌفقد أفرادا مهمٌن من العائلة وأصدقاء وأقرانا ومجتمعا ومدرسة ومعلمٌن وأشخاصا
داعمٌن ،مما ٌعنً أن هؤالء األطفال سٌفتقرون للحماٌة وفرص النماء الطبٌعً.
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ّاعت ث٘زٖ  -الْ٘م األّ
االٍْ______________________________________________________________:
أُوًي_____________________________________________________________:
٣وع ٠ارٔبّ اُزٔو ٖ٣اُج٤زٝ ٢اػبكر ٚاُ ٠أَُ٤و ك ٢اُ ّٞ٤اُضبٗ .٢ؽبُٞٝا إٔ رٌٞٗٞا ٕبكه ٖ٤هله أَُزطبع ك ٢اعبثبرٌْ ،كقطٜ
اُؼَٔ أَُزوجِ٤خ ٍزج٘ ٠ػِ ٠روُ ٌْٔ٤٤الؽز٤بعبدٗ .ئًل إٔ ػٌِْٔ ٍ٤جوٍ ٠و٣ب ٓب ُْ رقزبهٝا أٗزْ اُؾل٣ش ػ٘ٓ ٚغ أُغٔٞػخ.
اإلٛبه اُيٓ٘ ٢أُوزوػ 20 :اُ 30 ٠كه٤وخ
اُٜلف :إٔ ٣ل ْٜأُْبهًٓ ٕٞؼ٘ ٠االػزٔبك٣خ أُزجبكُخ ُِوػب٣خ اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ.
اُ٘ز٤غخ :إٔ ٣ولّ أُْبهً٣ٝ ٕٞلٜٞٔا ٓضبال ػٖ ًَ ٝاؽل ٖٓ أُغبالد اَُزخ ُالػزٔبك٣خ أُزجبكُخ ك ٢اُوػب٣خ اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ.

الغالهخ فٖ القف ّالوذسعخ ُٖ األّلْٗخ المقْٓ ف٘وب ٗزؼلك ثزلج٘خ سفبٍ األهفب  .هب الزٕ ٗؾذد الغالهخ فٖ هذسعزكن
ّففكن؟ فكشّا فٖ ُزا الغؤا  .هب الزٕ رفؼلًَْ لنوبى سفبٍ كبفخ األهفب الوْعْدٗي رؾذ سػبٗزك ّعالهزِن؟
 .1امًوٝا ٓضبال ٝاؽلا ُْ٢ء رلؼُِٔٚ ٚٗٞبٕ ٍالٓخ ًَ األٛلبٍ كٕ ٢لٌْ (أٓ ٝلهٍزٌْ) ٌَُ ٖٓ اُلئبد اُزبُ٤خ:
 )1اُجُٞٞ٤ع____________________________________________________________________ :٢
 )2أُبك______________________________________________________________________ :١
 )3االعزٔبػ___________________________________________________________________ :٢
 )4اُ٘لَ______________________________________________________________________ :٢
 )5اُوٝؽ_____________________________________________________________________ :٢
 )6اَُالٓخ_____________________________________________________________________ :
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 .2امًوٝا ٓضبال ٝاؽلا ػٖ ّ٢ء ال رَزط٤ؼ ٕٞكؼُِٔٚ ٚبٕ ٍالٓخ ٝهكب ٙاألٛلبٍ كٕ ٢لٌْ (أٓ ٝلهٍزٌْ) ٌَُ ٖٓ اُلئبد
اُزبُ٤خ:
 )1اُجُٞٞ٤ع____________________________________________________________________ :٢
 )2أُبك______________________________________________________________________ :١
 )3االعزٔبػ___________________________________________________________________ :٢
 )4اُ٘لَ______________________________________________________________________ :٢
 )5اُوٝؽ_____________________________________________________________________ :٢
 )6اَُالٓخ_____________________________________________________________________ :

روأل ّرؼبد فٖ الْ٘م الضبًٖ
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الزْرش  -هبدح للوطبلؼخ
االعزغبثخ الطج٘ؼ٘خ للزْرش
اُزٞرو ثلهعخ ٓوجُٞخ أٓو ٛج٤ؼ ٢ك ٢اُؾ٤بح اُ٤ٓٞ٤خ .كبُْؼٞه ثبُزٞرو هل ٣ؾليٗب ألكاء األٓٞه ٝثنٍ أكٓ َٚب ػ٘لٗبًٔ .ب إٔ اُزٞرو
اُن ٌٖٔ٣ ١إٔ َ٣جت ّؼٞها ثبُ٤ٚن أٓو ّبئغ أٚ٣بُ ٌٕٞ٣ٝ .ل ٟاُ٘بً اُن٣ ٖ٣زؼوُٚ ٕٞٙـً ٛٞض٤وح ْٓبػو اُزٞرو ٝاُوِن
ٝاالٍزضبهح اُغَل٣خ ٓضَ رٞرو اُؼٚالد ٝاُزؼوم ٝاُوعلخٞ٣ٝ .عل ك ٢اُلٓبؽ ٓٔواد ػٖج٤خ رؼل اُغَْ ُِزٖوف ك ٢ؽبُخ
اُزٞرو .رطِن ٛن ٙأُٔوادٝ ،فٖٕٞب اُغٜبى اُؼٖج ٢أَُ٤جضبٞٓ ،١ٝاك ًٔ٤ب٣ٝخ ٓضَ اُ٘ٞهأكه٘٣بُ ٖ٤اُن٣ ١ي٣ل كهبد اُوِت
٣ٝغؼَ اُز٘لٌ أ٤ٙن ٣ٝي٣ل اُزؼوم ٣ٝؼل اُؼٚالد ُِزٖوف اَُو٣غ٣ٝ .زْ اكواى أُٞاك أٌُ٤ب٣ٝخ األفوٞٛ( ٟهٓٗٞبد ٓضَ
اٌُٞهر٤ي )ٍٝاُ ٠اُلّ إلػلاك اُغَْ ُِزؾل٣بد اُغَل٣خ .رز٤ؼ ُ٘ب هكٝك اُلؼَ ٛن ٙإٔ َٗزغ٤ت ثَوػخ ٝكؼبُ٤خ ُِقطو .أٓب اما رْ
اكواى اٌُض٤و ٖٓ أُٞاك أٌُ٤ب٣ٝخ ُلزوح ِ٣ٞٛخ ،رٖجؼ هكٝك اُلؼَ اُغَل٣خ ٓيػغخ ٓٝض٤وح ُِ٤ٚن.
سدّد الفؼل غ٘ش الؼبدٗخ للزْرش
 ٌٖٔ٣إٔ ٣زٚوه أكاإٗب اما إٔجؼ اُزٞرو ّل٣لا ُِـب٣خ ٌٖٔ٣ٝ .إ رٌ ٕٞآصبه اُزٞرو اُْل٣ل ػوِ٤خ (اُْؼٞه ثبُوِن أ ٝاُ٤ٚن أٝ
اُقٞف أ ٝاالٙطواة أٝ ٝعٞك ٕؼٞثخ ك ٢اُزوً٤ي أ ٝأكاء اُٞاعجبد)/ٝ ،أ ٝعَل٣خ (ٕلاع ٝآالّ عَل٣خ أفوٝ ٟاُْؼٞه
ثبُزؼت أ ٝاُٚؼق أ ٝاالٍزضبهحٓ ،غ رَبهع كهبد اُوِت ٝاُزؼوم اُيائل ٝاالهرغبف)/ٝ ،أ٤ًٍِٞ ٝخ (اُظٜٞه ثٔظٜو اُوِن،
اُْؼٞه ثبالٗيػبط أ ٝاُـٚت كٍ ٕٝجت ،االَٗؾبة ،اُـ) .اما اٍزٔو هك كؼَ اُزٞرو ُلزوح ِ٣ٞٛخ علا ،كَٖ٤بة اُغَل ٝاُؼوَ
ثبإلٜٗبى ٝرْ٘ؤ أػواٗ ٍِج٤خ رئك ١اُٙ ٠ؼق األكاء ٝاُؼغي.
أعجبة الزْرش
أؽلاس فبهع٤خ ٖٓ :أَُججبد اُوئ٤َ٤خ ُِزٞرو رغبهة اُؾ٤بح ٓضَ ٓٞد ّقٔ ػي٣ي أ ٝاُزؼوٗ ألؽلاس رٌَْ رٜل٣لا ّل٣لا
ُِؾ٤بح (اُٖلٓخ) أ ٝاإلٍبءحٝ .رْ٤غ ٛن ٙاُزٞرواد ك ٢أٓبًٖ اُ٘ياع ٝاٌُٞاهس ٝاُؾوٝةٝ .ك ٢أٙٝبع أفو ،ٟهل رٌ ٕٞهكٝك
كؼَ اُزٞرو اٍزغبثخ ُٞاؽل أ ٝأًضو ٖٓ اُٚـٛٞبد اُ٤ٓٞ٤خ ٓضَ اُجطبُخ ٝاُٖؼٞثبد أُبُ٤خ ٝأُْبًَ اُؼبئِ٤خ ٝاألٓواٗ.
ٌٛٝنا ،كبٕ ا٥صبه أُغزٔؼخ ُِؼ٘ق أُبٝ ٢ٙاُٚـٛٞبد االعزٔبػ٤خ االهزٖبك٣خ  ٌٖٔ٣إٔ رلوٗ رٞروا ػِ ٠اٌَُبٕ ًٌَ.
 ٌٖٔ٣ٝإٔ رئك ١أٙٝبع اُ٘ياع أُورجطخ ثزؾل٣بد كٝهح اُؾ٤بح – ٓضال ،ػ٘لٓب رٌ ٕٞآوأح ّبثخ ؿ٤و ٍؼ٤لح ثيٝاط ٓورت – اُ٠
اُزٞرو.
اُٚؼق اُْقٖ :٢ثؼ٘ اُ٘بً ٓؼو ٕٞٙأًضو ٖٓ ؿ٤وُِ ْٛزٞرو ثَجت رٌ ْٜ٘٣ٞاُغ .٢٘٤كجؼ٘ اُ٘بً هل  ٌٕٞٗٞ٣كائٔب
ػٖج ٖ٤٤أ٘ٓ ٝلؼِ ٖ٤أ ٝؽَبًٍٔ .ٖ٤ب إٔ ثبإلٌٓبٕ إٔ ُ ٌٕٞ٣جؼ٘ أٗٞاع اُوِن – ٓضَ اٙطواة اُنػو – أٍبً ع ٢٘٤ه.١ٞ
كبُزْ٘ئخ أُجٌوح ٓضَ اُزوث٤خ اُٚؼ٤لخ أ ٝاُؾ٤بح األٍو٣خ ؿ٤و أَُزووح  ٌٖٔ٣إٔ رزوى اُ٘بً أًضو ٙؼلب كٞٓ ٢اعٜخ اُزٞرو الؽوب
ك ٢اُؾ٤بح.
أُوٗ اُغَل ٖٓ :١أٌُٖٔ إٔ رئك ١األٙٝبع اُطج٤خ اُ ٠اُزٞرو ثؼلح ٛوم .كبُٔؤ٣ ٠ٙو ٕٝثبُزٞرو اُنَ٣ ١جج ٚاألُْ
ٝاإلػبهخ ٝػلّ اُولهح ػِ ٠أكاء اُٞاعجبد أُؼزبكحًٔ .ب إٔ ثؼ٘ األٓواٗ اُغَل٣خ هل رئك ١اُ ٠رـ٤٤واد ػوِ٤خ ْٓبثٜخ
ألػواٗ اُوِنٓ .ضالُٔ ٌٖٔ٣ ،وٗ اُـلح اُلهه٤خ ٝاالُزٜبثبد أُيٓ٘خ ٝاُؾٔ ٠أُزلٗ٤خ ٍٞٝء اُزـن٣خ ٝاٙطواثبد األ٘٣
األفوٝ ٟاُٖوع إٔ رئك ١اُ ٠أػواٗ ٓضَ اُزؼت ٝاالٗيػبط ٙٝؼق اُزوً٤ي ٝاُؼٖج٤خُٜٝ .نا ٣غت إٔ ٣ئفن ثبالػزجبه
ٝعٞك ٓوٗ عَل ١كٓ ًَ ٢وْ٣ ٘٣زج ٚكٝ ٢عٞك رٞرو ُل.ٚ٣
الطشق الفشدٗخ ّالضمبف٘خ فٖ إظِبس الزْرش
 ٌٖٔ٣إٔ ٣ظٜو اُزٞرو ثؼلح ٛوم ٓقزِلخ .كجؼ٘ اُ٘بً هل ٣ظٜو ٕٝػالٓبد ٝاٙؾخ ُِزٞرو اُؼوِ ٢أ ٝاَُِ ٢ًٞأْ٣ ٝزٌٕٞ
ثٞٙٞػ ٖٓ األػواٗ ٌُٖٝ ،آفو ٖ٣هل ٣ؾزلظ ٕٞثزٞروٓ ْٛقل٤ب ،ؽ٤ش ال ٣الؽع ا٥فو ٍٟٞ ٕٝثؼ٘ اُزـ٤٤واد كًٍِْٜٞ ٢
(ٓضال ،إٔ ٖ٣جؾٞا اَٗؾبث ٖ٤٤أ ٝأًضو اٗلؼبُ٤خ) ٝ .ػبكح ٓب ٣واعغ اُ٘بً اُن٣ ٖ٣ؼبٗ ٖٓ ٕٞاُزٞرو أُواًي اُٖؾ٤خ ٌُِْٖٓ ٟٞ
أػواٗ عَل٣خ ٓضَ اُٖلاع أ ٝا٥الّ األفو ٟأ ٝاُٚؼق أ ٝاُزؼت أ ٝاألػواٗ األفوٝ .ٟهل ْ٣زٌ ٖٓ ٕٞأٗ ْٜؿ٤و هبكهٖ٣
ػِ ٠اُ٘ ّٞثٌَْ ع٤ل أ٣ ٝؼبٌِْٗٓ ٖٓ ٕٞخ ك ٢اُزوً٤يٓٝ .ز ٠اّزٌ ٠األٛلبٍ أ ٝاُواّل ٖٓ ٕٝأػواٗ عَل٣خ ؿبٓٚخ أ ٝؽ٤ش
ال  ٌٖٔ٣اعواء رْقٛ ٔ٤جٓ ٢ؾلك٣ ،غت اُزلٌ٤و ك ٢آٌبٗ٤خ ٝعٞك رٞرو ٓقل( ٢أ ٝأ ١اٙطواة ٗلَ ٢آفو) ٝاُجؾش ػ٘.ٚ
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ًٔب إٔ ٌَُ صوبكخ ٛوهٜب أُٔ٤يح ك ٢االٍزغبثخ ُِزٞروٓ .ضال ،ك ٢ثؼ٘ اُج٤ئبد ُِ٘ ٌٖٔ٣بً إٔ ٣ظٜوٝا هكٝك كؼَ ّل٣لح ٌُٖٝ
هٖ٤وح األٓل ٓضَ إٔ ٣لولٝا اُناًوح أٞٔ٤ٜ٣ ٝا ػِٝ ٠ع ْٜٜأ٣ ٝظٜوٝا ًبُِْٔ ٖ٤ُٞأ٣ ٝلولا اُٞػ ٢أٖ٣ ٝجؾٞا ػ٘٤لُِ ٖ٤ـب٣خ
ُلزواد هٖ٤وحٛ ًَٝ ،ن ٙاٍزغبثبد ُزٞرو ّل٣ل علاٝ .ثؼ٘ اُ٘بً هل ْ٣ؼوًٝ ٕٝؤَٗٓ ْٜؾٞه ٕٝأ ٝإٔ ٍؾوا اٍٞك اٍزقلّ
ٙلُ ْٛغؼِٙ ْٜؼلبءٝ .هل ٣ظٖ آفو ٕٝإٔ األهٝاػ هل رِجَذ اُْقٔ أ ٝإٔ ٛنا ػوبة ُقطب٣ب ٍبثوخٝ .ك ٢اُل ٍٝاُـوث٤خ،
 ٌٖٔ٣اػزجبه هكٝك اُلؼَ ٛنٞٗ ٙػب ٖٓ اَُٜز٤و٣ب أ ٝاالٗلٖبٍ ػٖ اُناد.
أػشاك الزْرش
ػمل٘خ /ػبهف٘خ
٣ .1وِن ٓؼظْ اُٞهذ
 .2اُقٞف
٘٣ .3يػظ ثَوػخ
 .4رٞهغ ؽلٝس أّ٤بء ٍ٤ئخ
 .5ػلّ اٌُق ػٖ اُزلٌ٤و ث٘لٌ ٖٓله اُوِن
 .6اُنْٓ ٖٛـ ٍٞثبُ ّٜٞٔأُقزِلخ
 .0ال ْ٣ؼو أثلا ثبٌَُ٘٤خ
 .3اُؼٖج٤خ
 .3ؿ٤و هبكه ػِ ٠اُْؼٞه ثبالٔٛئ٘بٕ أ ٝاُزٜلئخ
 .10االٗيػبط
 .11اُقٞف ٖٓ أُوٗ أ ٝأُٞد أ ٝاُغ٘ ٕٞػ٘لٓب ال  ٌٕٞ٣األٓو ٕؾ٤ؾب
ٙ .12ؼق اُزوً٤ي
عغذٗخ (ػٌذهب ال ركؾف الفؾْفبد الطج٘خ إٔ هشك كبهي)
 .1اُزؼوم
 .2رَبهع كهبد اُوِت
ٕ .3ؼٞثخ اُؾٖ ٍٞػِ ٠اُٜٞاء أص٘بء اُز٘لٌ
 .4االهرغبف
ٝ .5عٞك ٗقياد ٓلبعئخ ك ٢اُ٤لٝ ٖ٣اُولٖٓ٤
 .6آالّ أُؼلح
 .0اُـض٤بٕ ٝاإلٍٜبٍ
 .3اُٖلاع
 .3اُلٝفخ  ٝأؽبٍ ٌ٤ؿو٣جخ ك ٢اُوأً
 .10اُٚؼق ٝكولإ اُطبهخ ٝاُزؼت ٞٛاٍ اُٞهذ
 .11اُْؼٞه ثبالفز٘بم ٝػلّ اُولهح ػِ ٠اُجِغ
 .12اُْؼٞه ثبُٔوٗ كٍ ٕٝجت
علْك٘خ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اُظٜٞه ثٔظٜو اُوِن أ ٝاالهرؼبة أ ٝاُقٞف
اُؾوًخ ثَوػخ كٓ ٢ؾبُٝخ اُو٤بّ ثؤٓٞه ًض٤وح
اإلؽجبٛ
اُْؼٞه ثبُزوهت ٝأُزؾلي ٝػلّ اُولهح ػِ ٠اُغًِٞ
ثئثئ اُؼ ٖ٤أُزٍٞغ
رٞهغ اُقطو كائٔب ٝاُزؾلي ثٌَْ ٓجبُؾ كٚ٤
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 .0اُزؾلس ثَوػخ
 .3اَُؼُِ ٢ؾٖ ٍٞػِ ٠اُطٔؤٗخ ٞٛاٍ اُٞهذ
 .3االٗيػبط أ ٝاُـٚت أًضو ٖٓ أُؼزبك
٘٣ .10يػظ ثَُٜٞخ ٖٓ األّ٤بء اُٖـ٤وح
 .11ال َ٣زط٤غ االٍزٔزبع ثبألّ٤بء
٣ .12زغ٘ت اُِوبءاد االعزٔبػ٤خ أ ٝاُقوٝط أ ٝأٓبًٖ أ ٝأّ٤بء ٓؼ٘٤خ
٣ .13ظَ ٣طبُت ا٥فوٓ ،ٖ٣ضَ األٛلبٍ ،ثبُؾنه ٝاالٗزجبٙ
سدّد فؼل الزْرش لق٘شح ّهْٗلخ األهذ
ٖٓ أُ ْٜاُزٔ٤٤ي ث ٖ٤اُزٞرو اُْل٣ل اُن٣ ١ؾلس اٍزغبثخ ُزغوثخ ؽ٤بر٤خ ٝاٙؾخ ٖٓ عٜخ ٝاُظوٝف اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ رٖجؼ ٓيٓ٘خ
ٓٝؼ٤وخ ُِؾوًخ ٖٓ عٜخ أفو ٖٓ .ٟاألٓضِخ ػِ ٠اُ٘ٞع األ ٍٝكولإ كوك ٖٓ أكواك اُؼبئِخ أ ٝكولإ ٝظ٤لخ أ ٝؽبكس أٓ ٝوٗ.
 ٌٖٔ٣ٝإٔ ٗزٞهغ اٗزٜبء هكٝك كؼَ هٖ٤وح األعَ ُِزٞرو آب ثٌَْ ٛج٤ؼ ٢أ ٝثوِ ٖٓ َ٤اإلهّبك ٝاُلػْٝ .ػ٘لٓب رٖجؼ هكٝك كؼَ
اُزٞرو ٓيٓ٘خ أٓ ٝؼ٤وخ٣ ،غت اؽبُخ اُواّل أ ٝاُطلَ اُٛ ٠ج٤ت.
أُوعغ :ثزٖوف ٖٓ Adapted from the East Timor National Mental Health Programme 2002
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الْ٘م الضبًٖ :الزك٘ف هغ اّمبع الطْاسٓء ّ االصهبد :الطشٗك ًؾْ الزؼبفٖ
أُذاف الزذسٗت
ٍ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُضبٗ: ٖٓ ٢
 كٓ ْٜب رْ رؾل٣ل ٖٓ ٙأٍبُ٤ت اُزٌ٤ق ٞٓٝا ٖٛاُوٞح ُل ٟاألٛلبٍ ٝك ٢اُ٘لٌ.
 ك ْٜأُلب ْ٤ٛاألٍبٍ٤خ "ُِزٌ٤ق" "ٝاُوعٞػ٤خ" ك ٢األٛلبٍ.
 ك ْٜأُلب ْ٤ٛاألٍبٍ٤خ ُزطٞه األٛلبٍ ٝأصوٛب ػِ ٠األٛلبٍ ك ٢اٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد.
 ك ْٜأ٤ٔٛخ اُناد ٝاألٍوح ٝأُغزٔغ ك ٢اُزؼبك.٢

اعزؼذاداد الوذسة
اٍزؼلاكا ُِ ّٞ٤اُضبٗ٤ٍ ،٢و ّٞأُلهث ٕٞثٔب :٢ِ٣
 رٖ٣ٞو َٗـ ٖٓ أٛلاف اُ ّٞ٤اُضبٗ.٢
 رٖ٣ٞو َٗـ ٖٓ أُوكوبد اُزله٣ج٤خ ُِ ّٞ٤اُضبٗ.٢
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لوؾخ عشٗؼخ للْ٘م الضبًٖ
الغلغخ

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

اُزَغٝ َ٤اُغَِخ االكززبؽ٤خ

رؼِٔ٤بد

كُ َ٤أَُ٤و -اُ ّٞ٤اُضبٗ٢

0300 -0330

ػوٗ  :PowerPointأٛلاف اُّٞ٤
اُضبٗ٢

 30كه٤وخ

اُغَِخ اُقبَٓخ:

ٓغٔٞػبد ػَٔ

اإلهّبكاد (اُغَِخ اُقبَٓخ)

1000 -0300

أُوكن اُزله٣ج :5-1 ٢رؼِٔ٤بد ُِؼَٔ
اُغٔبػ ٢أ :رٌ٤ق اُواّل ٝاُطو٣ن ٗؾٞ
اُزؼبك٢

ٍبػخ ٝاؽلح

ً٤ق ٣زٌ٤ق اُواّلٝ ٕٝاألٛلبٍ ك٢
اٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد
٣ٝجلأ ٕٝثبُزؼبك٢؟

أُوكن اُزله٣ج :5-2 ٢رؼِٔ٤بد ُِؼَٔ
اُغٔبػ ٢ة :رٌ٤ق األٛلبٍ ٝاُطو٣ن
ُِزؼبك٢
اٍزواؽخ 1030 -1000
اُغَِخ اُقبَٓخ:
ً٤ق ٣زٌ٤ق اُواّلٝ ٕٝاألٛلبٍ ك٢
اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ٣ٝجلإٔٝ
ثبُزؼبك٢؟
اُغَِخ اَُبكٍخ:

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ ٖٓ
أُغٔٞػخ

ٓ٘بهْخ

1130 -1030
ٍبػخ ٝاؽلح

اإلهّبكاد (اُغَِخ اَُبكٍخ) أُوكن
اُزله٣ج٤ً :6-1 ٢ق ٌ٘٘ٔ٣ب ر٘ٔ٤خ
اُوعٞػ٤خ ُل ٟاألٛلبٍ ٝرو٣ٞزٜب؟

اُوعٞػ٤خ ٝاُزٌ٤ق

1230 -1130
ٍبػخ ٝاؽلح

ػوٗ  :PowerPointكػٗٞب ٗزؾلس
ػٖ اُوعٞػ٤خ
ؿلاء 1330 -1230
اُغَِخ اَُبثؼخ:

ٓ٘بهْخ

اإلهّبكاد (اُغَِخ اَُبثؼخ)

1500 -1330

ٓواؽَ رطٞه اُطلَ ٝاالؽز٤بعبد
اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ
ُِٔغٔٞػخ

ػوٗ ٓ :PowerPointواؽَ رطٞه
اُطلَ

ٍبػخ ٖٗٝق

أُوكن اُزله٣جٓ :0-1 ٢واؽَ رطٞه
اُطلَ ٝاالؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ
اٍزواؽخ 1515 -1500
اُغَِخ اَُبثؼخ:
ٓواؽَ رطٞه اُطلَ ٝاالؽز٤بعبد
اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ
رٔو ٖ٣اٍزوفبء

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ ٖٓ
أُغٔٞػخ
ْٓبهًخ أُغٔٞػخ

اإلهّبكاد (اُغَِخ اَُبثؼخ)

1615 -1515

اإلهّبكاد (اُغَِخ اُضبٓ٘خ) ( -اٗظو
اُ ّٞ٤اُضبُش)

ٍبػخ ٝاؽلح

رٔو ٖ٣اٍزوفبء :اٍزوفبء عَل١

1625 -1615
 10كهبئن

ٓ٘بهْخ ٝأٍئِخ َٛ :رْ رؾو٤ن األٛلاف؟
ٗٔٞمط روْ٤٤
ٜٗب٣خ اُغَِخ اَُبػخ 1000
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الغلغخ االفززبؽ٘خ:
الغلغخ االفززبؽ٘خ
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

اُزَغَ٤

رؼِٔ٤بد

هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

 30كه٤وخ

اُزوؽ٤ت

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى ػوٗ

أُولٓخ

ػوٗ  :PowerPointأٛلاف اُ ّٞ٤اُضبٗ٢

أٛلاف اُ ّٞ٤اُضبٗ٢

ػوٗ PowerPoint

رٔوًَ/ٖ٣و اُغٔٞك

ْٓبهًخ أُغٔٞػخ

كُ َ٤أَُ٤و -اُ ّٞ٤اُضبٗ٢

 .1الزغغ٘ل
 .2الزشؽ٘ت
 .3الومذهخ
ٗغٔغ رٔو ٖ٣اُزؼِْ أُٞعٗ ٚؾ ٞاُناد (ٖٓ اُ ّٞ٤األ.)ٍٝ
ٗولّ رـن٣خ هاعؼخ ٖٓ رو ْ٤٤اُ ّٞ٤األَٗ .ٍٝؤٍ أُْبهً ٖ٤إ ًبٕ ٓب ىاٍ ُل ْٜ٣أ٣خ أٍئِخ ٖٓ رله٣ت األٌٓٗٝ ،لزؼ أُغبٍ
ُٔ٘بهْخ هٖ٤وح.
 .4أُذاف الْ٘م الضبًٖ
ثؼل ٓ٘بهْخ هٖ٤وح ُزـط٤خ أٛلاف اُ ّٞ٤اُضبٗٗ ،٢ولّ ا٣غبىا ٍو٣ؼب ُزله٣ت اُ ّٞ٤اُضبُش.
ٓالؽظخ٣ :غت إٔ ٌَٗٓ ٕٞزؼل ٖ٣إلعواء رـ٤٤واد اما ثوى ُل ٟأُْبهً ٖ٤اؽز٤بعبد رؼِْ فبٕخ٣ ٌُٖ ،غت إٔ ٖ٣ت أ ١رـ٤٤و ٗغو ٚ٣ك٢
ِٖٓؾخ أُغٔٞػخ ًِٜبٝ .ػِ٘٤ب ًنُي إٔ ٗزؤًل ٖٓ ػوٗ األٛلاف اُٜ٘بئ٤خ كٌٓ ٢بٕ ٝاٙؼ (ػُِٞ ٠ػ أ ٝاُؾبئِ٤ٛ )ٜخ كزوح اُزله٣ت
ُ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُزله٣ت ٖٓ روٓ ْ٤٤ب اما رْ رؾو٤ن األٛلاف.

 .5روشٗي /كغش الغوْد
ٗجلأ ثزٔو ٖ٣اؽٔبءٗ .ؾب ٍٝاٍزؼٔبٍ أّ٤بء ٓل٤لح ٓٞعٞكح ك ٢ث٤ئز٘ب اُزؼِ٤ٔ٤خ٣ .غت إٔ  ٌٕٞ٣اُزٔؤٓ ٖ٣زؼب ٓٝو٣ؾب ُِْٔبهً.ٖ٤
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الغلغخ الخبهغخ :ك٘ف ٗزك٘ف الشاؽذّى ّاألهفب ّٗغزؼ٘ذّى لْرِن الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ؟
الغلغخ الخبهغخ :ك٘ف ٗزك٘ف الشاؽذّى ّاألهفب ّٗغزؼ٘ذّى لْرِن الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ؟
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

أُولٓخ

رؼِٔ٤بد

هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

ٍبػزبٕ

ً٤ق ٗزٌ٤ق ٛٝو٣و٘ب ُِزؼبك٢

ٓغٔٞػبد ػَٔ

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى ػوٗ

روو٣و ٘ٓٝبهْخ

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ

ُٞػ أثٝ ٘٤أهالّ رقطٜ٤

ُِٔغٔٞػخ

ُٞػ هالة ٝٝهم ٝأهالّ
ٓوكوبد رله٣ج٤خ
ثطبهبد كبهؿخ

األُذاف:
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اُقبَٓخ ٌٕٞ٤ٍ ،أُْبهً ٕٞهبكه ٖ٣ػِ ٠رؾل٣ل أٍبُ٤ت اُزٌ٤ق ٞٓٝا ٖٛاُوٞح كافَ
األٛلبٍ ٝك ٢اُ٘لٌ.
اإلسؽبداد (الغلغخ الخبهغخ)
اُٜلف ٖٓ ٛن ٙاُغَِخ  ٞٛاإلّواى اٌُبَٓ ُِْٔبهً ٖ٤ك ٢اُزلٌ٤و كٓ ٢ؼوكز ْٜػٖ اُزٌ٤ق ٝاُوعٞػ٤خ ٝاُزؼج٤و ػٜ٘ب ٘ٓٝبهْزٜب.
٤ٍٝزْ رْغ٤غ أُْبهً ٖ٤ػِ ٠اُؾل٣ش ػٖ ٓالؽظبرٝ ْٜكُِ ْٜٜٔؼ٘بٕو ٝاُؼٞآَ ٝاإلعواءادُٝ .نُي اَُجتٍ ،زٌٓ ٕٞولٓخ
اُغَِخ اُقبَٓخ ٓٞعيح.
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤اُؼَٔ كٓ ٢غٔٞػبد ُزؾل٣ل اَُجَ اُز ٢ثبػزوبكُِ ٌٖٔ٣ ْٛواّلٝ ٖ٣األٛلبٍ ٖٓ فالٍ اُزٌ٤ق ٓغ أُؾ٘خ
اُْل٣لح ٝاُزؼبكٜ٘ٓ ٢ب ٘ٓٝبهْزٜب ٝاُزؾلس ػٜ٘ب٤ٍٝ .ؼوٗ ٛنا أُٞٙٞع ًٔل ّٜٞثٌَْ ٓزؼٔن ك ٢اُغَِخ اَُبكٍخ.
 .1الومذهخ
ٗؼوٗ ٓولٓخ هٖ٤وح  ٌٖٔ٣إٔ رَْٔ ثٚؼخ األٍئِخ اُجَ٤طخ:

"ٗبهْ٘ب أصو اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ٝأُؾٖ اُْل٣لح ػِ ٠اُواّلٝ ٖ٣األٛلبٍ .ػوك٘ب ٓولاه اُٚوه اُن ١رزَجت ث ٚأُؾ٘خ ػِ٠
اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػٝ .٢ا ٕ٥كػٗٞب ٗلٌو ٓب اما ًبٕ ثبٍزطبػخ اُ٘بً اُزٌ٤ق – أ ٝؽز ٠اُزؼبك ٖٓ – ٢أًضو اُزغبهة هػجب.
اما ًبٕ األٓو ًنُي ،كٌ٤ق ٣زٌ٤ل٣ٝ ٕٞزؼبكٕٞ؟"
"ٓب هأٌْ٣؟ اٗظوٝا ؽ ،ٌُْٞكٌوٝا ك ٢أّقبٓ رؼوك ،ْٜٗٞكٌوٝا ك ٢أٛلبٍ ٓوٝا ثؤٝهبد ٕؼجخ أ ٝػبٗٞا ٖٓ فَبئو عَٔ٤خَٛ .
رؼزول ٕٝأٗ٣ ْٜو ٕٞٓٞثٞظبئلٝ ْٜهبكه ٕٝػِ ٠االٜٗٔبى ك ٢ؽ٤برْٜ؟"
(ٗلزؼ أُغبٍ  5كهبئن ُِٔ٘بهْخ)
 .2هغوْػبد ػول :ك٘ف ًزك٘ف ّهشٗمٌب ًؾْ الزؼبفٖ
ٗٞىع أُْبهً ٖ٤ػِٓ ٠غٔٞػز.ٖ٤
اؽل ٟأُغٔٞػزٍ ٖ٤ز٘وَْ آُ ٠غٔٞػبد ػَٔ (فَٔخ ْٓبهً ٖ٤كٓ ًَ ٢غٔٞػخ ًؾل أهٍٖ )٠زؼَٔ ػِ ٠الؼول الغوبػٖ أ:
رك٘ف الشاؽذٗي ّالطشٗك ًؾْ الزؼبفٖ.
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ًٔب ر٘وَْ أُغٔٞػخ األفو ٟآُ ٠غٔٞػبد ػَٔ (ٍجؼخ ْٓبهً ٖ٤كٓ ًَ ٢غٔٞػخ ًؾل أػُِ٘ٔ )٠بهْخ الؼول الغوبػٖ ة:
رك٘ف الطفل ّالطشٗك إلٔ الزؼبفٖ.
ٗٞىع الوشفم٘ي الزذسٗج٘٘ي ٗٝ ،5-2ّ 5-1طِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣ووأٛٝب ػِ ٠أهواٗٗٝ .ْٜطوػ أٍئِخ ُِزؾون ٖٓ إٔ عٔ٤غ
أُْبهً٣ ٖ٤ل ٕٜٞٔأٛلاف ٛنا اُزٔوٝ ٖ٣اعواءار.ٚ
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الؼول الغوبػٖ أ :رك٘ف الشاؽذٗي ّالطشٗك ًؾْ الزؼبفٖ
األُذاف:
 .1رؾل٣ل ً٤ق ٣جو ٠اُواّل ٕٝأه٣ٞبء ٝهبكه ٖ٣ػِ ٠اُؾلبظ ػِ ٠هكب ْٜٛاُؼبٛل ٢أ ٝاٍزؼبكرٝ ٚاُو٤بّ ثٞظبئل ْٜػ٘لٓب
رٞاعٓ ْٜٜؾ٘خ ّل٣لح.
 .2ك٤ً ْٜل٤خ رطج٤ن ٛن ٙأُؼوكخ ُلػْ اُناد ٝاُواّلٝ ٖ٣األٛلبٍ.
الزؼل٘وبد
ٞٗ .1ىع أُْبهً ٖ٤ػِٓ ٠غٔٞػبد ػَٔ ( فَٔخ ًؾل أػِ ٠كٓ ًَ ٢غٔٞػخ  ٞٛاألك َٚكٛ ٢نا اُزٔو ٖ٣اُؾَبً
ُِٔغٔٞػخ).
ٗ .2طِت ٖٓ أكواك أُغٔٞػخ اُزؤَٓ ك ٢رغبهث ْٜاُْقٖ٤خ ٓٝؾبُٝخ رؾل٣ل ً٤ق ظِٞا أه٣ٞبء /ٝأ ٝرؼبكٞا ثؼل كزوح ٖٓ
اُٖؼٞثخ أ ٝاُزٞرو اُؼبٛل.٢
 .3هؿْ إٔ اُٜلف ٖٓ ٛنا اُزٔو ٞٛ ٖ٣اُزوً٤ي ػِ ٠ػِٔ٤بد اُزٌ٤ق ٝاُزؼبك ،٢اال أٗ ٚهل  ٌٕٞ٣رٔو٘٣ب ٕؼجب ػِ٠
أَُز ٟٞاُؼبٛلَٗ .٢ؤٍ ًَ ٓغٔٞػخ إ ًبٕ ٘ٛبى ػٞٚإ أ ٝصالصخ كٜ٤ب َٓزؼلُِ ٕٝؾل٣ش ػٖ هٖز ٖٓ( ْٜاُطوم
األفوُِ ٟو٤بّ ثٜنا ػلّ اٌُْق ػٖ اُؾلس/اُوٖخ ٗلَٜب ،ثَ ػِٔ٤خ اُزؼبك ٢كو.)ٜ
٣ .4غت إٔ ٣زؾلس أُْبهً ٕٞكو ٜثبُوله اُن٣ ١وربؽ.ُٚ ٕٞ
ٌٗ .5زت ًَ ػِٔ٤خ ٣زْ اُزؼوف ػِٜ٤ب ًؼٖ٘و َٓبػل ػِ ٠اُزٌ٤ق ٝاُزؼبك ٢ػِ ٠هطؼخ ًج٤وح ٖٓ اُٞهم (ٌَُ
ٓغٔٞػخ).

ًغزخذم الوغبالد الخوغخ للشفبٍ:
 اُجُٞٞ٤ع٤خ
 أُبك٣خ
 االعزٔبػ٤خ
 أُؼوك٤خ (أُؼوكخ ٝأُٜبهاد)
 اُؼبٛل٤خ (اُ٘لَ٤خ ٝاُوٝؽبٗ٤خ)
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الؼول الغوبػٖ ة :رك٘ف األهفب ّالطشٗك ًؾْ الزؼبفٖ
األُذاف
 .1اُزؼوف ػِ٤ً ٠ل٤خ ثوبء األٛلبٍ أه٣ٞبء٤ً ،ق ٣زٌ٤ل٣ٝ ٕٞزؼبكٕٞ
 .2ك٤ً ْٜل٤خ رطج٤ن ٛن ٙأُؼوكخ ُلػْ أٗلَ٘ب ٝاُواّلٝ ٖ٣األٛلبٍ.
الزؼل٘وبد
ٞٗ .1ىع أُْبهً ٖ٤ػِٓ ٠غٔٞػبد ػَٔ (ٍجؼخ أّقبٓ ًؾل أػِ ٠كٓ ًَ ٢غٔٞػخ).
٣ .2زطٞع اص٘بٕ أ ٝصالصخ ٖٓ أُغٔٞػخ ثبُؾل٣ش ػٖ ربه٣ـ ؽبُخ ٛلَ ٣ؼوكٓ ٚٗٞؼوكخ ع٤لح ٝػبٗ ٖٓ ٠رٞرو إٔ ٝؼٞثخ
ّل٣لح.
٣ .3ؾلك ٕٝاُلػْ اُ٘لَ ٢االعزٔبػ ٢أُؾلك اُن٣ ١ؼزول ٕٝإٔ األٛلبٍ رِوِ٤ٛ ٙٞخ اُلزوح ،آفن ٖ٣ثبالػزجبه ًبكخ أُغبالد
اُز ٢رج٘ ٢اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػٝ ٢رٌِْ.ٚ
 .4ػِ ٠اُن٣ ٖ٣زطٞػُِ ٕٞؾل٣ش ػٖ ربه٣ـ اُؾبالد إٔ ٣زؤًلٝا ٖٓ اػطبء رلبًٕ َ٤بك٤خ ػٖ ؽ٤بح اُطلَ ٝػبئِزٚ
ٓٝغزٔؼ ٚإلربؽخ أُغبٍ ُِزؼوف ػِ ٠ػٞآَ اُزٌ٤ق.
 .5ػِ ٠أكواك أُغٔٞػخ اُن ٖ٣ال ٣ؼوك ٕٞأٛلبال ٓؾلك ٖ٣إٔ ٣طوؽٞا األٍئِخ٣ٝ ،ولٓٞا ثؤٓضِخ ٖٓ ػ٘لُ ْٛز٤ٙٞؼ ثؼ٘
اُ٘وب ٛاُزٛ ٢وؽزٜب أُغٔٞػخ.
 .6روٓ ًَ ّٞغٔٞػخ ثزل ًَ ٖ٣ٝػِٔ٤خ رَب ْٛك ٢اُزٌ٤ق ٝاُزؼبك ٢ػِ ٠هطؼخ ًج٤وح ٖٓ اُٞهم.

ًغزخذم الوغبالد الخوغخ للشفبٍ:
 اُجُٞٞ٤ع٤خ
 أُبك٣خ
 االعزٔبػ٤خ
 أُؼوك٤خ (أُؼوكخ ٝأُٜبهاد)
 اُؼبٛل٤خ (اُ٘لَ٤خ ٝاُوٝؽبٗ٤خ)
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 .3كزبثخ الزمشٗش ّالوٌبلؾخ
رطِت ًَ ٓغٔٞػخ ٖٓ أؽل أػٚبئٜب إٔ ٣وق ٣ٝووأ ٗزبئغٜبٌٗ .وه ٛنا اُزٔوُ ٖ٣ألٛلبٍ ثؼل إٔ رٌ ًَ ٕٞأُغٔٞػبد هل ٗبهْذ
ٗزبئغٜب.
 ػِٓ ًَ ٠غٔٞػخ إٔ رزؤَٓ ك" ٢اُِج٘بد اُلاػٔخ ُِزٌ٤ق ٝاُْلبء".
٘ٛ بى اُؼل٣ل ٖٓ األّ٤بء اُز ٢رَبػلٗب ػِ ٠اُزٌ٤ق (ٓضال ،اُؼالهبد ٝاألٓٞه اُوٝؽبٗ٤خ ٝاُؾت ٝاُوػب٣خ ٝاُضوبكخ
ٝاُلوٕخ ُج٘بء أُٜبهاد ٝاألٓبٕ).
ًغزخذم الوغبالد الخوغخ للشفبٍ:
 اُجُٞٞ٤ع٤خ
 أُبك٣خ
 االعزٔبػ٤خ
 أُؼوك٤خ (أُؼوكخ ٝأُٜبهاد)
 اُؼبٛل٤خ (اُ٘لَ٤خ ٝاُوٝؽبٗ٤خ)
رك٘ف الشاؽذٗي
ٗلزؼ أُغبٍ ُإل٣غبى ٝأُ٘بهْخ ٖٓ ٛوف أػٚبء ٛن ٙأُغٔٞػبد ،ألٕ اُزٔو ٖ٣هل  ٌٕٞ٣ؽوى اُنًو٣بد أُئُٔخ ُل ٟثؼ.ْٜٚ
ٝهل ٣ؾزبط ٛئالء أُْبهً ٕٞاُ ٠اُلػْ ٖٓ ْٓبهً ٖ٤آفو ٖ٣أ ٖٓ ٝأَُ٤وُٝ .نُي ٣غت اػطبإ ْٛاُٞهذ ٝاالٛزٔبّ اما أهاكٝا
اُؾل٣ش.
َٗؤٍ أُْبهً ٖ٤ك ٢رٔو ٖ٣اُواّل٤ً ٖ٣ق ّؼوٝا ؽ٤بًُ َٛ .ٚبٕ ٍٜال إٔ ٝؼجب أٓ ٝئُٔب؟ ُ َٛل ٟاُن ٖ٣رطٞػٞا ثوٖخ ٓب
٤ٚ٣لٚٗٞ؟ ٗقٖٔ اٌُض٤و ٖٓ اُٞهذ ألكواك أُغٔٞػخ اُن ٖ٣رؾلصٞا ػٖ هٖٖ ْٜك ٢اُزٌ٤ق ٝاُزؼبكُِ ٢ؾل٣ش إ أهاكٝا مُي.
أُْبهً ٕٞؿ٤و ِٓيٓ ٖ٤ثبُؾل٣ش ػٖ رغبهث٣ٝ ،ْٜغت ػلّ رْغ٤غ أُٝئي األكواك ػِ ٠اٌُْق ػٖ رغبهث ْٜاُٖؼجخ.
رلخ٘ـ الزوشٗي
ٗؼط ٢أُْبهً ٖ٤اُلوٕخ ُِزؾلس ػٔب رؼِٔٛ ٖٓ ٙٞنا اُزٔوَٗٝ ،ٖ٣ؤُ ْٜإ ًبٕ ُل ْٜ٣اٍزٚ٤بؽبد َٛ .ثؼ٘ أُْبهًٖ٤
ٓورجٌ ٕٞؽ ٍٞاُزٔو ٖ٣أ ٝؿ٤و ها ٖ٤ٙػ٘ٚ؟ اما ًبٕ األٓو ًنُي ٌْٜ٘ٔ٣ َٛ ،إٔ ٣وُٞٞا ُ٘ب ُٔبما؟
(ٗؾب ٍٝاػطبء اٍزواؽخ ٓلرٜب  10كهبئن هجَ رولٓ ْ٣غٔٞػبد اُؼَٔ ؽ ٍٞرٌ٤ق األٛلبٍ روو٣وٛب ٝكزؼ ٗوبُ ؽ.)ُٚٞ
رك٘ف األهفب
ٗ طِت ٖٓ هبئل ًَ ٓغٔٞػخ ٖٓ ٓغٔٞػبد األٛلبٍ إٔ ٣ووأ رؼِ٤وبر ٖٓ ٚاُٞههخ.
ٗ طِت ٖٓ أُزطٞػ ٖ٤ك ٢أُغٔٞػبد إٔ ٣وُٞٞا ثبفزٖبه ً٤ق ِٕٞٝا اُٛ ٠ن ٙاُقالٕخ.
ٗ و ّٞثز٤َ٤و أُ٘بهْخ.
رلخ٘ـ الزوشٗي
ٗ ؼط ٢أُْبهً ٖ٤كوٕخ ُ٤زؾلصٞا ػٔب رؼِٔٛ ٖٓ ٙٞنا اُزٔو.ٖ٣
َٗ ؤُ ْٜإ ًبٕ ُل ْٜ٣اٍزٚ٤بؽبد َٛ .ثؼ٘ أُْبهًٓ ٖ٤ورجٌ ٕٞؽ ٍٞاُزٔو ٖ٣أ ٝؿ٤و ها ٖ٤ٙػ٘ٚ؟ اما ًبٕ األٓو ًنُي،
 ٌْٜ٘ٔ٣ َٛإٔ ٣وُٞٞا ُ٘ب ُٔبما؟
 .4اخززبم الغلغخ
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الغلغخ الغبدعخ :ك٘ف ٗوكٌٌب رٌو٘خ الشعْػ٘خ لذٓ األهفب ّرمْٗزِب؟
الغلغخ الغبدعخ :ك٘ف ٗوكٌٌب رٌو٘خ الشعْػ٘خ لذٓ األهفب ّرمْٗزِب؟
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

أُولٓخ

رؼِٔ٤بد

هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

ٍبػخ

ػوٗ PowerPoint

ػوٗ PowerPoint

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى ػوٗ

ً٤ق ٌ٘٘ٔ٣ب ر٘ٔ٤خ اُوعٞػ٤خ ُلٟ

ٓ٘بهْخ

ُٞػ أثٝ ٘٤أهالّ رقطٜ٤

األٛلبٍ ٝرو٣ٞزٜب؟

ُٞػ هالة ٝٝهم ٝأهالّ

افززبّ اُغَِخ

ٓوكوبد رله٣ج٤خ

األُذاف:
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اَُبكٍخ٤ٍ ،ل ْٜأُْبهً ٕٞأُلب ْ٤ٛاألٍبٍ٤خ ُِزٌ٤ق ٝاُوعٞػ٤خ ُل ٟاألٛلبٍ.
اإلسؽبداد (الغلغخ الغبدعخ)
 .1الومذهخ
ٗو ّٞثزولٞٙٞٓ ْ٣ع اُوعٞػ٤خ ٝاُزٌ٤ق٠ٜ٘ٗٝ ،ء أُْبهً ٖ٤ػِ ٠األكٌبه اُز ٢رِٕٞٞا ُٜب كٓ ٢غٔٞػبد اُؼَٔ ك ٢اُغَِخ
اُقبَٓخٗٝ .نًو إٔ اُؼل٣ل ٖٓ ػ٘بٕو اُزٌ٤ق اُز ٢ؽلكٛٝب ك ٢ػِٔٓ ْٜورج ٜثٔٞٙٞع "اُوعٞػ٤خ".
ٗؼطٓ ٢ولٓخ ٓٞعيح ُؼوٗ  ٖٓٝ .PowerPointاُغ٤ل إٔ ٗلهط ثؼ٘ ٖٓ األكٌبه اُزبُ٤خ:

"ػوٗ  PowerPointاُزبَُ٤ٍ ٢بػل ك ٢ر٘ظٛ ْ٤ن ٙاُؼ٘بٕو أُقزِلخٛٝ .نا ٍَ٤بػلٗب ك ٢ك ْٜأ ١اُؼ٘بٕو  ٌٖٔ٣إٔ رٌٕٞ
األًضو أ٤ٔٛخ كٙٝ ٢غ ٓؼ".ٖ٤
"ؽزً ُٞٝ ٠بٕ ُِطٞاهٟء  ٝاالىٓبد اُولهح ػِ ٠اُزلٓ٤و اُْل٣ل ُِوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػُ ٢ألٛلبٍ ،اال إٔ األٛلبٍ ٔ٣زٌِٕٞ
اُولهح ػِ ٠اُزٌ٤ق ٓغ ٛن ٙاُزغبهة اُوبٍ٤خٝ .رَٔٛ ٠ن ٙاُولهح ػِ ٠اُزٌ٤ق ثبُوعٞػ٤خ".
"ثؼ٘ األٛلبٍ ال ٣زٌ٤لٝ ٕٞؽل ْٛثَ ٣ؾزبع ٕٞاُ ٠كػْ ٝػ٘ب٣خ فبٕ٣ٝ .ٖ٤زٌ٤ق ثؼ٘ األٛلبٍ ثٌَْ أك ٖٓ َٚؿ٤و .ْٛك٢
اُغَِبد اُزبُ٤خٍ٘ ،جؾش ٓب روُ٘ ُٚٞب اُزغوثخ ٝاُجؾش ػٖ اُوعٞػ٤خ ٝاُطوم أُقزِلخ اُز٣ ٢زٌ٤ق كٜ٤ب األٛلبٍٍ٘ .ؾب ٍٝإٔ
ٗل ْٜثؼ٘ أٌُِبد ٝأُلب ْ٤ٛاُزٌ٘٘ٔ٣ ٢ب اٍزقلآٜب َُٔبػلح األٛلبٍ فالٍ ػِٔ٤بد اُزٌ٤ق ٝاُزؼبكًٔ .٢ب ٍ٘٘بهِ أصو
االفزالكبد ث ٖ٤األٛلبٍ – ٓضَ اُ٘ٞع االعزٔبػٝ ٢اُؼٔو – ػِ ٠االؽز٤بعبد ٝهكٝك اُلؼَ اُلوك٣خ ُألٛلبٍ".
 .2ػشك PowerPoint
 .3ك٘ف ٗوكٌٌب رمْٗخ الشعْػ٘خ لذٓ األهفب ّرٌو٘زِب
ٗطوػ أٍئِخ ُز٤َ٤و ٓ٘بهْخ روث ٜاُوعٞػ٤خ ٝاُزٌ٤ق ثبُؼَٔ اَُبثن ػُِ ٠ج٘بد اُج٘بء ُِوكبٝ ٙاالؽز٤بعبد أُقزِلخ ٓٝغبالد
االؽز٤بعبد أُقزِلخ.
ٗٔ٘ؼ أُْبهًٝ ٖ٤هزب ُِزلٌ٤و ٝاُزطٞع ثبعبثبد هجَ إٔ ٗؼط ٢اعبثبر٘ب اُقبٕخ.
 أ ١أُٞاهك اُلافِ٤خ (ػ٘بٕو اُزٌ٤ق ٝاُوعٞػ٤خ) ٣طٞهٛب األٛلبٍ ٖٓ فالٍ الؼاللبد؟ (اُضوخ ،اإلؽَبً ثبألٓبٕ
ٝاالٗزٔبء ،اُلوػ ،اُضوخ ،اُْؼٞه ثبُؤ٤خ ،اُزؼبٛق).
 أ ١أُٞاهك اُلافِ٤خ ٣طٞهٛب األٛلبٍ ٖٓ فالٍ الٌؾبهبد؟(اإلؽَبً ثبٌُلبءح ،اَُ٤طوح ػِ ٠اُج٤ئخ ،اإلثلاع ،اُل،ٍٞٚ
اٌُلبءح اُؼوِ٤خ ،أُؼوكخ ،األَٓ)
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أ ١أُٞاهك اُلافِ٤خ ٣طٞهٛب األٛلبٍ ٖٓ فالٍ الغبًت الشّؽبًٖ؟ (اُغبٗت اُوٝؽبٗ٘ٛ ٢ب ُٓ ٌ٤وزٖوا ػِ ٠اُل،ٖ٣
 ْٚ٣ ٌُٚ٘ٝأُؼزولاد ٝاُوٝ ْ٤اُـب٣خ ٖٓ اُؾ٤بح ٝأُؼ٘ٝ ٠األَٓ ٝاُزؼبٛق ٝاُِطق ٝاٌُوّ ٝاُضوبكخ).

 .4اخززبم الغلغخ
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الغلغخ الغبثؼخ :هشاؽل رطْس الطفل ّاالؽز٘بعبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ
الغلغخ الغبثؼخ :هشاؽل رطْس الطفل ّاالؽز٘بعبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

أُولٓخ

رؼِٔ٤بد

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى ػوٗ

ٍبػزبٕ ٖٗٝق

ػوٗ PowerPoint

ػوٗ PowerPoint

ُٞػ أثٝ ٘٤أهالّ رقطٜ٤

رٔوٓ :ٖ٣واؽَ اُزطٞه ٝاُزٌ٤ق

ٓ٘بهْخ

ُٞػ هالة ٝأهالّ ٝٝهم

ػوٗ اُزوو٣و ٝأُ٘بهْخ

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ

ػوٗ  PowerPointاَُبثغ

ٖٓ أُغٔٞػخ

ٓوكوبد رله٣ج٤خ

ُؼت أكٝاه :اُطلَ اُن ١ال ٣ؾظ٠

ٓغٔٞػبد ػَٔ

ثلػْ ك ٢أُلهٍخ
عَِخ افززبّ

األُذاف
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اَُبثؼخ٤ٍ ،زٌُ ٕٞل ٟأُْبهً ٖ٤ك ْٜأٍبٍُ ٢زطٞه اُطلَ ٝؽبعبر ٚاُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ.
اإلسؽبداد (الغلغخ الغبثؼخ)
 .1الومذهخ
َٗؤٍ أُْبهً ٖ٤ػٖ هأ ْٜ٣ثْؤٕ االؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ُألٛلبٍ كٓ ٢قزِق األػٔبه٘ٛ َٛ .بى ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ
افزالكبد ث ٖ٤اُطو٣وخ اُزَ٣ ٢زغ٤ت أ٣ ٝزؤصو كٜ٤ب اثٖ اُضبٗ٤خ ٝاثٖ اُؼبّوح ُلولإ أ ٝاُٞكبح أُلبعئخ ألؽل اُٞاُلٖ٣؟ األٕلهبء؟
ُِٔوٝه ثؤٙٝبع اُؼ٘ق؟ ً٤ق رٌ ٕٞاٍزغبثخ اُواّل ٓقزِلخ ػٖ اٍزغبثخ اُطلَ؟
(ٗؼط ٢أُْبهً 5 ٖ٤اُ 10 ٠كهبئن ُِؼٖق اُنٝ ٢٘ٛاُ٘وبُ).
 .2ػشك PowerPoint
ٗؼوٗ ٓولٓخ ٕـ٤وح ُؼوٗ  ٖٓٝ .PowerPointاُغ٤ل إٔ ٗلهط ثؼ٘ ٖٓ األكٌبه اُزبُ٤خ:

"األٛلبٍ ٓقزِل ٕٞػٖ اُواّل ٖٓ ٖ٣ؽ٤ش أٗٓ ْٜب ٣ياُ٣ ٕٞزطٞهٝ .ٕٝاُؼٔو ػبَٓ ٓ٣ ْٜؾزبط ػ٘ب٣خ فبٕخ ،كؼٔو اُطلَ ٣ئصو
ك ٢اُطو٣وخ اُزَ٣ ٢زغ٤ت كٜ٤ب ُألؽلاس ٣ٝلٓ ْٜؼ٘ ٠األٙٝبع أُض٤وح ُِزٞرو أ ٝاألؽلاس أُوػجخ".
"رقزِق ٓواؽَ رطٞه ٜٓبهاد األٛلبٍ أُؼوك٤خ ٝاُؼبٛل٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ثبفزالف أػٔبهٝ .ْٛرئصو ٛن ٙأُغبالد اُضالصخ
ُِٜٔبهاد ك ٢رؾل٣ل ً٤ل٤خ هكٝك كؼَ األٛلبٍ ػِ ٠اُؾٞاكس أُض٤وح ُِزٞرو .ثبإلٙبكخ اُ ٠مُي ،كبٕ ٘ٛبى افزالكبد ك٢
االؽز٤بعبد اُقبٕخ أُورجطخ ثٌَ ٓوؽِخ ٖٓ ٓواؽَ اُزطٞه".
ٗؼوٗ ّوائؼ ٗٝ ،PowerPointو ّٞثز٤َ٤و ٓ٘بهْخ هٖ٤وح ػٖ ٓواؽَ رطٞه اُطلَ ٝاالفزالكبد ث ٖ٤اُغَ٘ .ٖ٤ػٍِ ٠جَ٤
أُضبٌٍ٘٘ٔ٣ ،ب إٔ َٗؤٍ أُْبهً ٖ٤اما ًبٗٞا ٞ٣اكو ٕٞػِ ٠االؽز٤بعبد ٝاَُِ٤ًٞبد أُؼوٙٝخ.
 .3روشٗي :هشاؽل الزطْس ّػول٘خ الزك٘ف
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الِذف :رؾل٤ي أُْبهً ٖ٤ػِ ٠اُزلٌ٤و ثبالفزالف ك ٢االؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ث ٖ٤األٛلبٍ ٖٓ ٓقزِق األػٔبه ٖٓٝ
اُغَ٘ٝ ،ٖ٤رْغ٤ؼ ْٜػِ ٠اٍزٌْبف االٍزغبثبد أُالئٔخ ُِؼٔو ٝاُ٘ٞع االعزٔبػ.٢
الزؼل٘وبدٗ :طِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٘٣ؤَٞا آُ ٠غٔٞػبد ٖٓ صالصخ أ ٝأهثؼخ أّقبٓ ٞٗٝىع ػِ ْٜ٤كهاٍبد اُؾبُخ اُوٖ٤وح
ؽ ٍٞأٛلبٍ ك ٢أٙٝبع ٞٛاهٟء  ٝاالىٓبد ُ٘٤بهْٞا كٓ ٢غٔٞػبر ْٜاالٍزغبثبد اُلاػٔخ ُِوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػٝ ٢ث٘بء
اُوعٞػ٤خ األٛلبٍ اُن ١ه٣ٝذ هٖٖ.ْٜ

ٓالؽظخ :ؽَت اُٞهذٌِٗ ،ق ًَ ٓغٔٞػخ ثبُؼَٔ ػِ ٠هٖخ أ ٝهٖز ٖٓ ٖ٤هٖٔ األٛلبٍ.
ػِٓ ًَ ٠غٔٞػخ إٔ:
 رز َٕٞآُ ٠ب ال ٣ي٣ل ػِ ٠صالصخ رٖوكبد ُالٍزغبثخ ٌَُ ٛلَ.
 رٖق اُ٘زبئظ أُوعٞح ٖٓ ًَ رٖوف ثبَُ٘جخ ُج٘بء اُوعٞػ٤خ ٝاُزٌ٤ق.
٣زْ ًزبثخ ًَ رٖوف ٍٝجت اُو٤بّ ث ٚػِ ٠ثطبهبد ًج٤وح.
لقـ األهفب
ػٔو كاٗب ٍٞ٘ 3اد .رٞك٤ذ أٜٓب كٛ ٢غ ّٞػِ ٠هو٣زٜب ٢ٛٝ .رؼ ِ٤آ ٕ٥غ علرٜب أَُ٘خ اُز ٢رؼزً٘ ٢نُي ثؾل٤لح أفوٟ
ك ٢اُواثؼخ ػْوح .رجٌ ٢كاٗب ِ٤ٛخ اُٞهذ ٝال رو٣ل ٓـبكهح أُ٘يٍ .اُوو٣خ ا ٕ٥رؼ ِ٤ثَالّ ٝػبكد اُؾ٤بح آُ ٠غواٛب
اُطج٤ؼ.٢
ى٘٣ت ك ٢اُضبٗ٤خ ػْوحٛ .وثذ ٓغ ػبئِزٜب ٖٓ ثِلٛب ؿ٤و إِٝٝ ٖٓ٥ذ اُ ٠األهكٕ هجَ صالصخ أّٜو .روى أثٛٞب ّوزْٜ
أَُزؤعوح ُ٤جؾش ػٖ ػَٔ .أٜٓب ٓوٚ٣خ ٛٝو٣ؾخ اُلواُ .رغٌِ ى٘٣ت ك ٢أُ٘يٍ ُوػب٣خ أّوبئٜب األٕـو ٍ٘بٝ ،رقوط
أؽ٤بٗب ثؾضب ػٖ ُؤخ اُؼُ ِ٤ؼبئِزٜب.
ػٔو ٓؾٔل  15ػبٓب .رْ اؽوام ٓلهٍز ٚفالٍ اُؾوة اُطِ٣ٞخ ٣ ُْٝنٛت اُ ٠أُلهٍخ ٓ٘ن صالس ٍ٘ٞاد .رٞك٤ذ أٓ ٚهجَ
ػبٓ .ٖ٤ريٝط ٝاُلٓ ٙوح أفو ٌُٖٝ ٟػالهخ ٓؾٔل ثيٝعخ أثَ٤ُ ٚ٤ذ ػِٓ ٠ب ٣واّ ٞٛ .ك ٢ثِل عل٣ل ٝهؿْ إٔ إٔلهبءٙ
٣نٛج ٕٞاُ ٠أُلهٍخ اال أْٗ٣ ٚؼو أٗ ٚأًجو ٝأع ٖٓ َٜإٔ ٣ؼٞك اُ ٠أُلهٍخَ٣ .بػل ٓؾٔل ٝاُلًِٔ ٙب أٌٖٓ ك ٢ا٣غبك ػَٔ
ك ٢أُياهعٓ .ؾٔل َٓ٘ؾت ٖٓ اُؾ٤بح االعزٔبػ٤خ ٝال ٣زؼبَٓ ٓغ اُؼل٣ل ٖٓ اُ٤بكؼ ٖ٤ك .ٍٚ٘ ٢ؽز ٠أٗ٣ ُْ ٚؼل ْ٣بهى ك٢
ُؼجخ ًوح اُولّ اُزً ٢بٕ ٣ؾجٜب.

 .4لشاءح الزمشٗش ّالوٌبلؾخ
ٗطِت ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ إٔ رٌزت اعبثبرٜب ػِٝ ٠ههخ ُٞػ هالة ٓؼلح َٓجوب رؾذ اٍْ اُطلَ اُن ١رزؼِن اُجطبهبد ث.ٚ
ٗواعغ اٌَُْ ثَوػخُِْٔ ٌٖٔ٣ .بهً ٖ٤إٔ ٣ؼِوٞا ػِٗ ٠زبئظ ٓغٔٞػبد اُؼَٔ أَ٣ ٝؤُٞا ػٜ٘ب أَ٣ ٝبٞٔٛا كٜ٤ب.
 .5اإلػذاد للؼت األدّاس :اُطلَ اُن ١ال ٣ؾظ ٠ثلػْ ك ٢أُلهٍخ
ٍ٤غوة أُْبهً ٕٞاُزله ٌ٣اُن٣ ١و ّٞثٓ ٚؼِْ ؿ٤و كاػْ ُِزؤًل ٖٓ كُٔ ْٜٜٔب ٔ٣و ث ٚاألٛلبٍ أؽ٤بٗب ك ٢اُٖق (ًؤٕ ٣زْ
اؽواع ْٜأٓبّ اُٖق أ ٝػلّ اإلٕـبء اُ ْٜ٤أٙ ٝوث ْٜثبُؼٖب).
األُذاف :اُْؼٞه ثؤصو اَُِ٤ًٞبد ؿ٤و اُلاػٔخ ٝروِ َ٤آٌبٗ٤خ رٖوف أُْبهً ٖ٤ثٜن ٙاُطو٣وخ ٗؾٛ ٞالث.ْٜ
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الزؼل٘وبد :كٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُضبٗٗ ،٢طِت ٖٓ فَٔخ ْٓبهً ٖ٤اُزطٞع َُٔبػلر٘ب ك ٢رط٣ٞو ُؼت أكٝاه هٖ٤و ُ٤ولٓٛٞب ك ٢اُّٞ٤
اُضبُش .رلٝه اُزٔض٤ِ٤خ ؽٛ ٍٞلَ ك ٢اُضبٓ٘خ كٕ ٢ق ٣لهٍٓ ٚؼِْ ؿ٤و كاػْ.
لي ٣ؼوف أُْبهً ٕٞا٥فو ٕٝثٔؾز ٟٞاُزٔض٤ِ٤خٗ ،قجو ْٛكو" ٜأٌْٗ ٍزْبٛل ٕٝرٔض٤ِ٤خ ػٖ ٛلَ ك ٢اُضبٓ٘خ".
ٗؾزبط ٓزطٞػُ ٖ٤ألكٝاه اُزبُ٤خ:
ٓ ؼِْ
ٛ بُجبٕ ٤َ٣ئبٕ اُزٖوف
ٓ واهجبٕ
ًزؾذس ػلٔ اًفشاد هغ الوؼلن ّالوشالج٘ي ّالطبلج٘ي اللزٗي ٗغ٘ئب الزقشف.
ْٗوػ اُـوٗ ٖٓ ُؼت األكٝاه ُِٔؼِْ أُزطٞعٗٝ ،قجو ٙأٗ٤ٍ ٚل٣و ٕلب ٖٓ أٛلبٍ ك ٢اُضبٓ٘خ ؽ ٍٞأٞٙٞٓ ١ع ٣قزبه ،ٙثؾ٤ش
 ٌَْ٣أُْبهً ٕٞك ٢اُٞهّخ اُطالة ك ٢اُٖق.
ػِ ٠أُؼِْ اُزٖوف ثطو٣وخ ؿ٤و كاػٔخ ٓوِلا ٓب ٣لؼِ ٚأُؼِٔ ٕٞاَُ٤ئ ٕٞك ٢اُٖقٗ .طِت ٖٓ أُؼِْ أُزطٞع إٔ ٣ز َٕٞاُ٠
أكٌبه ؽ٤ً ٍٞل٤خ اُزٖوف ثطو٣وخ "ؿ٤و كاػٔخ"ٗ .ولّ ُ ٚرله٣جب اٙبك٤ب ػ٘ل اُؾبعخ.
ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ:
 ثؼل إٔ ٣طِت ٖٓ اُطالة إٔ ٣ؤٍٞا٘٣ ،زول أُؼِْ ػَٔ ثؼ٘ اُطالة أٓبّ اُٖق ،أ٣ ٝجلأ ثبُٖواؿ ػِٛ ٠بُت
ٕؼت أُواً.
 ٌٖٔ٣ إٔ ٣طِت أُؼِْ ٖٓ اُطبُت إٔ َٔ٣غ كهٍب ٝ ٞٛٝاهق ٣ٝقجو ٙأٗ ٚؿج ٢ألٗ ٚال ٣لؼَ مُي ثطو٣وخ ٕؾ٤ؾخ ،صْ
ٔ٣زلػ ٛبُجب آفو ألٗ ٚأمًُٔ"( ٠بما ال رٌٓ ٕٞضَ هائل اُنً٢؟")
ٗزؾلس ػِ ٠اٗلواك اُ ٠أُزطٞػ ٖ٤اُِنٔ٤ٍ ٖ٣ضالٕ كٝه اُطبُج ٖ٤اُِن٤َ٣ ٖ٣ئب اُزٖوف َٗٝبػلٔٛب ك ٢رؾ٤ٚو اُلٝهٗ .طِت
ٜٓ٘ٔب رول ْ٣ثؼ٘ األكٌبه ؽ٤ً ٍٞل٤خ أكاء ٛنا اُلٝهٝ .اما رطِت األٓو مُيٗ ،وزوػ ػِٜٔ٤ب ًٍِٞب "ٝهؾب ٓٝيػغب"ٓ .ضال ،إٔ
٣يػظ أؽلٔٛب ىٓ ِٚ٤اُغبٌُ ثغبٗج ،ٚثٔ٘٤ب ٣جلأ ا٥فو ثبٌُالّ ؽبُٔب ٣ل٣و أُؼِْ ظٜو.ٙ
ٗزؾلس ػِ ٠اٗلواك ٓغ أُواهج ٖ٤أُزطٞػْٗٝ ،ٖ٤وػ ُٜٔب أٜٗٔب ٍ٤واهجبٕ اُٖق ٝاُزلبػَ اُن٣ ١غوُٝ ١ـخ عَل أُؼِْ
ٝاُطالةٗٝ .طِت ٜٓ٘ٔب رل ٖ٣ٝأُالؽظبد ػِٓ ٠ب ٣و٣بٗ ٚفالٍ اُؾٖخ.
 .6اخززبم الغلغخ

توفري احلناية والرعاية النفسية االجتناعية لألطفال يف اوضاع الطوارىء و االزمات – العراق 8002

43

روشٗي االعزشخبء األّ  :االعزشخبء الغغذٕ
أٍِٞة االٍزوفبء ٛنا ٓل٤ل ُِـب٣خ ُألّقبٓ اُن٣ ٖ٣ؼبٗ ٖٓ ٕٞاُزٞرو اُغَلٝ ١اُؼبٛلٝ ،٢األٛلبٍ اُن ٖ٣ال َ٣زط٤ؼٕٞ
االٍزوفبء٣ ٞٛٝ .زطِت اُزوً٤ي ٣ٝؼِْ األٛلبٍ أُٜبهاد اُزَ٣ ٢زط٤ؼ ٕٞرطج٤وٜب ك ٢اُج٤ذ ػ٘لٓب  ٌٕٞٗٞ٣ؿبٙج ٖ٤أٓ ٝزؼجٖ٤
أ ٝؽياٗ ٠أٓ ٝزٞرو ٖ٣أ٣ ٝلهٍُ ٕٞالٓزؾبٗبد .اٗ ٚأٍِٞة ثَٝ ٜ٤كؼبٍ ُالٍزوفبء اُؼبّ .اُغيء اُضبٗ ٖٓ ٢رٔو ٖ٣االٍزوفبء
رٔو ٖ٣مٍٔ٘ ٢٘ٛبهٍ ٚك ٢اُ ٖ٤ٓٞ٤اُضبُش ٝاُواثغٝ .ك ٢اُ ّٞ٤اُقبٌٓ ٍ٘غٔغ اُزٔو ٖ٤٘٣اُغَل ٝ ١اُنٓ ٢٘ٛؼب.
ٗزؤًل إٔ اُج٤ئخ ٛبكئخ ٝثبػضخ ػِ ٠االٍزوفبءٗ .طِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣غَِٞا أَ٣ ٝزِوٞا ػِ ٠األهٗ أ ٝػِ ٠اٌُوٍ ،٢ثؾ٤ش
رٌ ٕٞاُولٓبٕ ػِ ٠األهٗ ٝاُ٤لإ ػِ ٠اُؾٗ .ٖٚطِت ٓ٘ ْٜروى ًَ ّ٢ء ثؤ٣لٝ ْٜ٣اىاؽخ اُ٘ظبهاد أ ٝأ٢ّ ١ء َ٣جت ػلّ
اُواؽخ ٗٝزؤًل إٔ ٓالثَٓ ْٜو٣ؾخ.
 .11أؿٔٞٚا أػ .ٌْ٘٤اٍزوفٞا.
 .12ؽوًٞا أًزبكٌْ ثجٜء اُ ٠أػِٝ ٠أٍلَ.
 .13ؽوًٞا أػ٘بهٌْ ثجٜء ؽوًخ كائو٣خ( .أّ ١قٔ ُلٌِْٓ ٚ٣خ ك ٢اُؼ٘ن ،ػِ ٚ٤إٔ ٣و ّٞثٜنا ثجٜء ّل٣ل) .ؽوًٛٞب أٝال
ك ٢ارغب ٙصْ ك ٢االرغب ٙا٥فو.
 .14ؽوًٞا أًزبكٌْ ٓوح أفوٛ ٌُٖٝ .ٟن ٙأُوح ٖٓ األٓبّ اُ ٠اُقِق .رؾوًٞا ثجٜء .اُ ٠أػِٝ ٠أٍلَ ٖٓ ،األٓبّ اُ٠
اُقِق.
 .15اثلأٝا ثزؾو٣ي أػ٘بهٌْ ٓوح أفو ٟؽوًخ كائو٣خ ٝثجٜء ّل٣ل.
 .16ؽوًٞا عنػٌْ ثجٜء اُ ٠أؽل اُغبٗج ٖ٤صْ اُ ٠ا٥فو .ال رغٜلٝا أعَبكًْ ثَ رؾوًٞا ثِطق ٝثٜء .رؤًلٝا إٔ ظٜوًْ
َٓزوٓٝ ْ٤وربػ.
 .10ؽوًٞا إٔبثغ أهلآٌْ اُ ٠أػِٝ ٠أٍلَ .اهكؼٞا اؽل ٟأهلآٌْ هِ٤ال ٝؽوًٞا اٌُبؽَ اُ ٠أػِٝ ٠أٍلًَ .وهٝا اُؾوًخ
ٓغ اُولّ األفو .ٟؽوًٞا اؽل٤ٍ ٟوبٌْٗ اُ ٠األٓبّ ٓٝلٛٝبً .وهٝا ٓغ اَُبم األفو.ٟ
 .13ؽوًٞا األ٣ل ١ؽوًخ كائو٣خ ٝثجٜء٣ ،ل ٝاؽلح ًَ ٓوح.
 .13فنٝا ٗلَب ثط٤ئب ٝػٔ٤وب (ٓ 12وح) .ر٘لَٞا ٖٓ أٗلٌْ ٝأفوعٞا اُ٘لٌ ٖٓ كٌْٔ .اعَِٞا ثبٍزوبٓخ.
 .20ؽوًٞا أًزبكٌْ ٓوح أفو ٟثبُز٘بٝة كائو٣ب َ صْ ؽوًٞا أػ٘بهٌْ صْ ٛيٝا أ٣ل ٌْ٣صْ ؽوى إٔبثغ أهلآٌْ ٤ٍٝوبٌْٗ .اكزؾٞا
أػ .ٌْ٘٤فنٝا ٗلَ ٖ٤ثط٤ئٝ ٖ٤ػٔ٤و٤ً .ٖ٤ق رْؼوٕٝ؟
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مناقشة وأسئلة :هل تم تحقٌق األهداف؟
نراجع أهداؾ الٌوم الثانً التً ٌجب أن تكون معروضة أمام المشاركٌن طٌلة الٌوم الثانً.
كٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُضبٗ٤ٍ ،٢زٌٖٔ أُْبهً:ٖٓ ٕٞ
 كٓ ْٜب رْ رؾل٣ل ٖٓ ٙأٍبُ٤ت اُزٌ٤ق ٞٓٝا ٖٛاُوٞح ُل ٟاألٛلبٍ ٝك ٢اُ٘لٌ.
 ك ْٜأُلب ْ٤ٛاألٍبٍ٤خ "ُِزٌ٤ق" "ٝاُوعٞػ٤خ" ك ٢األٛلبٍ.
 ك ْٜأُلب ْ٤ٛاألٍبٍ٤خ ُزطٞه األٛلبٍ ٝأصوٛب ػِ ٠األٛلبٍ ك ٢اٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد.
 ك ْٜأ٤ٔٛخ اُناد ٝاألٍوح ٝأُغزٔغ ك ٢اُزؼبك.٢
 َٛؽوو٘ب ًَ ٛن ٙاألٛلاف؟ َٗؤٍ أُْبهً ٖ٤ػٖ هأ .ْٜ٣اما ُْ ٣زْ رؾو٤ن ٛن ٙاألٛلافٓ ،ب  ٢ٛػ٘بٕو اُزله٣ت اُزُْ ٢
٣لٜٛٞٔب؟
(ٖٓ اُغ٤ل إٔ ٗؤفن ثؼ٘ اُٞهذ ُٔ٘بهْخ أ٣خ ٗوب٣ ُْ ٛلٜٜٔب أُْبهً ٕٞثٌَْ ع٤ل).

الزم٘٘ن
ٗو ّٞثزٞى٣غ ٗٔبمط اُزو ٗٝ ،ْ٤٤غٔغ اُ٘ٔبمط أُؼجؤح ٖٓ أُْبهً ٖ٤كٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُضبٗ٤ٍ .٢زْ رٌواه ػِٔ٤خ اُزو.ّٞ٣ ًَ ْ٤٤
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المرفق التدرٌبً  :5-1تعلٌمات للعمل الجماعً أ :تكٌف الراشدٌن والفطرٌق نحو التعافً
الؼول الغوبػٖ أ :رك٘ف الشاؽذٗي ّالطشٗك ًؾْ الزؼبفٖ
األُذاف:
 .1رؾل٣ل ً٤ق ٣جو ٠اُواّل ٕٝأه٣ٞبء ٝهبكه ٖ٣ػِ ٠اُؾلبظ ػِ ٠هكب ْٜٛاُؼبٛل ٢أ ٝاٍزؼبكرٝ ٚاُو٤بّ ثٞظبئل ْٜػ٘لٓب
رٞاعٓ ْٜٜؾ٘خ ّل٣لح.
 .2ك٤ً ْٜل٤خ رطج٤ن ٛن ٙأُؼوكخ ُلػْ اُناد ٝاُواّلٝ ٖ٣األٛلبٍ.
الزؼل٘وبد
.1
.2
.3
.4
.5

ٗٞىع أُْبهً ٖ٤ػِٓ ٠غٔٞػبد ػَٔ ( فَٔخ ًؾل أػِ ٠كٓ ًَ ٢غٔٞػخ  ٞٛاألك َٚكٛ ٢نا اُزٔو ٖ٣اُؾَبً
ُِٔغٔٞػخ).
ٗطِت ٖٓ أكواك أُغٔٞػخ اُزؤَٓ ك ٢رغبهث ْٜاُْقٖ٤خ ٓٝؾبُٝخ رؾل٣ل ً٤ق ظِٞا أه٣ٞبء /ٝأ ٝرؼبكٞا ثؼل كزوح ٖٓ
اُٖؼٞثخ أ ٝاُزٞرو اُؼبٛل.٢
هؿْ إٔ اُٜلف ٖٓ ٛنا اُزٔو ٞٛ ٖ٣اُزوً٤ي ػِ ٠ػِٔ٤بد اُزٌ٤ق ٝاُزؼبك ،٢اال أٗ ٚهل  ٌٕٞ٣رٔو٘٣ب ٕؼجب ػِ٠
أَُز ٟٞاُؼبٛلَٗ .٢ؤٍ ًَ ٓغٔٞػخ إ ًبٕ ٘ٛبى ػٞٚإ أ ٝصالصخ كٜ٤ب َٓزؼلُِ ٕٝؾل٣ش ػٖ هٖز ٖٓ( ْٜاُطوم
األفوُِ ٟو٤بّ ثٜنا ػلّ اٌُْق ػٖ اُؾلس/اُوٖخ ٗلَٜب ،ثَ ػِٔ٤خ اُزؼبك ٢كو.)ٜ
٣غت إٔ ٣زؾلس أُْبهً ٕٞكو ٜثبُوله اُن٣ ١وربؽ.ُٚ ٕٞ
ٌٗزت ًَ ػِٔ٤خ ٣زْ اُزؼوف ػِٜ٤ب ًؼٖ٘و َٓبػل ػِ ٠اُزٌ٤ق ٝاُزؼبك ٢ػِ ٠هطؼخ ًج٤وح ٖٓ اُٞهم (ٌَُ ٓغٔٞػخ).
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الوشفك الزذسٗجٖ  :5-2رؼل٘وبد لؼول الوغوْػخ ة :رك٘ف األهفب ّالطشٗك ًؾْ الزؼبفٖ
الؼول الغوبػٖ ة :رك٘ف األهفب ّالطشٗك ًؾْ الزؼبفٖ
األُذاف
 .1اُزؼوف ػِ٤ً ٠ل٤خ ثوبء األٛلبٍ أه٣ٞبء٤ً ،ق ٣زٌ٤ل٣ٝ ٕٞزؼبكٕٞ
 .2ك٤ً ْٜل٤خ رطج٤ن ٛن ٙأُؼوكخ ُلػْ أٗلَ٘ب ٝاُواّلٝ ٖ٣األٛلبٍ.
الزؼل٘وبد
ٞٗ .1ىع أُْبهً ٖ٤ػِٓ ٠غٔٞػبد ػَٔ (ٍجؼخ أّقبٓ ًؾل أػِ ٠كٓ ًَ ٢غٔٞػخ).
٣ .2زطٞع اص٘بٕ أ ٝصالصخ ٖٓ أُغٔٞػخ ثبُؾل٣ش ػٖ ربه٣ـ ؽبُخ ٛلَ ٣ؼوكٓ ٚٗٞؼوكخ ع٤لح ٝػبٗ ٖٓ ٠رٞرو إٔ ٝؼٞثخ
ّل٣لح.
٣ .3ؾلك ٕٝاُلػْ اُ٘لَ ٢االعزٔبػ ٢أُؾلك اُن٣ ١ؼزول ٕٝإٔ األٛلبٍ رِوِ٤ٛ ٙٞخ اُلزوح ،آفن ٖ٣ثبالػزجبه ًبكخ أُغبالد
اُز ٢رج٘ ٢اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػٝ ٢رٌِْ.ٚ
 .4ػِ ٠اُن٣ ٖ٣زطٞػُِ ٕٞؾل٣ش ػٖ ربه٣ـ اُؾبالد إٔ ٣زؤًلٝا ٖٓ اػطبء رلبًٕ َ٤بك٤خ ػٖ ؽ٤بح اُطلَ ٝػبئِزٓٝ ٚغزٔؼٚ
إلربؽخ أُغبٍ ُِزؼوف ػِ ٠ػٞآَ اُزٌ٤ق.
 .5ػِ ٠أكواك أُغٔٞػخ اُن ٖ٣ال ٣ؼوك ٕٞأٛلبال ٓؾلك ٖ٣إٔ ٣طوؽٞا األٍئِخ٣ٝ ،ولٓٞا ثؤٓضِخ ٖٓ ػ٘لُ ْٛز٤ٙٞؼ ثؼ٘
اُ٘وب ٛاُزٛ ٢وؽزٜب أُغٔٞػخ.
 .6روٓ ًَ ّٞغٔٞػخ ثزل ًَ ٖ٣ٝػِٔ٤خ رَب ْٛك ٢اُزٌ٤ق ٝاُزؼبك ٢ػِ ٠هطؼخ ًج٤وح ٖٓ اُٞهم( .ػِٔ٤خ ٌَُ ثطبهخ)
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المرفق التدرٌبً  :6-1الرجوعٌة والتكٌف
الرجوعٌة والتكٌف
بٌنما ٌعتبر كل األطفال ضعفاء فً ظروؾ الطوارىء و االزمات ،فإن لدٌهم أٌضا القدرة على المجابهة والتحمل والتعافً من
التعرض للعنؾ والفقدان .وتدعى هذه القدرة على التكٌؾ والتعافً بعد التجارب المؤلمة بالرجوعٌة.
وتتألؾ الرجوعٌة من نفس العوامل التً تساهم فً تحقٌق الرفاه والتكٌؾ والتطور لدى األطفال التً ناقشناها مسبقا .وهناك
عوامل داخلٌة وخارجٌة تساعد فً تدعٌم هذه الرجوعٌة:
 صفات بٌولوجٌة تولد لدى األطفال وتعرؾ بالصفات الطبٌعٌة المتأصلة.
 عوامل حماٌة بنٌت بمرور الوقت داخل أسرة الطفل وعبلقته بالمحٌط.
تعتمد الرجوعٌة على عوامل داخلٌة وخارجٌة ،فمع أن بعض هذه العوامل متأصل ،إال أن باإلمكان تنمٌة الكثٌر ؼٌرها
وتقوٌتها من خبلل الدعم النفسً االجتماعً .وفٌما ٌلً بعض الصفات الدالة على الرجوعٌة التً تساعد األطفال على التكٌؾ
مع الشدائد:
 الشعور باألمان العاطفً والجسدي
 الشعور باالنتماء إلى األسرة
 الشعور باالنتماء االجتماعً إلى مجموعة والعالم األكبر
 القدرة على البحث عن الدعم العاطفً من اآلخرٌن والحصول علٌه
 القدرة على الشعور بالفرح
 الشعور بالسٌطرة على محٌطنا
 الشعور بالكفاءة
 امتبلك أهداؾ فً الحٌاة والقدرة على تخٌل المستقبل
 القدرة الفكرٌة
 القدرة على فهم األزمات واستنباط المعانً من األحداث
 الفضول
 الثقة بالنفس والثقة بالراشدٌن واألقران
 الحاجة والقدرة على مساعدة اآلخرٌن
 حس باإلٌثار والتعاطؾ
 السٌطرة على الذات
 الصحة الجسدٌة
للرجوعٌة عبلقة كبٌرة بدرجة ارتباط األطفال بأسرهم ومجتمعاتهم ،وقدراتهم على التعلم وحل المشكبلت ،وأعمق معتقداتهم
وقٌمهم ،وقدراتهم على السٌطرة الداخلٌة ،وبالقبول الذي ٌتلقونه من الناس حولهم والفرص المتوفرة أمامهم للمشاركة فً
النشاطات التً تطور قدراتهم الفكرٌة والفكرٌة.
وبٌنما الرجوعٌة أمر متأصل باألساس ،إال أن بإمكاننا فعل العدٌد من األمور لتقوٌة "الموارد الداخلٌة" لؤلطفال وتنمٌتها.
وٌستطٌع المعلمون أن ٌتركوا أثرا فً بعض عوامل الحماٌة التً ذكرناها سابقا .على سبٌل المثالٌ ،مكننا أن نعمل على:
 تحسٌن جودة التفاعل والعبلقات بٌن المعلم المراعً والطفل.
 توفٌر فرص التطور الفكري بما فٌه مهارات حل المشكبلت.
 تعزٌز اإلحساس بتقدٌر الذات وقٌمتها من خبلل مساعدة األطفال على تحقٌق بعض النجاح فً مهام أو مهارات أو
رٌاضات محددة.
 المساعدة على تقوٌة وتطوٌر ارتباط األطفال بمجتمعهم وإحساسهم باالنتماء.
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القوة والتماسك فً األسرة والمجتمع
ؼالبا ما نعتبر الرجوعٌة صفة فردٌة ،ولكن ٌمكننا أٌضا أن نأخذ باالعتبار صفات القوة لدى األسر والمجتمعات .وٌمكننا أن
نساهم كمعلمٌن فً تعزٌز هذه الصفات وزٌادة الحماٌة التً توفرها األسر والمجتمعات لؤلطفال فً ظروؾ الشدة.
بعض مزاٌا األسر القوٌة المتماسكة:
 االتصال الجٌد بٌن أفرادها.
 آمال وأهداؾ مشتركة.
 االحترام والرعاٌة والمحبة بٌن كل أفرادها :راشدٌن وأطفال.
 وجود موارد كافٌة لتلبٌة االحتٌاجات المادٌة والجسدٌة األساسٌة ألفراد األسرة.
بعض مزاٌا المجتمعات القوٌة المتماسكة:
 االتصال الجٌد بٌن أفرادها.
 القٌادة تمثل الشعب بحق ،بما فً ذلك النساء.
 أفراد المجتمع ٌتحملون المسؤولٌة وٌتحركون لتحسٌن حٌاة المجتمع.
 الشعب ٌنظر إلى نفسه على أنه واسع الحٌلة.
 البنى والخدمات األساسٌة موجودة :المدارس ،المراكز الصحٌة ،المجموعات والمؤسسات الدٌنٌة (حٌث ٌوجد دٌن
منظم).
الرجوعٌة تتحقق من عملٌات عادٌة ولٌست أمراً سحرٌا ً! بٌنما ٌمكن أن تمثل ظروؾ الطوارىء و االزمات مخاطر شدٌدة
القسوة على الرفاه النفسً االجتماعً لؤلطفال ،إال أن وجود عوامل الحماٌة داخل األطفال وأسرهم ومجتمعاتهم ٌمكن أن ٌلعب
دورا مهما فً تحٌٌد اآلثار الضارة .فالقدرات الداخلٌة لؤلطفال ٌمكن تقوٌتها بوجود أشخاص داعمٌن وبنى داعمة داخل
محٌطهم.
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المرفق التدرٌبً  :7-1مراحل نماء األفطفال واالحتٌاجات النفسٌة االجتماعٌة

رأٌنا كٌؾ أن األحداث ومستوى العوز والحرمان ومواطن الرجوعٌة والقدرة على التكٌؾ وأشكال الدعم االجتماعٌة
والعاطفٌة المتوفرة كلها عوامل ٌمكن أن تؤثر فً انعكاسات األحداث المثٌرة للتوتر على األطفال .فهذه العوامل ٌمكنها أن
تزٌد من أثر هذه الشدائد أو تخفؾ ضررها.
عوامل أخرى مثل العمر وحالة التطور والنوع االجتماعً تؤثر بشكل مهم فً الطرٌقة التً ٌفهم فٌها األطفال اوضاع
الطوارىء و االزمات وٌستجٌبون لها:
لؤلطفال احتٌاجات مختلفة ومواطن قوة وضعؾ فً المراحل المختلفة لنموهم وتطورهم وحسب جنسهم .ومن الضروري أن
نفهم هذه العوامل لنستطٌع توفٌر الدعم المناسب والفعال فً الظروؾ الطارئة.
تفطور الفطفل هو عملٌة النمو والنضج منذ الحمل وحتى الرشد .وٌجب توافر عوامل جسدٌة ونفسٌة واجتماعٌة محددة لتتم
عملٌة التطور الطبٌعٌة .وهذا ٌعنً أٌضا أن االحتٌاجات النفسٌة االجتماعٌة تتؽٌر وتتطور بنمو الشخص وتطوره.
ٌتأثر النمو والتطور بعدد من العوامل بما فٌها:
 الصحة والتؽذٌة
 مستوى األمان فً المحٌط
 التحفٌز الجسدي والفكري وفرص التعبٌر
 النوعٌة المحددة للتفاعبلت والعبلقات مع الراشدٌن واألقران
 العوامل الثقافٌة
وبٌنما قد تؤثر الثقافة على العدٌد من أوجه الحالة النمائٌة ،إال أن هناك عوامل مشتركة تمٌز مراحل التطور لكل األطفال
تقرٌبا .وقد لخصنا هذه المراحل تالٌا:
المرحلة األولى :من الوالدة وحتى  11شهراً
الثقة مقابل عدم الثقة
ٌعتمد الرضع على الراشدٌن فً كل احتٌاجاتهم ،وٌحتاجون إلى تطوٌر إحساس باألمان ٌأتً من إنشاء عبلقة آمنة وحاضنة
مع مقدمً الرعاٌة األساسٌٌن ،وهً عملٌة تعرؾ باالرتباط .وٌتحقق االرتباط من خبلل تخفٌؾ مقدمً الرعاٌة للتوتر الذي
ٌشعر به الرضٌع نتٌجة للجوع والعطش والبرد واأللم ،ومن خبلل االتصال الجسدي مثل الضم والهدهدة والتربٌت .ولعبلقات
الرضع األولى أهمٌة كبٌرة فً تطورهم النفسً.
فً األشهر الثمانٌة عشر األولى من الحٌاة ٌتطور دماغ الرضٌع بسرعة كبٌرة .وٌتم تشجٌع وتعزٌز تطور الوظائؾ الدماؼٌة
والحركٌة من خبلل التحفٌز البصري والسمعً المستمر ،مثل الحدٌث مع الطفل والؽناء له وتشجٌعه على التحرك بحرٌة من
خبلل الحبو.
األثر النفسً االجتماعً الوضاع الفطوارىء و االزمات على الرضع :الحالة العاطفٌة لؤلم والراشدٌن اآلخرٌن المحٌطٌن
بالطفل ،ولٌس الحدث بحد ذاته ،سٌكون لها أثر مهم على الرضٌع.
المرحلة الثانٌة :سنة ونصف إلى ثالث سنوات
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االستقاللٌة مقابل الشعور بالخجل
ٌستمر تطور الدماغ وٌبدأ نشوء العملٌات الفكرٌة األساسٌة من خبلل حواس اللمس والبصر والشم والسمع خبلل هذه الفترة.
ومن المهم أن ٌطور األطفال شعورا بالقدرة على القٌام ببعض األمور بأنفسهم .أما الخطوة النفسٌة والجسدٌة األهم فً هذا
العمر ،فهً االنفصال التدرٌجً عن األم ،حٌث ٌبدأ الطفل باللعب بشكل مستقل وحده ومع اآلخرٌن ،وٌشمل هذا لعبة الخٌال
(وهً ممارسة للمهارات االجتماعٌة) .كما تبدأ اللؽة بالتطور ومعها ٌتطور مفهوم "أنا" واستخدامها .وفً هذا العمر أٌضا،
ٌطور األطفال أٌضا تحكما متزاٌدا على الوظائؾ الجسدٌة.
األثر النفسً االجتماعً الوضاع الفطوارىء و االزمات على األفطفال فً هذا العمرٌ :ستمر األثر الكبٌر للحالة النفسٌة لؤلم
والراشدٌن اآلخرٌن على األطفال ،ولكن نشوء معرفتهم بالخطر – كما ٌعبر عنه الراشدون واألطفال الكبار – سٌمنحهم أٌضا
إحساسا بالخوؾ والقلق.

المرحلة الثالثة :الفطفولة المبكرة ( 6 -3سنوات)
المبادرة مقابل الذنب
فً هذه المرحلةٌ ،عتمد األطفال كثٌرا على الراشدٌن وعالمهم الخارجً لتوفٌر التجارب التً تحفز تطورهم .وهم بحاجة للثقة
الختبار حدود الحرٌة الفردٌة والمسؤولٌة الجماعٌة ،والخٌال والواقع ،واألمور الجٌدة والمسموحات .وفً هذه المرحلة أٌضا
تصبح المهارات الفكرٌة واللؽة أكثر تعقٌدا ،وٌبدأ األطفال بفهم الواقع االجتماعً لعالمهم وقبوله.
األثر النفسً االجتماعً الوضاع الفطوارىء و االزمات فً الفطفولة المبكرةٌ :درك األطفال أن هناك "مشاكل" ولكنهم ال
ٌستطٌعون فهم طبٌعتها ومعناها بالكامل .وٌمكن لؤلحداث المثٌرة للتوتر أن تعرقل التطور الفكري أو العاطفً ،وٌنعكس هذا
األثر على سلوك األطفال ولعبهم ،فقد ٌصبحون انسحابٌٌن أو متشبثٌن بأهلهم أو عدوانٌٌن.
المرحلة الرابعة :الفطفولة المتوسفطة ( 12 -6سنة)
تتمٌز هذه الفترة بالتطور السرٌع ونضج قدرة األطفال على التفكٌر والفهم وإدراك مشاعرهم وإدارتها والقٌام بأمورهم
بأنفسهم .وٌحتاج األطفال فً هذه المرحلة إلى التعاطً مع أشخاص ؼٌر أفراد أسرهم – وخاصة فً المدرسة – وتعلم
التفاوض مع العالم خارج البٌت .وبهذه التجارب ٌتعلمون التماهً مع مجموعات أوسع من وحدة األسرة وتطوٌر المهارات
األكادٌمٌة األساسٌة.
األثر النفسً االجتماعً الوضاع الفطوارىء و االزمات فً الفطفولة المتوسفطة :بٌنما تكون قدرتهم على فهم األحداث
والمعانً مفٌدة للبعض فً هذه المرحلة ،إال أنه األطفال فً هذه المرحلة قد ٌملكون إدراكا عالٌا بنقاط ضعفهم .ولهذا السبب
فقد ٌكونون أكثر خوفا من األطفال األصؽر سنا .ومن المفٌد فً هذا األمر التأكٌد على التبادل الدائم للمعلومات الصادقة عن
الوضع ومساعدة األطفال فً فهم هذه األحداث .وجدٌر بالذكر أن األطفال فً هذه المرحلة – وخاصة األطفال دون العاشرة
– ٌلجأون كثٌرا إلى استخدام لعبة الخٌال التً ٌسٌطرون فٌها على األحداث والنتائج.
المرحلة الخامسة :المراهقة ( 11 -13سنة)
الهوٌة مقابل االرتباك
من المهم أن نلفت أن "المراهقة" لٌست مفهوما معترفا به عالمٌا .ففً بعض الثقافات ،لٌس هناك كلمة للفترة ما بٌن الطفولة
والرشد والتً ٌمكن أن تكون قصٌرة جدا .لكن سواء اعترؾ بها فً تلك الثقافة أم ال ،فإن المرحلة ما بٌن  21أو  21سنة إلى
 21سنة تتمٌز بتؽٌٌرات فسٌولوجٌة وعاطفٌة واجتماعٌة مهمة للطفل النامً.
إنها فترة للنمو الجسدي السرٌع المصحوب بالتؽٌٌرات فً المظهر والوصول الى البلوغ والتطور السرٌع لؤلحاسٌس الجنسٌة
وبداٌة دورة التكاثر.
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وتتطلب هذه الفترة االنتقالٌة إلى الرشد أن ٌؤسس الٌافعون بقوة هوٌتهم االجتماعٌة والعملٌة .وؼالبا ما تترافق هذه المرحلة
األخٌرة من عملٌة بناء الهوٌة الشخصٌة بارتباك وقلق حول أسئلة مثل "من أنا وماذا أكون ،ما الذي أومن به وما الذي ال
أومن به ،ما الذي أرٌد أن أفعله ،ما الذي أستطٌع أن أفعله ".وؼالبا ما تدفع هذه العملٌة الٌافعٌن إلى تأسٌس هوٌته بالمقارنة
مع هوٌة األهل والمجتمع أو حتى بالتضاد معها ألنهم بحاجة للشعور بالسٌطرة على األمور وتطوٌر أفكارهم الخاصة ،وهو
أمر كثٌرا ٌؤدي إلى صراعات داخل األسرة.
ٌسعى الٌافعون لرفقة أقرانهم ،وٌحصلون على إحساس بالتسرٌة والدعم من الحدٌث عن نفس االرتباك والسعً والقلق بشأن
تعرٌؾ الهوٌة بوضوح ومن ثم العٌش حسب مقاٌٌسها .وهذا ٌخلق "هوٌة المجموعة" لدى الٌافعٌن .والٌافعون شدٌدو التأثر
بضؽط األقران والشلة ،وٌقبلون التحدٌات الخطرة وٌقومون بالسلوك الخطر .وقد ٌسعون للحصول على شركاء جنسٌٌن لٌس
فقط إلشباع حاجاتهم الجنسٌة القوٌة بل ألنهم ٌتطلعون للحمٌمٌة والقرب والحنان الذي وفرته لهم األسرة فً مرحلة ما من
طفولتهم.
اآلثار النفسٌة االجتماعٌة الوضاع الفطوارىء و االزمات على الٌافعٌن :عادة ما ٌكون الٌافعون متوترٌن وقلقٌن للؽاٌة قً
اوضاع الطوارىء و االزمات المزمنة عندما تختفً فرص اكتساب المهارات وسبل الحصول على الرزق تقرٌبا ،وعندما ٌتم
انتهاك القٌم والثقة واالحترام والطٌبة حولهم – عادة من قبل قدواتهم العلٌا السابقٌن (األهل أو زعماء الحً على سبٌل المثال)
– فإن بحثهم عن الهوٌة واالنتماء قد ٌقودهم إلى االنضمام للمجموعات المسلحة أو المنحرفة فً ؼٌاب فرص أكثر إٌجابٌة.
كما أن الٌافعات أكثر عرضة لخطر اإلساءة الجنسٌة أو االستؽبلل .ولٌست حاالت مبادلة الجنس بحاجات البقاء على قٌد الحٌاة
(لهن) أو ألسرهن باألمر الؽرٌب فً اوضاع الطوارىء و االزمات.
وبالملخص ،فإن لتفكك القٌم والقدوة العلٌا وفرص بناء المهارات الذي ؼالبا ما ٌصاحب النزاع المسلح (سواء كان عرقٌا أو
دٌنٌا أو سٌاسٌا) طوٌل األمد فً الؽالب أكثر اآلثار خطورة على الٌافعٌن.
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الْ٘م الضبلش :دّس الوؼلو٘ي فٖ رْف٘ش الذػن الٌفغٖ االعزوبػٖ ّثٌبء الشعْػ٘خ لذٓ األهفب فٖ
أّمبع الطْاسٓء ّ االصهبد
أُذاف الزذسٗت
ٍ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُضبُش ٖٓ:
 اكهاى اُلٝه أُ ْٜاُن ١رو ّٞث ٚأُلاهً ٝأُؼِٔ ٕٞك ٢اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػُ ٢طالث ْٜأُزؤصو ٖ٣ثؾبُخ اُطٞاهٟء
 ٝاالىٓبد.
 اٍزٌْبف أُغٔٞػخ اُٞاٍؼخ ٖٓ أُٞاهق ٝاَُِ٤ًٞبد ٝأٍبُ٤ت االرٖبٍ أُؾلكح اُز٣ ٢غت رجٜ٘٤ب ك ٢اُٖق ُلػْ
اُطالة ٝث٘بء هٞر ْٜاُلافِ٤خ.
 اُزؼوف ػِ ٠األٛلبٍ اُن٣ ٖ٣ؼبٗٓ ٖٓ ٕٞؾ٘خ ػبٛل٤خ ّل٣لح ٝكػٔٝ ْٜاؽبُزُ ْٜزِو ٢اُلػْ اُالىّ.

اعزؼذاداد الوذسة
اٍزؼلاكا ُِ ّٞ٤اُضبُش٤ٍ ،و ّٞأُلهث ٕٞثـ:
 رٖ٣ٞو َٗـ ٖٓ أٛلاف اُ ّٞ٤اُضبُش.
 رٖ٣ٞو َٗـ ٖٓ أُوكوبد اُزله٣ج٤خ ُِ ّٞ٤اُضبُش
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لوؾخ عشٗؼخ ػي الْ٘م الضبلش
الغلغخ

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

اُزَغٝ َ٤اُغَِخ االكززبؽ٤خ

رؼِٔ٤بد

كُ َ٤أَُ٤و  -اُ ّٞ٤اُضبُش

0300 -0330

ػوٗ  :PowerPointأٛلاف اُ ّٞ٤اُضبُش

 30كه٤وخ

اُغَِخ اُضبٓ٘خُ :ؼت أكٝاهٛ :لَ ػٔوٙ
ٍٞ٘ 3اد ك ٢أُلهٍخ ٓٝؼِْ ؿ٤و كاػْ

ْٓبهًخ أُغٔٞػخ

اهّبكاد (اُغَِخ اُضبٓ٘خ)

0345 -0300

اُغَِخ اُزبٍؼخ :كٝه أُلاهً ٝاُزؼِْ٤
ك ٢اُلػْ اُ٘لَ ٢االعزٔبػٝ ٢ث٘بء اُولهح
ػِ ٠اُزؤهِْ ك ٢ؽبٍ اُطٞاهٟء ٝ
االىٓبد

 45كه٤وخ

ٓ٘بهْخ
ٓغٔٞػبد ػَٔ

اهّبكاد (اُغَِخ اُزبٍؼخ)

1015 -0345

رؼِٔ٤بد

أُوكن اُزله٣ج٤ً :3-1 ٢ق رٞكو أُلاهً
ٝاُزؼِ ْ٤االٍزغبثخ الؽز٤بعبد اُطلَ اُ٘لَ٤خ
االعزٔبػ٤خ ك ٢أٙٝبع اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد
ٓٝب ثؼلٛب؟

 30كه٤وخ

ٓ٘بهْخ

أُوكن اُزله٣ج :3-2 ٢رٞك٤و ٕق كاػْ
ٝآٖٓ ٣ؼ٤ل األٓٞه اُٛ ٠ج٤ؼزٜب
ػوٗ PowerPoint
اٍزواؽخ 1045 -1015
اُغَِخ اُؼبّوح٤ً :ق  ٌٖٔ٣إٔ َ٣زغ٤ت
أُؼُِٔ ٕٞالؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ
ُألٛلبٍ ك ٢اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ك٢
ٍ٤بم اُزؼِ ْ٤اُ٢ٓٞ٤

رؼِٔ٤بد

اهّبكاد (اُغَِخ اُؼبّوح)

1200 -1045

ْٓبهًخ أُغٔٞػخ

أُوكن اُزله٣ج :10-1 ٢األ٤ٔٛخ اٌُجوٟ
ُِؼالهخ ث ٖ٤أُؼِْ ٝاُطبُت ك ٢اُلػْ اُ٘لَ٢
االعزٔبػ :٢اإلٕـبء اُلاػْ

ٍ 1،25بػخ

ٓغٔٞػبد ػَٔ
ٓ٘بهْخ

أُوكن اُزله٣ج :10-2 ٢أَُبد األٍبٍ٤خ
ُِٖق اُلاػْ
أُوكن اُزله٣ج :10-3 ٢االٗٚجب ٛاُٖل٣ن
ُألٛلبٍ ك ٢اُٖق

اُـلاء 1300 -1200
اُغَِخ اُؼبّوح٤ً :ق  ٌٖٔ٣إٔ َ٣زغ٤ت
أُؼُِٔ ٕٞالؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ
ُألٛلبٍ ك ٢اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ك٢
ٍ٤بم اُزؼِ ْ٤اُ٢ٓٞ٤

ٓغٔٞػبد ػَٔ
ٓ٘بهْخ

أُوكن اُزله٣ج :10-4 ٢االرٖبٍ ٖٓ أعَ
رؾو٤ن اُزؤهِْ٘ٓ :بهْخ اُطٞاهٟء ٓغ األٛلبٍ

1500 -1300
ٍبػزبٕ

أُوكن اُزله٣ج٤ً :10-5 ٢ق َٗبػل األٛلبٍ
ك ٢اُٖق اُن ٖ٣رظٜو ػِ ْٜ٤آصبه أُؾ٘خ
اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ اُْل٣لح
أُوكن اُزله٣جٓ :10-6 ٢بما ٣لؼَ أُؼِٕٔٞ
َُٔبػلح األٛلبٍ اُنْ٣ ١زٌ ٖٓ ٕٞاألػواٗ
اُ٘لَ٤خ اُغَل٣خ

اٍزواؽخ 1515 -1500
اُغَِخ اُؼبّوح٤ً :ق  ٌٖٔ٣إٔ َ٣زغ٤ت
أُؼُِٔ ٕٞالؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ
ُألٛلبٍ ك ٢اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ك٢
ٍ٤بم اُزؼِ ْ٤اُ٢ٓٞ٤
رٔو ٖ٣اٍزوفبء

ٓغٔٞػبد ػَٔ

أُوكن اُزله٣جٓ :10-0 ٢بما ٗلؼَ ػ٘لٓب
َ٣زٔو األٛلبٍ ك ٢اُْؼٞه ثبُٔؾ٘خ اُْل٣لح:
اإلؽبُخ اُ ٠اُقلٓبد أُقزٖخ

ْٓبهًخ أُغٔٞػخ

رٔو ٖ٣اٍزوفبء اُضبٗ :٢االٍزوفبء اُن٢٘ٛ

ٓ٘بهْخ

1615 -1515
ٍبػخ
1625 -1615
 10كهبئن

ٓ٘بهْخ ٝأٍئِخ َٛ :رْ رؾو٤ن األٛلاف؟
ٗٔٞمط روْ٤٤
ٜٗب٣خ اُغَِخ اَُبػخ 1000
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الغلغخ االفززبؽ٘خ:
الغلغخ االفززبؽ٘خ
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

اُزَغَ٤

رؼِٔ٤بد

هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

 30كه٤وخ

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى
ػوٗ

اُزوؽ٤ت
أُولٓخ
أٛلاف اُ3ّٞ٤

ػوٗ PowerPoint

رٔوًَ/ٖ٣و اُغٔٞك

ْٓبهًخ أُغٔٞػخ

ػوٗ : PowerPoint
أٛلاف اُ ّٞ٤اُضبُش
كُ َ٤أَُ٤و -اُ ّٞ٤اُضبُش

 .6الزغغ٘ل
 .7الزشؽ٘ت
 .8الومذهخ
ٗولّ رـن٣خ هاعؼخ ٖٓ رو ْ٤٤اُ ّٞ٤اُضبَٗٗ .٢ؤٍ أُْبهً ٖ٤إ ًبٕ ٓب ىاٍ ُل ْٜ٣أ٣خ أٍئِخ ٖٓ رله٣ت األٌٓٗٝ ،لزؼ أُغبٍ
ُٔ٘بهْخ هٖ٤وح.
 .9أُذاف الْ٘م الضبلش
ثؼل ٓ٘بهْخ هٖ٤وح ُزـط٤خ أٛلاف اُ ّٞ٤اُضبُشٗ ،ولّ ا٣غبىا ٍو٣ؼب ُزله٣ت اُ ّٞ٤اُواثغ.

هالؽظخٗ :غت أى ًكْى هغزؼذٗي إلعشاء رغ٘٘شاد إرا ثشص لذٓ الوؾبسك٘ي اؽز٘بعبد رؼلن خبفخ ،لكي ٗغت أى ٗقت إٔ
رغ٘٘ش ًغشَٗ فٖ هقلؾخ الوغوْػخ كلِبّ .ػلٌ٘ب كزلك أى ًزأكذ هي ػشك األُذاف الٌِبئ٘خ فٖ هكبى ّامؼ (ػلٔ لْػ أّ
الؾبئو) ه٘لخ فزشح الزذسٗت ل٘زو ّكي الوؾبسكْى فٖ ًِبٗخ الزذسٗت هي رم٘٘ن هب إرا رن رؾم٘ك األُذاف.
 .11روشٗي /كغش الغوْد
ٗجلأ ثزٔو ٖ٣اؽٔبءٗ .ؾب ٍٝاٍزؼٔبٍ أّ٤بء ٓل٤لح ٓٞعٞكح ك ٢ث٤ئز٘ب اُزؼِ٤ٔ٤خ٣ .غت إٔ  ٌٕٞ٣اُزٔؤٓ ٖ٣زؼب ٓٝو٣ؾب ُِْٔبهً.ٖ٤
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الغلغخ الضبهٌخ :لؼت أدّاس :هفل ػوشٍ  8عٌْاد فٖ الوذسعخ ّالوؼلن غ٘ش داػن
الغلغخ الضبهٌخ :لؼت أدّاس :هفل ػوشٍ  8عٌْاد فٖ الوذسعخ ّالوؼلن غ٘ش داػن
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

ُؼت أكٝاهٛ :لَ ػٔو3 ٙ
ٍ٘ٞاد ك ٢أُلهٍخ ٝأُؼِْ
ؿ٤و كاػْ

ٓ٘بهْخ ٓغٔٞػخ

ُٞػ أثٝ ٘٤أهالّ رقطٜ٤

 45كه٤وخ

ٓ٘بهْخ

ٓ٘بهْخ

عَِخ االفززبّ

األُذاف:
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اُضبٓ٘خٌ٤ٍ ،زَت أُْبهً ٕٞكٜٔب أكُ َٚطوم اُزله ٌ٣ؿ٤وأُ٘بٍجخ.
إسؽبداد (الغلغخ الضبهٌخ)
ٗجلأ اُغَِخ ثِؼت أكٝاهٗٝ ،ل٣و ٗوبّب ثؼل.ٙ
 .1لؼجخ أدّاس :هفل ػوشٍ  8عٌْاد فٖ هذسعخ ّالوؼلن غ٘ش الذاػن.
ُؼت األكٝاه ٛنا ػٖ ٛلَ ك ٢اُضبٓ٘خ كٕ ٢ق ٓؼِٔ ٚال َ٣بػلٝ ٙال ٣لػٔ.ٚ
اٍزؼل أُزطٞػ ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُضبُِٗ ٢ؼت أكٝاه ٓغ ٓٔضِٓ ٖ٤زطٞػ .ٖ٤أُْبهً ٕٞاُجبهِ٣ ٕٞؼج ٕٞكٝه "اُطالة"،
ٝأُزطٞػبٕ أُواهجبٕ ٣غَِبٕ اُ ٠ع٘ت ٣واهجبٕ ٣ٝؤفنإ ٓالؽظبد.
٣ظٜو ُؼت األكٝاه اُٖق ٓ٘ن ُؾظخ كف ٍٞاُطالة اُٝ ٚ٤ؽزٓ ٠ـبكهرَ٣ٝ ،ٚزٔو ٗؾ 20 ٞكه٤وخ.
 .2الوٌبلؾخ
ٗطِت ٖٓ أُواهج ٖ٤إٔ ٌ٣زجب روو٣وا ٓلٖال ػٔب الؽظبٗٝ ،ٙطِت ٖٓ "اُطالة" ٝأُؼِْ إٔ ٣قجوٝا أُغٔٞػخ ثْؼٞهْٛٝ ْٛ
ٔ٣ضِٛ ٕٞن ٙاألكٝاه ٘٣ٝبهّْ َٛ .ٙٞؼوٝا ثٜن ٙاُطو٣وخ ػ٘لٓب ًبٗٞا ك ٢أُلهٍخ؟ اما ًبٕ اُغٞاة ٗؼْٓ ،ب  ٞٛاألصو اُن ١روًزٚ
ٛن ٙاُزغوثخ ػِْٜ٤؟
 .3اخززبم علغخ
ٗقزْ اُغَِخ ثَئاٍ أُْبهً ٖ٤ػٔب رؼُِٔ ٖٓ ٙٞؼجخ األكٝاه.
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الغلغخ الزبعؼخ :دّس الوذسعخ ّالوؼلو٘ي فٖ الذػن الٌفغٖ االعزوبػٖ ّثٌبء هِبساد الزك٘ف لذٓ األهفب
فٖ ؽبالد الطْاسٓء ّ االصهبد
الغلغخ الزبعؼخ :دّس الوذسعخ ّالوؼلو٘ي فٖ الذػن الٌفغٖ االعزوبػٖ ّثٌبء هِبساد الزك٘ف لذٓ األهفب فٖ ؽبالد
الطْاسٓء ّ االصهبد
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

أُولٓخ :رٔو ٖ٣ػٖق م٢٘ٛ

ٓغٔٞػبد ػَٔ

ُٞػ أثٝ ٘٤أهالّ رقطٜ٤

 30كه٤وخ

هٍبئَ هئ٤َ٤خ

رؼِٔ٤بد

ػوٗ PowerPoint

ٓ٘بهْخ

ٓوكوبد رله٣ج٤خ

عَِخ اُقزبّ

األٛلاف:
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اُزبٍؼخ٤ٍ ،ل ْٜأُْبهً ٕٞكٝه أُؼِٔٝ ٖ٤أُلاهً ك ٢رٞك٤و اُلػْ اُ٘لَ ٢االعزٔبػ٢
ُألٛلبٍ ك ٢ؽبالد اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد.
إسؽبداد (الغلغخ الزبعؼخ)
 .1همذهخ :روشٗي ػقف رٌُٖ

ٓالؽظخٛ :نٓ ٙغوك عَِخ رٔ٤ٜل٣خ ػٖ أُٞٙٞع ٣ٝغت إٔ رجو ٠هٖ٤وح.

َٗز َٜثغَِخ ػٖق م ٢٘ٛهٖ٤وح (ٖٓ فٌٔ اُ ٠صٔبٗ ٢كهبئن) ػٖ اُلٝه أُؾزَٔ ُِٔلاهً ٝأُؼِٔ ٖ٤ك ٢اُلػْ اُ٘لَ٢
االعزٔبػٓ .٢ضالٌ٘٘ٔ٣ ،ب إٔ رَؤٍ:

"ٖٓ َ٣زط٤غ افجبهٗب ػٖ ثؼ٘ األٍجبة اُز ٢رغؼَ ُِٔلاهً ٝأُؼِٔ ٖ٤أ٤ٔٛخ فبٕخ ك ٢ؽ٤بح األٛلبٍ اُن ٖ٣ػبّٞا ؽبُخ
اُؾوة أ ٝاُلوو أ ٝأٙٝبع اُٖواع؟ ٓب اُلٝه اُنُ ٌٌْ٘ٔ٣ ١ؼج ٚك ٢ؽ٤بح ٛئالء األٛلبٍ؟"
ٗطِت ٖٓ أؽل أُْبهً ٖ٤إٔ ٌ٣زت ًَ ٓب ٣وبٍ ػِ ٠اُِٞػ اُوالة ك ٕٝإٔ ٗؾب ٍٝر٘ظ ْ٤األكٌبه.
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 .2سعبئل أعبع٘خ
ثؼل عَِخ اُؼٖق اُنٗ ،٢٘ٛولّ اُوٍبئَ األٍبٍ٤خ اُزبُ٤خ ثبٍزقلاّ اُِٞػ اُوالة ٝعٜبى اُؼوٗ أ ٝػوٗ .PowerPoint
ْٗلك ػِ ٠اُؾبالد اُز ٢فوط كٜ٤ب أُْبهً ٕٞث٘لٌ األكٌبه أُٞعٞكح ك ٢اُوٍبئَ األٍبٍ٤خ.

سعبئل أعبع٘خ
 ك ٢ث٤ئخ اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ؿبُجب ٓب ٣لول األٛلبٍ اُؼالهبد اُواػ٤خ ٣ٝلزوو ٕٝاُ ٠كوٓ اُزطٞه.
 رٞكو أُلاهً ث٤ئخ آٓ٘خ ٘ٓٝظٔخ رؼ٤ل ّ٤ئب ٖٓ اُْؼٞه اُطج٤ؼ ٢اُ ٠ؽ٤بح األٛلبٍ أُٔيهخ ٝؿ٤و ا٘ٓ٥خ.
 أُلهٍخ ٌٓبٕ ُج٘بء ػالهبد كاػٔخ ٓغ األهوإ ٝاُواّل.ٖ٣
 أُلهٍخ ٌٓبٕ ُِزؼِْ ٝاُزٌٖٔ ٖٓ أُٜبهاد ٝرط٣ٞو اؽَبً ثبٌُلبءح ٝرول٣و اُناد ٝاألَٓ.
ِ٣ ؼت أُؼِٔ ٕٞكٝها ه٣ٞب ك ٢ؽ٤بح أٛ ١لَ ٖٓ فالٍ رول ْ٣كػْ ػبٛل ٢صبثذ ٝاُج٘بء ػِٜٓ ٠بهاد اُزٌ٤ق ُلٟ
األٛلبٍ ك ٢اُج٤ئخ اُ٤ٓٞ٤خ ُِٖق.
ّ ٖٓ ؤٕ ر٘ل٤ن ْٗبٛبد ٓؼ٘٤خ ث٘بء هلهح األٛلبٍ ٗؾ ٞأُي٣ل ٖٓ األكٌبه اإل٣غبث٤خ ٝأُْبػو ٝاَُِ٤ًٞبد
ػ٘لٓب ٣ولّ أُؼِٔ ٕٞاُلػْ ٝاُوػب٣خ اُؼبٛل٤خ٤ٍ ،زؼِْ األٛلبٍ إٔ ٣ضوٞا ثب٥فؤٓ ،ٖ٣ب ٍٞ٤كو ُ ْٜاُلوٕخ ُِزقل٤ق ٖٓ ثؼ٘
آصبه ٙٝغ اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد .كبُضوخ  ٢ٛأ ْٛعبٗت ٖٓ عٞاٗت ػالهخ أُؼِْ ثبُطبُتٝ ،فبٕخ ػ٘ل اُؼَٔ ٓغ األٛلبٍ اُنٖ٣
ال ٣ؼ ْٕٞ٤ك ٢ث٤ئخ آٓ٘خ٣ٝ .ؼزجو األٛلبٍ ٖٓ ٓ٘بٛن اُؾوة ٙؼلبء ثٌَْ فبٓٝ ،اما كٓود اُضوخ كَزلٓو ٓؼٜب اُؼالهخ ثٖ٤
اُطبُت ٝأُؼِْ.
ٝرؼزجو أُلهٍخ ٖٓ أ ْٛاُؼٞآَ ك ٢رٞك٤و ٓؾ ٜ٤آٖٓ عَل٣ب ٝػبٛل٤ب ٝصوبك٤ب ٝهٝؽبٗ٤ب ٝاعزٔبػ٤ب ُألٛلبٍ ك ٢أٙٝبع
اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبدًٔ .ب أٜٗب رٞكو ُِطالة كوٓ اُزلبػَ االعزٔبػٝ ٢األُؼبة ٝاُْ٘بٛبد ٝاُ٘ظبّ ٝاُؾلٝك ٝاُزؼِْ ٝاإلٗغبى
ٝاُؾٖ ٍٞػِ ٠اُلػْ االعزٔبػ ٖٓ ٢األهوإ ٝاُواّلٝ .ٖ٣ك ٢اُؼبكح ،اما ّؼو اُطلَ ثبُوج ٍٞك ٢أُلهٍخ ،كبٕ أكاءٌٕٞ٤ٍ ٙ
أك َٚثٌض٤و (ػِ ٠اُٖؼ٤ل اُؼبٛل ٖٓ )٢اُطلَ اُنٞ٣ ١ا َع ٚثبُوك٘ ٖٓ األهوإ أ ٝأُؼِٔ ٖٓٝ .ٖ٤أُُِ ْٜـب٣خ إٔ رؼٞك
ْٗبٛبد اُطلَ ٓٝؾ٤طٛ ٚج٤ؼ٤ب ثبَُوػخ أٌُٔ٘خ.
ُِٔ ٌٖٔ٣لاهً ٝأُؼِٔ ٖ٤أَُبػلح ثطو٣وز:ٖ٤

ر٘غ٘ش القفْف ّالج٘ئبد الوزوؾْسح ؽْ األهفب ّالذاػوخ ػبهف٘ب ً لِن
ّ
رْف٘ش الزذخالد ّالٌؾبهبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ الوؾذدح الزٖ رف٘ذ كل األهفب
 .3اخززبم الغلغخ
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الغلغخ الؼبؽشح :ك٘ف ٗوكي أى ٗغزغ٘ت الوؼلوْى لالؽز٘بعبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ لألهفب فٖ ؽبالد
الطْاسٓء ّ االصهبد فٖ الج٘ئخ الْ٘ه٘خ للزؼل٘ن
الغلغخ الؼبؽشح :ك٘ف ٗوكي أى ٗغزغ٘ت الوؼلوْى لالؽز٘بعبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ لألهفب فٖ ؽبالد الطْاسٓء ّ االصهبد
فٖ الج٘ئخ الْ٘ه٘خ للزؼل٘ن
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

أُولٓخ

رؼِٔ٤بد

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى ػوٗ

ٍ 4بػبد ٖٗٝق

رٔو :ٖ٣رن ًَو ٓؼِْ كاػْ

ْٓبهًخ أُغٔٞػخ

ُٞػ أثٝ ٘٤أهالّ رقطٜ٤
ُٞػ هالة ٝأهالّ ؽجو ٝٝهم

رٔوٓ :ٖ٣ب اُنٖ٘٣ ١غ ٕلب كاػٔب؟
ً٤ق ٗزؼبَٓ ٓغ ٛالة ْٓبًَٖ٤
٣يػغ ٕٞاُٖق

ٓغٔٞػبد ػَٔ

ٓوكوبد رله٣ج٤خ

ٓ٘بهْخ

ً٤ق َٗبػل األٛلبٍ ك ٢اُٖق اُنٖ٣
رظٜو ػِ ْٜ٤آصبه أُؾ٘خ اُ٘لَ٤خ
االعزٔبػ٤خ اُْل٣لح
أُْبًَ اُ٘لَ٤خ اُغَل٣خ
ٓبما  ٌٖٔ٣إٔ ٣لؼَ أُؼُِٔ ٕٞألٛلبٍ
اُنْ٣ ٖ٣زٌ ٖٓ ٕٞأػواٗ ٗلَ٤خ
عَل٣خ
رٔو :ٖ٣اَُِٞى اُلاػْ ك ٢اُٖق،
اإلكاهح ٝاُْ٘بٛبد اُز ٢رَزغ٤ت
ُِؾبعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ُِطلَ
ٝرجٜ٘ٓ ٢بهاد اُزٌ٤ق ُلٚ٣
افززبّ عَِخ

األُذاف
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اُؼبّوحُِْٔ ٌٕٞ٤ٍ ،بهً ٖ٤ك ْٜأك٤ٌُ َٚل٤خ رٞك٤و اُلػْ اُ٘لَ ٢االعزٔبػ٤ًٝ ٢ق
َ٣زط٤ؼ ٕٞث٘بء هلهح األٛلبٍ ك ٢اُٖق.
اإلسؽبداد (الغلغخ الؼبؽشح)
كٛ ٢ن ٙاُغَِخَ٤ٍ ،زٌْق أُْبهًٓ ٕٞغٔٞػخ ٖٓ االٍزوار٤غ٤بد اُزَ٣ ٢زقلٜٓب أُؼُِٔ ٕٞلػْ األٛلبٍ ك ٢اُٖق
٣ٝؼلكٜٗٝب ٘٣ٝبهْٜٗٞب ٣ٝو ٕٞٓٞثِؼت أكٝه ؽُٜٞب .اُٜلف  ٞٛإٔ ٣زؼِْ أُْبهً ٕٞإٔ ٓٞاهق أُؼِٔٝ ٖ٤اكاهح اُٖق
ٝاُْ٘بٛبد أُزقٖٖخ ٌٜ٘ٔ٣ب َٓبػلح ًَ ٖٓ األٛلبٍ اُن٣ ٖ٣جل ٝأٗ٣ ْٜزٌ٤ل ٕٞثبُلؼَ ًٝنُي اُن٣ ٖ٣ظٜوَٓ ٕٝز ٟٞػبُ٤ب ٖٓ
اُ٤ٚن.

توفري احلناية والرعاية النفسية االجتناعية لألطفال يف اوضاع الطوارىء و االزمات – العراق 8002

59

 .1الومذهخ
ٗؼطٓ ٢ولٓخ هٖ٤وح ُِغَِخ .ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ:

"ٗبهْ٘ب ُِز ٞثؼ٘ األٍجبة اُز ٢رغؼَ أُؼِٔٝ ٖ٤أُلاهً ٝاُزؼِْ ٖٓ اُؼٞآَ اُزٌٜ٘ٔ٣ ٢ب َٓبػلح األٛلبٍ ػِ ٠اُزٌ٤ق ثٌَْ
أك َٚك ٢ؽبالد اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد٤ً .ق َٗزط٤غ إٔ ٗلػٔٗٝ ْٜؾٖ ٗؼِْٜٔ؟ ً٤ق ٌ٘٘ٔ٣ب رِج٤خ ؽبعبد ًَ األٛلبٍ ٝك٢
اُٞهذ مارَٗ ٚزغ٤ت ألُٝئي اُن٣ ٖ٣جل ٕٝفبئل ٖ٤أ ٝهِو ،ٖ٤أ ٝاُجط٤ئ ٖ٤أ ٝأُزْزز ،ٖ٤أ ٝأُيػغ ٖ٤أ ٝاُؼلٝاٗ ،ٖ٤٤أ ٝاالَٗؾبثٖ٤٤
اُن ٖ٣ثبٌُبك ٣زٌِٔ٣ٝ ٕٞغَِ ٕٞكائٔب آفو اُٖق؟ ُ ٖٓ ٌ٤اَُ َٜكائٔب ٓؼوكخ ً٤ل٤خ َٓبػلح ٛئالء األٛلبٍ".
"ٍ٘٘بهِ كٛ ٢ن ٙاُغَِخ أُٞاهق ٝاَُِ٤ًٞبد ٝاُْ٘بٛبد اُلاػٔخ اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ رَبػلٗب كٓ ٢ؼبُغخ ٛن ٙاُزؾل٣بد ك ٢رؼِ٘ٔ٤ب
اُ ٢ٓٞ٤ك ٢اُٖقٝ .ؿلاٍَ٘ ،زٌْق اُْ٘بٛبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ أُؾلكح ؿ٤و أُورجطخ ثبُٜٔ٘بط اُزؼِ".٢ٔ٤
 .2روشٗي :رزكش هؼلن داػن ( 5دلبئك)
ٗجلأ ثزٔو ٖ٣هٖ٤و ُِزؤَٓٗ .طِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤اؿٔبٗ ػٝ ْٜٗٞ٤أفن ثٚغ كهبئن ُِزلٌ٤و ثٜلٝء ثؤكٓ َٚؼِْ كهٍْٛٝ ْٜ
أٛلبٍٓ :ؼِْ ٍبػل ْٛٝ ْٛؽيٓ ،ٕٞ٘٣ؼِْ اٍزٔزؼٞا ثؾٖٖٓ ،ٚؼِْ عؼِْ٣ ْٜؼو ٕٝثبُزول٣وٗٝ .طِت ٓ٘ ْٜإٔ ٣ؾبُٞٝا رنًو
ٓٞاهق ٓؾلكح ُِٔؼِْ ،أّ٤بء هبُٜب أ ٝكؼِٜب ْٓٝبػو ْٛأ ٝهكٝك كؼِ ْٜػِٜ٤ب .اما ُْ َ٣زطغ اُجؼ٘ اٍزوعبع مًو٣بد ا٣غبث٤خ
ُٔؼِْ كاػْ ،ك٤غت ػ٘لٛب رنًو اُلػْ (أُٞاهق ٝأٌُِبد ٝاَُِ٤ًٞبد اُز ٢رِوٛٞب ٖٓ عبه أ ٝهو٣ت) .ثؼل كزؼ أػٌٖٔ٣ ،ْٜ٘٤
رْغ٤غ أُْبهً ٌ٤ُ ٌُٖٝ – ٖ٤اعجبه – ْٛػِ ٠اإلكٖبػ ػٖ ثؼ٘ أُالؽظبد اُْقٖ٤خ ػٖ رِي اُزغبهة ك ٢كزوح اُطلُٞخ
أ ٝأُواٛوخ.
 .3روشٗي :هب الزٕ ٗغؼل القف داػوب ً؟ ( 45دل٘مخ)
ٗؾٚو َٓجوب ٝههخ ُٞػ هالة ػِٜ٤ب األٍئِخ اُزبُ٤خ:
اركشّا ثؼل القفبد األعبع٘خ فٖ الوؼلو٘ي – خبفخ ف٘وب ٗزؼلك ثبرغبُبرِن ّعلْك٘برِن – الزٖ رزغبّة هغ االؽز٘بعبد
الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ لألهفب ّرذػن سفبُِن؟
ُل ٗوكي للوؼلو٘ي رغ٘٘ش رشر٘جبد القف ّرؼذٗل الوٌِبط ّالٌؾبهبد ّغ٘شُب لخلك ث٘ئخ فف٘خ داػوخ رغبػذ فٖ رؼضٗض لذسح
األهفب ػلٔ الزك٘ف؟
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣ووأٝا ٛن ٙاألٍئِخ ثٖٞد ٓورلغ.
ٗطِت ٖٓ ًَ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣وٞٓٞا ثؼٖق مُ ٢٘ٛإلعبثخ ػِٛ ٠ن ٙاألٍئِخٗ .جلأ ٓغ اَُئاٍ األٗٝ ،ٍٝؾوٓ ػِْٓ ٠بهًخ
اُغٔ٤غ ،ثؾ٤ش ٗلػ ٞأُْبهً ٖ٤اُٜبكئُ ٖ٤إلعبثخ!
ٗل ٕٝاألعٞثخ ػِ ٠اُِٞػ اُوالة .ػ٘لٓب ٣زطٞع أؽل ْٛثبإلعبثخً ،غزفغش هٌَ ػ ّوب ٗغؼٔ الزشاؽَ إلٔ رؾم٘مَ ُل ٟاُطلَ أٝ
األٛلبٍٗٝ ،وثطٓ ٚغ االؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ٝػٞآَ اُؾٔب٣خ اُزٗ ٢بهْ٘بٛب ٍبثوب ٖٓٝ .أُؾجن إٔ ٗؼوٗ هبئٔخ
ثـ"االؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ" (اٗظو أكٗب )ٙاُزٍ ٢زَزقلّ أٚ٣ب ك ٢رٔوٓ ٖ٣غٔٞػبد اُؼَٔ اُن.٢ِ٤ٍ ١
ثؼل االؽز٘بعبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ األعبع٘خ لألهفب
 اُْؼٞه ثبُؾت
 اُْؼٞه ثٞعٞك أمٕ ٕبؿ٤خ
 اُْؼٞه ثبُزلْٜ
 اُْؼٞه ثبُزول٣و
 اُْؼٞه ثبألٓبٕ اُغَل١
 اُْؼٞه ثبألٓبٕ اُؼبٛل٢
 اُْؼٞه ثؤ٤خ اُناد
 اإلؽَبً ثبُٔؼ٘٠
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اإلؽَبً ثبألَٓ
إٔ ٣ضن ثب٥فو٣ٝ ٖ٣ضن ا٥فو ٕٝثٚ
اُْؼٞه ثبالهرجب ٛثبُٔغزٔغ
اإلؽَبً ثبُوج ٖٓ ٍٞأُغٔٞػخ ثبالٗزٔبء اُٜ٤ب
اُْؼٞه ثبٌُلبءح
اُْؼٞه ثبَُ٤طوح ػِٓ ٠ؾ٤طْٜ
اُولهح ػِ ٠اَُ٤طوح ػِ ٠اُناد

ثؼل إٔ ٣ز َٕٞأُْبهً ٕٞاُ ٠أكٌبه ْٛاُقبٕخٞٗ ،ىع هبئٔخ ثجؼ٘ أُالٓؼ األٍبٍ٤خ "ُِٖق اُلاػْ" ٗٝووأٛب ٓؼ.ْٜ

ٓالؽظخٞٗ :هك ربُ٤ب ٓضبال ػِٛ ٠ن ٙاُوٞائْ ٌٖٔ٣ .اإلٙبكخ ػِٛ ٠ن ٙاُوبئٔخ٣ ٌُٖ ،غت اُزؤًل ٖٓ أٜٗب ٓورجطخ ثج٤ئز٘ب اُقبٕخ.
َٗؤٍ أُْبهًٓ ٖ٤ب اُنَ٣ ١ؼٝ ًَ ٠اؽل ٖٓ أُالٓؼ اُوئ٤َ٤خ أُنًٞهح ُزؾو٤ؤُ .ٚبما ٍَ٤بٛ ْٛنا االرغب ٙأ ٝاَُِٞى أ ٝاُْ٘بٛ
أُؾلك ك ٢اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػُ ٢ألٛلبٍ ٤ًٝق رورج ٜثبالؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ُألٛلبٍ؟
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الوالهؼ الشئ٘غ٘خ للقف الذاػن

ًطلت هي الوؾبسك٘ي رؾذٗذ االؽز٘بعبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ الزٖ ٗغؼٔ كل ّاؽذ هي الٌؾبهبد ّاالرغبُبد إلٔ رلج٘زِب.
ففبد الوؼلو٘ي ّارغبُبرِن ّعلْك٘برِن
 اُزؼبٛق
 ػلّ إلاه األؽٌبّ ٝروجَ األٛلبٍ
 اُٜلٝء ٝاُولهح ػِٓ ٠ؼبُغخ اُٖواػبد ثو٣ٝخ
 اُولهح ػِ ٠اُزؼج٤و ػٖ اُوػب٣خ ٝاالٛزٔبّ :اإلٕـبء اُلؼبٍ ،ا٣الء األٛلبٍ االٗزجب ٙاٌُبَٓ ػ٘لٓب ٣زؾلص ،ٕٞاظٜبه االٛزٔبّ
 اُٖجو :اكهاى إٔ اُٖؼٞثخ أ ٝاُزٞرو اُ٘لَ ٢أ ٝاالعزٔبػ٣ ٢غؼَ اُزوً٤ي ٝاُلهاٍخ أٓوا ٕؼجب ػِ ٠ثؼ٘ األٛلبٍ.
 رْغ٤غ ُألٛلبٍ ٝآزلاؽ ْٜثٌَْ َٓزٔو ٝاالػزواف ثبٗغبىار.ْٜ
 االرٖبٍ أُلزٞػ :فِن ث٤ئخ ْ٣ؼو األٛلبٍ كٜ٤ب ثبُواؽخ ثبُزؾلس ػٖ أكٌبهٝ ْٛآٓبُٖٓٝ ْٜبكه هِو ْٜك ٕٝفٞف ٖٓ إٔ ٣زْ
اُؾٌْ ػِ.ْٜ٤
رشر٘ت القف ّالزذسٗظ ّالٌؾبهبد
ٕ ق ٓ٘ظْ ٌٖٔ٣ ،رٞهغ ٓب ٣غو ١ك ُٚ ،ٚ٤هٝر٣ ٢ٓٞ٣ ٖ٤زٛ ٖٔٚوٍٞب َِٓ٤خ ٓٝو٣ؾخ (ٓضال أؿ٘٤خ أ ٝؽوًخ رئك ٟػِ٠
ا٣وبع ٓؼ ٖ٤أُ ٝؼجخ رلبػِ٤خ ُجلء اُٖق ٝاٜٗبئ)ٚ؟
٘ٓ ؼ األٛلبٍ كوٕب ًض٤وح ُِ٘غبػ ٘ٓٝؼ ٜٓبّ أٍُ َٜألٛلبٍ األثطؤ.
ٜ٘ٓ بط ٓوٕ ٣زطِت ْٓبهًخ اُطالة (االٍزقلاّ أُزٌوه ُألٍئِخ ٝاألُؼبة اُز ٢رزطِت اُؼضٞه ػِ ٠اُغٞاة اُٖؾ٤ؼ ،ػلّ
اػطبء "ٓؾبٙواد" ِ٣ٞٛخ).
 رولٞٓ ْ٣ا٤ٙغ ماد ػالهخ ثؾ٤بح اُطالةٝ ،اّواً ْٜك ٢افز٤به أُٞا٤ٙغ اُز ٢ر.ْٜٜٔ
ْٗ بٛبد رؼِْ رزطِت ػٔال عٔبػ٤ب ُزْغ٤غ اُزلبػَ ث ٖ٤األهوإ ٜٓٝبهاد ؽَ أٌُْالد ٝاُو٤بكح ثطو٣وخ رؼب٤ٗٝخ ك ٢اُوواءح
ٝاُؾَبة ٝاالعزٔبػ٤بد.
 ا٣غبك ٝهذ ُِلٖ اُزؼج٤وٓ ١ضَ اُوٍْ ٝاُـ٘بء (ًؤٕ ٣ؼَٔ األٛلبٍ ٓؼب ُزؤُ٤ق أؿ٘٤خ).
 ػِ٘٤ب رغ٘ت اُؾٌْ ػِ ٠اُوٍ ،ّٞثَ َٗؤٍ أٍئِخ ثَ٤طخ ػٜ٘ب رؼط" ٢اإلمٕ" ُِطالة ثبُؾل٣ش ػٖ عٞاٗت ٖٓ ؽ٤برْٜ
(األؽالّ ،آ٥بٍ أ ٝاُوِن) اما  ْٛأؽجٞا مُي.
 اكاهح ٗوبّبد ٓ٘زظٔخ ػٖ ٙٝغ اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ٝاُٖؼٞثبد اُؾبُ٤خ اُزٔ٣ ٢و ثٜب األٛلبٍ ٝػبئالرٓٝ ْٜغزٔؼٓ ،ْٜغ
اُزؤً٤ل ػِٛ ٠وم اُزٌ٤ق.
 اٍزقلاّ االٗٚجب ٛاُٖل٣ن ُِطلَ (اٗظو أُوكن اُزله٣ج :10-3 ٢االٗٚجب ٛاُٖل٣ن ُألٛلبٍ ك ٢اُٖق).
 .4ك٘ف٘خ الزؼبهل هغ هالة فؼجٖ الوشاط ٗضػغْى القف ( 15دل٘مخ)
َٗؤٍ أُْبهً ٖ٤إ ًبٗٞا هل اٍزْؼوٝا ى٣بكح ك ٢اَُِٞى اُؼلٝاٗ٘ٓ ٢ن ؽلٝس ؽبُخ اُطٞاهٟء .اما ًبٕ اُغٞاة ٗؼُْٔ ،بما
رؼزول ٕٝإٔ ٛنا ٓب ٣ؾَٖ؟
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣ؼطٞا ثؼ٘ األٓضِخ ؽ٤ً ٍٞل٤خ ٓؼبُغخ ٛن ٙاألٙٝبعٗٝ ،و ّٞثز٤َ٤و ٓ٘بهْخ هٖ٤وح ػٖ اُطوم
أُقزِلخ أُوزوؽخٗٝ .نًو ْٛإٔ اٍزقلاّ أُوزوؽبد اُزٞٗ ٢هْذ ك ٢اُزٔو ٖ٣اَُبثن (االرغبٛبد اُلاػٔخ ٖٓ أُؼِْ،
االٍزوار٤غ٤بد اُز ٢رغؼَ اُزؼِْ أًضو رْبهً٤خ ٝاهرجبٛب ثؾ٤بح األٛلبٍ) ٍ٤وَِ ٖٓ ثؼ٘ اَُِ٤ًٞبد اُؼلٝاٗ٤خ ك ٢اُٖق.
ٗٞىع أُوكن اُزله٣جٗٝ ،10-3 ٢طِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣ز٘بٝثٞا ػِ ٠اُوواءح ثٖٞد ٓورلغ ،ثؾ٤ش ٣ووأ ْٓبهى اُلووح
األٝ ،٠ُٝاُضبٗ٣ ٢ووأ اُلووح اُضبٗ٤خ ،اُـ.
ٗو ّٞثز٤َ٤و ٓ٘بهْخ هٖ٤وح ػٖ ٛن ٙأُوزوؽبد٘ٛ َٛ .بى ّ٢ء ؿ٤و ٝاٙؼ؟ ُ َٛل ٟأُْبهًٓ ٖ٤ب ٤ٚ٣لٚٗٞ؟
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 .5ك٘ف ًغبػذ األهفب فٖ القف الزٗي رظِش ػلِ٘ن آصبس الوؾٌخ الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ الؾذٗذح ( 45دل٘مخ)
ٗٞىع الوشفك الزذسٗجٖ  11-4 ،11-5كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ.
ٗجلأ رٔو ٖ٣ػٖق م ٢٘ٛهٖ٤وَٗ :ؤٍ أُْبهً ٖ٤ػٖ رغبهثٓ ْٜغ اُطالة اُن٣ ٖ٣ؼبٗ٤ٙ ٖٓ ٕٞن ٗلَ ٢اعزٔبػّ ٢ل٣ل.

"ٓ َٛو ػِ ٌْ٤أٛلبٍ ٓزٞرو ٕٝثٌَْ فبٓ ك ٢اُٖق؟ ً٤ق ػوكذ أٗٓ ْٜزٞروٕٝ؟ ٓبما ًبٗذ ثؼ٘ اُلالئَ اُز ٢أّبهد اُ٠
ٓؼبٗبح ٛئالء األٛلبٍ؟"
ٌٗزت اإلعبثبد ػِ ٠اُِٞػ اُوالةٝ ،اما رطِت األٓو٤ٚٗ ،ق ثؼ٘ اُؼالٓبد اُْبئؼخ ػِ ٠اُ٤ٚن (ٓضال ،اَُِٞى اُؼلٝاٗ٢
 ٌٖٔ٣إٔ  ٌٕٞ٣ػالٓخ ػِ ٠اُزٞرو).
ًؾ٘ش إلٔ األػشاك الٌفغ٘خ الغغذٗخ إرا لن ٗزكشُب أؽذ.
كٜٗ ٢ب٣خ ٛنا اُزٔو ٖ٣اُوٖ٤و ُِؼٖق اُنٌ٘٘ٔ٣ ،٢٘ٛب إٔ رو:ٍٞ

"ٖٓ أٌُٖٔ إٔ ْ٣ؼو ثؼ٘ األٛلبٍ ثبُزٞرو ُؼلح أٍجبة .كول رٌ ٕٞاألؽلاس أُوػجخ اُزٓ ٢وٝا ثٜب ك ٢أُبٓ ٢ٙب ىاُذ
رٌَ٘ٝ .ْٜهل ٣ؼبٗ ٢أٛلبٍ آفو ٖٓ ٕٝاُؾوٓبٕ ٝأُٖبػت اُز ٢هل ر٘زظ ػٖ أٙٝبع اُطٞاهٟءًٔ .ب هل ٣ؼبٗ ٢األٛلبٍ ٖٓ اُلوو
اُْل٣ل ٝهِخ اُوػب٣خ ٝاُؾت اُٞاُل ،١أ ٝاُوِن ػِ٤ٖٓ ٠و أكواك اُؼبئِخ اُٚبئؼ ،ٖ٤أ ٝاُؼ٘ق األٍوٝ ١اُزٔ٤٤ي ك ٢ثٞ٤رٓ( ْٜضَ
األ٣زبّ اُن٣ ٖ٣ؾز ْٜ٘ٚأهوثبء ثؼ٤ل ٕٝأ ٝػبئِخ ُ ٌ٤ثٝ ْٜ٘٤ثٜ٘٤ب ِٕخ هواثخ) أٓ ٝغزٔؼبر".ْٜ
 .6الوؾبكل الٌفغ٘خ الغغذٗخ
ٗٞىع الوشفك الزذسٗجٖ .11-6
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣ز٘بٝثٞا ػِ ٠اُوواءح ثٖٞد ٓورلغ ،ثؾ٤ش ٣ووأ ْٓبهى اُلووح األٝ ،٠ُٝاُضبٗ٣ ٢ووأ اُلووح اُضبٗ٤خ ،اُـ.
َٗؤٍ أُْبهً ٖ٤إ ًبٕ ُل ْٜ٣أٍئِخ أ ٝرؼِ٤وبد ثؼل ًَ كووح.
ٗو ّٞثزول" ْ٣أُْبًَ اُ٘لَ٤خ اُغَل٣خ" ًطو٣وخ أفو٣ ٟؼجو كٜ٤ب األٛلبٍ ػٖ اُ٤ٚن ٝاُزٞروٌ٘٘ٔ٣ .ب اٍزقلاّ ٗلٌ األٍِٞة
اُزله٣ج ٢أُج ٖ٤أػال ،ٙثلءا ثبألٍئِخ أٝالٍَ َٛ" :جن ًٝبٕ كٕ ٢لي أٛلبٍ اّزٌٞا ثبٍزٔواه ٖٓ آالّ ٕٝلاع ٌُٖٝ ،األٛجبء ُْ

٣غلٝا أ ١ػِخ عَل٣خ كْٜ٤؟"

ٗطِت أٓضِخٝ .اما ُْ ٣غت أ ٖٓ ١أُْبهًٗ ،ٖ٤و:ٍٞ
"ٖٓ أُْبًَ اُ٘لَ٤خ اُغَل٣خ اُْبئؼخ ث ٖ٤األٛلبٍ اُٖلاع ٝآالّ أُؼلحٝ ،أؽ٤بٗب آالّ ك ٢أعياء أفو ٖٓ ٟعَل "،ْٛصْ ٗؼط٢
ثؼ٘ األٓضِخ ُِزؤًل ٖٓ إٔ أُْبهً ٖ٤هل كٜٞٔا اُ٘وطخ ٝأٗ ٚال ٞ٣عل أٍٞ ١ء ك ْٜؽ ٍٞأُٞٙٞع.

َٗؤٍ أُْبهًُٔ" :ٖ٤بما ْ٣ؼو األٛلبٍ ثبألُْ ػ٘لٓب ال ٣جلٝػِ ْٜ٤أ٣خ ػِخ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُطج٤خ؟"
ثؼل إٔ ٣غ٤ت أُْبهً٤ٚٗ ،ٕٞقٛ" :نا ُ ٌ٤أٓوا ؿ٤و ٓؼزبك .كٖٔ أٌُٖٔ إٔ رجل ٝأػواٗ اُوِن ٝاُزٞرو ٝاالًزئبة ٝؿ٤وٛب
ٖٓ أٌّبٍ اُ٤ٚن اُ٘لَُ ٢ل ٟاألٛلبٍ ٝاُواّل ٖ٣ػِ ٌَّ ٠اػزالٍ عَل ٌُٖ .١األُْ اُغَل ٌٕٞ٣ ١ؽو٤و٤ب ؽز٣ ُْ ُٞ ٠جل ُٚ
ٍجت عَل".١
ٗنًو ثؼ٘ األٓضِخ اُجَ٤طخ اُ٤ٓٞ٤خ ٖٓ "أُْبًَ اُ٘لَ٤خ اُغَل٣خ" اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ ٣زؼوف ػِٜ٤ب اُغٔ٤غٓ .ضال ،اما ً٘ذ ّل٣ل
اُوِن ٖٓ إٔ أثبى ٍ٤ؼبهجي ألٗي ػلد ٓزؤفوا اُ ٠اُج٤ذ ،كول رْؼو ثؤُْ ك ٢أُؼلح ٝال رٌ ٕٞهبكها ػِ ٠األًَٝ .اما ًبٕ ُل٣ي
اٌُض٤و ٖٓ اُؼَٔ ٝاُوِ ٖٓ َ٤اُٞهذ ُز٘غي ،ٙكول ٤ٖ٣جي ٕلاع.

"ٖٓ اُطوم اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ رَبػل ك ٢اُزقل٤ق ٖٓ ا٥الّ اُ٘لَ٤خ اُغَل٣خ  ٢ٛرؾل٣ل ٓب  ٞٛاُوِن أ ٝاُقٞف أ ٝاُزٞعٌ اُن١
٣يػظ اُطلٌَُٜ٘ .ب َُ٤ذ كؼبُخ كائٔب ،فبٕخ ػ٘لٓب ُِ ٌٕٞ٣قٞف أ ٝاُوِن أٍبً ِٓٔٓ ،ًٞضَ اُقٞف ٖٓ ٛغَِٓ ّٞؼ أٝ
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اٗيالم أهٝ .٢ٙك ٢اُـبُتٞ٣ ،اع ٚاألٛلبٍ اُنْ٣ ٖ٣زٌ ٖٓ ٕٞأٙطواثبد ٗلَ٤خ عَل٣خ ٙٝؼب ٕؼجب ك ٢اُج٤ذ ٣ٝلزولُِ ٕٝلػْ
ٝاُوػب٣خ اُز٣ ٢ؾزبعٜٗٞب".
 .7هبرا ٗغزط٘غ الوؼلوْى أى ٗفؼلْا ػٌذهب ٗغزوش األهفب فٖ الؾؼْس ثبلن٘ك الؾذٗذ؟
ٗنًو أُْبهً ٖ٤أٝال إٔ رله٣ت اُ ّٞ٤هًي ػِٓ ٠ب َ٣زط٤غ أُؼِٔ ٕٞكؼِ ٚك ٢رله َْٜ٣اُٝ ،٢ٓٞ٤أٗ٘ب ٍ٘قٖٔ اُ ّٞ٤اُواثغ
ُْ٘بٛبد ٓؾلكح أفو ٟرقلق ٖٓ آصبه ؽبُخ اُطٞاهٟء ٝرؼيى اُوٞح اُلافِ٤خ ُل ٟاألٛلبٍ .ثؼجبهح أفو" :ٟؿلا ٍ٘زؼِْ أُولاه

اٌُج٤و ٖٓ أَُبػلح اُنُِٔ ٌٖٔ٣ ٖ٣لهٍخ ٝأُؼِٔ ٖ٤رولُ ٚٔ٣ألٛلبٍ ك ٢ؽبٍ اُ٤ٚن اُ٘لَ".٢

ٗل٣و ٗوبّب ٓغ أُْبهً ٖ٤ؽ" ٍٞاإلؽبُخ"َٗٝ ،ؤُ ْٜإ ًبٗٞا ػِٔٞا كٓ ٢لاهً ُلٜ٣ب ٓٞظلٓ ٖ٤قزٖ ٖ٤كَٓ ٢بػلح األٛلبٍ
اُن٣ ٖ٣ؼبٗ٤ٙ ٖٓ ٕٞن ٗلَّ ٢ل٣ل ،أٓ ٝلاهً ٓورجطخ ثؤٓبًٖ أ ٝأّقبٓ فبهط أُلهٍخ  ٌٖٔ٣اؽبُخ األٛلبٍ اُٜ٤ب ِٛجب
َُِٔبػلحَٗٝ .ؤٍُ ٖٓ" :ل ٚ٣رغبهة ؽ ٍٞاؽبُخ األٛلبٍ ُزِو ٢أَُبػلح فبهط أُلهٍخ ٞ٣ك ْٓبهًز٘ب ا٣بٛب؟"
صْ َٗؤٍ أُْبهً ٖ٤ػٔب رلؼِ ٚاألٍو ك ٢أُغزٔغ – فبهط ٗطبم أُلهٍخ – ػ٘لٓب ٣جل ١األٛلبٍ ػالٓبد ػِ ٠اُ٤ٚن اُْل٣ل.
كل ٢ظوٝف اُطٞاهٟء ٝاُ٘يٝػ أُيٖٓ ،هل  ٠َ٘٣اُ٘بً اٍزقلاّ أٗظٔخ اُلػْ اُز ٢أصجزذ ٗغبؽٜب ك ٢أُب .٢ٙكول رٌٕٞ
األىٓخ ّل٣لح ػُِ ْٜ٤لهعخ رَ٘ ْٜ٤اُزلٌ٤و ثلػٞح ٓؼبُظ أ ٝهل ر٘وٖ ْٜأُٞاهك ُِو٤بّ ثؤٓٞه أٛ ٝوٓ ًٞزؼبهف ػِٜ٤ب هل رل٤ل
األٛلبٍ.
ٗنًو أُْبهً ٖ٤اُن٣ ٖ٣ؼِٔ ٕٞكٓ ٢لاهً ال ٞ٣عل كٜ٤ب أٗظٔخ اؽبُخ ثؤٕ ٘٣بهْٞا أ٤ٔٛخ ٛن ٙاُقلٓبد ٓغ ٓل٣و٣ٝ ،ْٜ٣ؼِٔٞا ػِ٠
إٔ رزج٘ٓ ٠لاهٍ٤ٍ ْٜبٍخ اؽبُخ ٝإٔ ٣ؼوف ًَ أُؼِٔ ٖ٤ك ٢أُلهٍخ ثٜبٗٝ .نًو ْٛثْعْة اعزؾبسح أعش األهفب الزٗي ٗؼبًْى
هي الن٘ك دائوب هجَ اعواء أ٣خ اؽبُخ ُزِو ٢أَُبػلح فبهط أُلهٍخ.
أُوكن اُزله٣ج10-0 ٢
 .8لؼت األدّاس :إٗغبد فف داػن (الزؾن٘ش 31 :دل٘مخ؛ الزوض٘ل٘بد :عبػخ إلٔ عبػخ ًّقف)
األُذاف :اثواى اَُجَ اُزُِٔ ٌٖٔ٣ ٢ؼِٔ ٖ٤ارجبػٜب ُلٓظ اُلػْ اُ٘لَ ٢االعزٔبػ ٢ك ٢ػِٔ٤خ اُزؼِ ْ٤اُؼبك٣خ ٔٓٝبهٍزٜب ٝعؼَ
أُْبهً٣ ٖ٤غوثٜٗٞبٝ ،اثواى ٔٓٝبهٍخ ً٤ل٤خ اُزؼبَٓ اإل٣غبثٓ ٢غ األٛلبٍ اُن٣ ٖ٣ؼبٗ٤ٙ ٖٓ ٕٞن أ ٝاألٛلبٍ ٕؼج ٢أُواً
أ ٝأُيػغ.ٖ٤
الزؼل٘وبدٗ :ؾٚو َٓجوب ػُِٞ ٠ػ هالة هبئٔخ ثبالؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ اُز ٢رَب ْٛرِج٤زٜب ك ٢هكب ٙاألٛلبٍ ٝهٞرْٜ
اُلافِ٤خٝ .هل أٝهكٗب أكٗب ٙهبئٔخ ٓوزوؽخ  ٌٖٔ٣اعواء أ ١رـ٤٤و أ ٝاٙبكخ ػِٜ٤ب.
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٌِْٞ٣ا ٓغٔٞػبد ػَٔ ٖٓ ؽٞاُ ٢فَٔخ أّقبٓ (أهَ أ ٝأًضو ؽَت اُؼلك أٌُُِِْ ٢بهً،)ٖ٤
ٗٝطِت ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ إٔ رؼل رٔض٤ِ٤خ رؼٌٌ ً٤ق َ٣زط٤غ أُؼِٔ ٕٞاالٍزغبثخ ُجؼ٘ ٖٓ االؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ
ُألٛلبٍ ٝث٘بء هلهح اُزٌ٤ق ُل ْٜ٣ك٤ٍ ٢بم اُزله٣ .ٌ٣غت إٔ رَزقلّ اُزٔض٤ِ٤خ االرغبٛبد ٝاَُِ٤ًٞبد ٝاُطوم اُزٗ ٢بهْ٘بٛب
ٍبثوب كٛ ٢ن ٙاُغَِخ٤ٍ .زْ رقٖ 10 ٔ٤كهبئن ٌَُ ٓغٔٞػخ ُؼوٗ رٔض٤ِ٤زٜب.
ٗؼوٗ هبئٔخ االؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ أُؼلح َٓجوبٗٝ .زوى أُغبٍ أٓبّ أُغٔٞػبد ُزقزبه االؽز٤بعبد اُز ٢روؿت ك٢
رؤً٤لٛب ٝاالٍزغبثخ ُٜب كُ ٢ؼت األكٝاه ٝرلٜٗٝب ػِ ٠هطؼخ ٖٓ اُٞهم.
ْٗغغ أُغٔٞػبد ػِ ٠اّواى أٛلبٍ كٕ" ٢ل "ْٜثْقٖ٤بد ٓقزِلخ َٓٝز٣ٞبد ٓقزِلخ ٖٓ اُزٞرو أ ٝاُ٤ٚنٓ ،ضَ ثط٤ئ٢
اُزؼِْ أ ٝأُز٘ٔو ٖ٣أ ٝاُقغ ٖ٤ُٞأ ٝاالَٗؾبث.ٖ٤٤
َٗؤٍ أُغٔٞػبدٓ" :ب االؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ أُؾلكح اُز ٢افزورٔٛٞب ُزَزغ٤ت ُٜب أُغٔٞػخ؟" ٗٝزؤًل ٖٓ ًَّٔ ٍٞ
االؽز٤بعبدٝ .اما ًبٕ ٘ٛبى اؽز٤بعبد ٗبهٖخٗ ،طِت ٖٓ ثؼ٘ أُغٔٞػبد إٔ رز ٠ُٞكٓغٜب.
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ٗزؤًل إٔ ٘ٛبى رٞى٣ؼب ع٤لا ُ٘طبم ّقٖ٤بد األٛلبٍ ٤ًٍِٞٝبرٝ ْٜػالٓبد اُزٞرو ثٓ ٖ٤غٔٞػبد اُؼَٔٗٝ .وزوػ اعواء
رـ٤٤واد إ اهز ٠ٚاألٓو (ٓضال ،اما أهاكد ًَ أٓ ٝؼظْ أُغٔٞػبد رؤً٤ل ً٤ل٤خ االٍزغبثخ ُٞاؽل أ ٝاص٘ ٖٓ ٖ٤إٔ٘بف
اُْقٖ٤بد ٝاَُِ٤ًٞبد).
ثؼل االؽز٘بعبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ األعبع٘خ لألهفب
 اُْؼٞه ثبُؾت
 اُْؼٞه ثٞعٞك أمٕ ٕبؿ٤خ
 اُْؼٞه ثبُزلْٜ
 اُْؼٞه ثبُزول٣و
 اُْؼٞه ثبألٓبٕ اُغَل١
 اُْؼٞه ثبألٓبٕ اُؼبٛل٢
 اُْؼٞه ثؤ٤خ اُناد
 اإلؽَبً ثبُٔؼ٘٠
 اإلؽَبً ثبألَٓ
 إٔ ٣ضن ثب٥فو٣ٝ ٖ٣ضن ا٥فو ٕٝثٚ
 اُْؼٞه ثبالهرجب ٛثبُٔغزٔغ
 اإلؽَبً ثبُوج ٖٓ ٍٞأُغٔٞػخ ثبالٗزٔبء اُٜ٤ب
 اُْؼٞه ثبٌُلبءح
 اُْؼٞه ثبَُ٤طوح ػِٓ ٠ؾ٤طْٜ
 اُولهح ػِ ٠اَُ٤طوح ػِ ٠اُناد
ثؼل الطشق لزلج٘خ االؽز٘بعبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ األعبع٘خ
 االهرجب ٛثواّل٣ ٖ٣وػ ٕٞاؽز٤بعبرْٜ
 اُؼالهبد اُْقٖ٤خ اإل٣غبث٤خ
 أُْبهًخ ك ٢اُؾ٤بح اُؼبئِ٤خ ٝاُؼبٓخ
 اُزؼج٤و ػٖ اإلثلاع
 اُزؾل٤ي أُؼوك٢
 اُزؾل٣بد اُلٌو٣خ
 اُولهح ػِ ٠ؽَ أُْبًَ
 اُِؼت
رؼوٗ ًَ ٓغٔٞػخ رٔض٤ِ٤زٜب اُوٖ٤وح ػِ ٠ثبه ٢أُْبهً ٖ٤ثؾ٤ش ال ٣زغبٝى اُؼوٗ اُٞاؽل ؽٞاُ 10 ٢كهبئن.
ٗئعَ اُزؼِ٤وبد ٝاألٍئِخ ؽز٣ ٠زْ االٗزٜبء ٖٓ ًبكخ اُزٔض٤ِ٤بدٗٝ ،طِت ٖٓ أُْبهً٘ٓ ٖ٤ؼ االٛزٔبّ اٌُبَٓ ٌَُ رٔض٤ِ٤خ٘ٔٗٝ ،ؾْٜ
ثٚغ كهبئن ث ٖ٤اُزٔض٤ِ٤بد ٌُ٣ ٢لٞٗٝا ٓالؽظبرٝ ْٜأٍئِزٝ ْٜرؼِ٤وبر.ْٜ
ثؼل إٔ رولّ ًَ أُغٔٞػبد رٔض٤ِ٤برٜبٗ ،و ّٞثز٤َ٤و ٓ٘بهْخ ؽٓ ٍٞب ّبٛل ٙأُْبهًّٝ ٕٞؼوٝا ث.ٚ
 .9اخززبم الغلغخ
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مناقشة وأسئلة :هل تم تحقٌق األهداف؟
نراجع أهداؾ الٌوم الثالث التً ٌجب أن تكون معروضة أمام المشاركٌن طٌلة الٌوم الثالث.
ٍ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُضبُش ٖٓ:
 اكهاى اُلٝه أُ ْٜاُن ١رو ّٞث ٚأُلاهً ٝأُؼِٔ ٕٞك ٢اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػُ ٢طالث ْٜأُزؤصو ٖ٣ثؾبُخ اُطٞاهٟء
ٝاالىٓبد.
 اٍزٌْبف أُغٔٞػخ اُٞاٍؼخ ٖٓ أُٞاهق ٝاَُِ٤ًٞبد ٝأٍبُ٤ت االرٖبٍ أُؾلكح اُز٣ ٢غت رجٜ٘٤ب ك ٢اُٖق ُلػْ
اُطالة ٝث٘بء هٞر ْٜاُلافِ٤خ.
 اُزؼوف ػِ ٠األٛلبٍ اُن٣ ٖ٣ؼبٗٓ ٖٓ ٕٞؾ٘خ ػبٛل٤خ ّل٣لح ٝكػٔٝ ْٜاؽبُزُ ْٜزِو ٢اُلػْ اُالىّ.
 َٛؽوو٘ب ًَ ٛن ٙاألٛلاف؟ َٗؤٍ أُْبهً ٖ٤ػٖ هأ .ْٜ٣اما ُْ ٣زْ رؾو٤ن ٛن ٙاألٛلافٓ ،ب  ٢ٛػ٘بٕو اُزله٣ت اُزُْ ٢
٣لٜٛٞٔب؟
(ٖٓ اُغ٤ل إٔ ٗؤفن ثؼ٘ اُٞهذ ُٔ٘بهْخ أ٣خ ٗوب٣ ُْ ٛلٜٜٔب أُْبهً ٕٞثٌَْ ع٤ل).

الزم٘٘ن
ٗو ّٞثزٞى٣غ ٗٔبمط اُزوٗٝ ،ْ٤٤غٔغ اُ٘ٔبمط أُؼجؤح ٖٓ أُْبهً ٖ٤كٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُضبُش٤ٍ .زْ رٌواه ػِٔ٤خ اُزو.ّٞ٣ ًَ ْ٤٤
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الوشفك الزذسٗجٖ  :9-1ك٘ف رغزط٘غ الوذاسط ّالزؼل٘ن رْف٘ش اعزغبثخ لالؽز٘بعبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ
لألهفب فٖ أّمبع الطْاسٓء ّاالصهبد ّهب ثؼذُب؟
رؼزجو أُلاهً ك ٢اُؼبكح ٌٓبٗب الًزَبة أُؼوكخ ٝاُزطٞه اُلٌوُِ ١طلَٝ .ثبُطجغ ،رٞكو أُلاهً ٛن ٙاألٓٞهٌُٜ٘ٝ ،ب رٞكو
أٓٞها أفوٝ ،ٟفبٕخ ك ٢ك ٠ٙٞأٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ؽ٤ش ٣لول اُؼل٣ل ٖٓ األٛلبٍ اُؼالهبد اُؾب٘ٙخ ٝكوٓ
اُزطٞه أٚ٣ب .كٛ ٢ن ٙاُؾبالد ،رٞكو أُلهٍخ ٌٓبٗب آٓ٘ب ٓ٘ظٔب َ٣ب ْٛك ٢اػبكح ؽ٤بح األٛلبٍ أُٔيهخ ٝؿ٤و ا٘ٓ٥خ اُ٠
ٛج٤ؼزٜب؛ ٌٓبٗب ٣ج٘ ٕٞك ٚ٤ػالهبد كاػٔخ ٓغ أهواٗٝ ْٜاُواّلٖ٣؛ ٌٓبٗب ٣زؼِٔ ٕٞك ٚ٤اُزٌٖٔ ٖٓ أُٜبهاد ٝرط٣ٞو اؽَبٍْٜ
ثبٌُلبءح ٝرول٣و اُناد ٝاألَٓ.
ٌَُ رِي األٍجبة ٗغت أى رمبم الوذاسط فٖ أثكش هشؽلخ هي ّلْع ؽبلخ الطْاسٓء ّاالصهبد ،ؽز ُٞٝ ٠ػ٘ ٠مُي ٓجبٕ ٓئهزخ
أ ٝػول اُٖلٞف ك ٢اُٜٞاء اُطِن.
ٓ َٖ٣ب رٞكو ٙأُلاهً ٖٓ رؼِْ ْٗٝبٛبد ُألٛلبٍ ٖٓ فالٍ أُؼِٔ ٌٖٔ٣ٝ .ٖ٤إٔ ٓ ٌٕٞ٣ب ٣غو ١ك ٢أُلهٍخ رغوثخ ا٣غبث٤خ
رَب ْٛك ٢ث٘بء اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػٝ ٢اُوعٞػ٤خ ُل ٟاألٛلبٍ أ ٝرغوثخ ٍِج٤خ رِؾن ٓي٣لا ٖٓ اُٚوه ثوكبٝ ْٜٛهلهر ْٜػِ٠
اُزٌ٤ق ٌٖٔ٣ٝ .إٔ ٣ؾلس ٛنا ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ ػ٘لٓب ٙٞ٣ؼ ٕٞكٙٝ ٢غ ٓؼ ٖ٤ؽ٣ ٖ٤لِْ ٕٞك٢ّ ٢ء ٓب ،أ٣ ٝزْ االٍزٜياء ثْٜ
أٓبّ أهواٗ ْٜأَٔ٣ ٝؼ ألٛلبٍ آفو ٖ٣ثبُزٔ٤٤ي ٙلٝ ْٛاُز٘ٔو ػِ ،ْٜ٤أ ٝػ٘لٓب ال ٣زْ اإلٕـبء اُٝ ْٜ٤ال رئفن آهاإ ْٛثبُؾَجبٕ.
٣زطِغ اُطالة آُ ٠ؼًِٔ ْٜ٤واّلَٓ ٖ٣زوو ٖ٣ك ٢ؽ٤بر ،ْٜفبٕخ ك ٢أٙٝبع اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد اُز ٢رٔيم ػالهبد اُوػب٣خ
ٝاُؾ٘بٕ اُطج٤ؼ٤خ كافَ األٍؤً .ب ُِٔ ٌٖٔ٣لاهً إٔ رٞكو ُألٛلبٍ كوٕخ أُْبهًخ كْٗ ٢بٛبد ٖٓٔٔخ فٖٖ٤ب ُج٘بء اُضوخ
ٝر٤َ٤و اُزؼج٤و ػٖ اُؾبعبد ٝاُٝ ّٜٞٔأُقبٝف ٝآ٥بٍ ٝرقل٤ق اُزٞرو ٝرْغ٤غ اُؾَ أَُُِِ ٢قالكبد ٝرؼي٣ي اإلؽَبً
ثبالٗزٔبء آُ ٠غزٔغ أًجو ًَٝ ،مُي َ٣بػل ك ٢اُزقل٤ق ٖٓ آصبه ؽبُخ اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد٣ٝ ،ج٘ ٢هلهح اُزٌ٤ق ُل ٟاألٛلبٍ،
فبٕخ األٛلبٍ اُن٣ ٖ٣ؼبٗ ٖٓ ٕٞاُزٞرو اُْل٣ل.
٘ٛبى ٛو٣وزبٕ  ٌٖٔ٣كٜٔ٤ب ُِٔلاهً ٝأُؼِٔ ٖ٤ك ٢أٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ٓٝب ثؼلٛب رٞك٤و اُوػب٣خ اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ
ٝث٘بء اُوعٞػ٤خ ُل ٟاألٛلبٍ.
 .1رٞك٤و الشػبٗخ ّالذػن الٌفغٖ االعزوبػٖ الْ٘هٖ فٖ القف اُن٣ ١ز ٖٔٚػول ٕلٞف روًي ػِ ٠اُطلَ ٝرلػٔ ٚػبٛل٤ب
 ٖٔٙف٤ٍ ٜو أُٜ٘بط اُلهاٍ ٢أُؼزبكُٜ ٌٖٔ٣ .نا اُزوً٤ي إٔ َ٣بػل األٛلبٍ ػِ ٠االؽزلبظ ثوكبٝ ْٜٛهلهر ْٜػِ ٠اُزطٞه
٣ٝؼيى هٞر ْٜاُلافِ٤خ.
 .2رٞك٤و الزذخالد ّالٌؾبهبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ الوؾذدح اُزٌٜ٘ٔ٣ ٢ب إٔ رَبػل األٛلبٍ كافَ اُٖق ٝفبهعٛ .ٚنٙ
اُزلفالد ٓل٤لح ثٌَْ فبٓ ُألٛلبٍ األًضو ٙؼلب ٝرٞروا.
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هبرا ٗغزط٘غ الزؼل٘ن ّالوؼلوْى رمذٗوَ لألهفب فٖ ث٘ئبد الطْاسٓء ّاالصهبد ّهب ثؼذُب؟
ػ٘لٓب ٔ٣و األٛلبٍ ثبألٙٝبع اُزبُ٤خ:
 ك ٠ٙٞػلّ اُ٤و ٖ٤أ ٝاُزْزذ ك ٢ؽ٤بر ْٜاُ٤ٓٞ٤خ ،رٞكو أُلهٍخ:
ٌٓ بٗب أًضو أٓ٘ب الٍزئ٘بف اُْ٘بٛبد أُؼزبكح أ ٝاُؾلبظ ػِٜ٤ب كافَ ث٤ئخ ٓ٘ظٔخ صبثزخ،
ٔٓ ب ٣ئك ١اُ ٠اٍزؼبكح اإلؽَبً ثبألٓبٕ ٝاُؾ٤بح اُطج٤ؼ٤خ.
 كولإ األ َٛأ ٝاُواّل ٖ٣ا٥فو ٖ٣اُن٣ ٖ٣وػ( ْٜٗٞأ ٝإٔ اُواّل ٖ٣أًضو هِوب ٝاْٗـبال ٖٓ إٔ ٘٣زجٜٞا اُ ٠األٛلبٍ)،
رٞكو أُلهٍخ:
ٓ ؼِٔ٘٣ ٖ٤زج ٕٜٞالؽز٤بعبد األٛلبٍ ٖ٣ٝـ ٕٞاُ،ْٜ٤
ٔٓ ب ٣ئك ١اُ ٠اإلؽَبً اإل٣غبث ٢ثبُناد (اُْؼٞه ثبُزول٣و  ٞٔٗٝاُضوخ ٝاٍزؼبكح اُوٝ ْ٤اُولٝاد اإل٣غبث٤خ ٖٓ ثٖ٤
اُواّل.)ٖ٣
 كولإ أُغزٔغ أ ٝاُ ،ٖٛٞآب ٗز٤غخ اُٜوٝة ٓ٘ ٚأ ٝرلٓ٤و ،ٙرولّ أُلهٍخ:
 كوٕب ٌُٞٗٞ٤ا عيءا ٖٓ ٓغزٔغ عل٣ل (ٓلهٍزْ٣ٝ )ْٜبهًٞا ثْ٘ب ٛك ٢اػبكح ث٘بء ٓغزٔغ عل٣ل أٍٝغ ٍٞاء ًبٕ
ٓقٔ٤ب ُالعئ ٖ٤أ ٝهو٣ز ْٜأُلٓوح ٗلَٜب،
ٔٓ ب ٣ئك ١اُ ٠اإلؽَبً ثبُ٣ٜٞخ (ٖٓ فالٍ االٗلٓبط كٓ ٢غٔٞػخ أًجو) ٝاإلؽَبً ثٞعٞك ؿب٣خ ٓٝؼ٘ ٠ك ٢اُؾ٤بح.
 كولإ األٕلهبء ٝهكبم اُِؼت أ ٝاُزٞإَ ٓغ األهوإ ،رٞكو أُلهٍخ:
 كوٕب ُزٌ ٖ٣ٞإٔلهبء ٝػالهبد عل٣لح،
ٔٓ ب ٣ئك ١اًَُ ٠و ؽبعي اُؼيُخ ٝاٍزؼبكح اإلؽَبً ثبالٗزٔبء ٝاُ٣ٜٞخ ٝاُزٚبٖٓ.
 كولإ اُولهح ػِ ٠االٍزٔزبع ٝاَُؼبكح ،رٞكو أُلهٍخ:
 اُؼل٣ل ٖٓ األُؼبة ٝأٗٞاع اُو٣بٙخ أُقزِلخ أَُِ٤خ ٔٓٝبهٍخ أُ٤ٍٞوٝ ٠اُل٘ٝ ٕٞاُْ٘بٛبد األفو ٟأُل٤لح ٖٔٙ
اٛبه ث٤ئخ َٓبٗلح،
ٔٓ ب ٣ئك ١اُ ٠رؼي٣ي اُوكبٝ ٙاٍزؼبكح اُولهح ػِ ٠االٍزٔزبع.
ػ٘لٓب  ٌٕٞ٣األٛلبٍ هل ٓوٝا ثٔب :٢ِ٣
 أؽلاس رض٤و اُ٤ٚن اُْل٣لٝ ،اُز ٢هل َ٣زغ٤ت ُٜب األٛلبٍ ثبؽَبً ػٔ٤ن ثبُؼغي ٝاٗؼلاّ اُؾِ٤خ ،رٞكو أُلهٍخ:
 اُلوٓ ٝاُزْغ٤غ ٝاُلػْ ُِْٔبهًخ كٕ٘ ٢غ اُوواه ٝاُزٌٖٔ ٖٓ أكاء ٜٓبّ عل٣لح،
ٔٓ ب ٣ئك ١اُ ٠رغلك اإلؽَبً ثبُزؾٌْ كٓ ٢ؾ٤ط ْٜاُغل٣ل ٝؽ٤بر.ْٜ
 فَبهح اُزؼِ ْ٤اُ٘ظبٓٝ ٢كوٓ اُزطٞه أُؼوكٝ ٢اُٙٞغ اإل٣غبثً ٢ؤٛلبٍ ٣نٛج ٕٞاُ ٠أُلهٍخ ،رٞكو أُلهٍخ:
 كوٕخ اُ ٍٕٞٞاُ ٠اُزؼِ ْ٤أَُزٔو ٝآٌبٗ٤خ اُزؼ ٘٣ٞػٖ اُٞهذ اُٚبئغ،
ٔٓ ب ٣ئك ١اُ ٠ى٣بكح اُولهح اُلٌو٣خ ٝرول٣و اُناد ٝرغلك اإلؽَبً ثبُٜلف ٝاألَٓ.
رَزط٤غ أُلاهً ٝأُؼِٔ ٕٞإٔ ٣ولٓٞا ًَ ٛنا ٝأًضو ٌُٖٝ ،كو ٜاما ؽلس اُزله ٌ٣كافَ ث٤ئخ ال ْ٣ؼو كٜ٤ب األٛلبٍ أْٜٗ
ػوٙخ ُألؽٌبّ أ ٝاُزٔ٤٤ي أ ٝاالٍزٜياء أ ٝاُزؾل ١اُن٣ ١لٞم هلهر ْٜاُؾبُ٤خ ػِ ٠األكاء.
٣ؾزبط األٛلبٍ ك ٢ؽبُخ اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد آُ ٠لاهً رٞكو ث٤ئخ ٓزلٜٔخ ٝهاػ٤خ ٕٝجٞهح ٝفالهخ.
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الوشفك الزذسٗجٖ  :9-2رْف٘ش فف هج٘ؼٖ ّداػن ّآهي ٗؼ٘ذ األهْس إلٔ هج٘ؼزِب
ػ٘لٓب رزوطغ اُؾ٤بح اُطج٤ؼ٤خ ُألٛلبٍ ،كبٗ٣ ْٜؾزبع ٕٞاُ ٠اُ٘ظبّ ٝاُزٔبٍي ٝاألٓبٕ ك ٢ؽ٤بر ْٜاُ٤ٓٞ٤خٝ .ػ٘لٓب رٜزي اُضوخ ٣ٝلول
األٛلبٍ اؽَبٍ ْٜثبالٗزٔبء ،كبٗ٣ ْٜؾزبعُِِ ٕٞطق ٝاُزول٣و ٝاالؽزٚبٕٝ .ػ٘لٓب رـي ٝأمٛبٕ األٛلبٍ مًو٣بد ٓئُٔخ ألؽلاس
رض٤و اُ٤ٚن ،كبٗ٣ ْٜؾزبع ٕٞاُ ٠كوٓ ُِزؼِْ ثطوم اثلاػ٤خ ْٗطخ رغنة اٗزجب.ْٜٛ

ػلٌ٘ب هٌؼ عو٘غ األهفب اللطف ّالزغبهؼ ّالزؼبهف ،فزلك ع٘غبػذُن ػلٔ الؾؼْس ثبألهبى ّٗوٌؾِن الضمخ ثبلشاؽذٗي.
رٞك٤و اُزٔبٍي ٝاُ٘ظبّ ٝاالٍزٔواه٣خ ٝاُضجبد ك ٢ؽ٤بح األٛلبٍ:






اثلأٝا اُٖق ٝأٗ ٜٙٞك ٢اُٞهذ أُؾلك .ال رلػٞا األٛلبٍ ٘٣زظو .ٕٝأٗزْ ثنُي رقلل ٖٓ ٕٞاُوِن ٖٓ فالٍ رٞك٤و األٓٞه
أُزٞهؼخ أُؼزبكح ،اٙبكخ اُ ٠أٗ ٚػالٓخ ػِ ٠االؽزواّ.
اثلأٝا اُلهً اُ ٢ٓٞ٤كائٔب ثوٝرَ٣ ٖ٤زط٤غ األٛلبٍ اُزؼوف ػِ ٚ٤ثٌَْ ع٤ل .افزبهٝا أؿ٘٤خ (أ ٝافزبهٝا ػلح أؿبٕ
ثبُز٘بٝة) ،أ ٝؽوًخ ٓغ ا٣وبع ٣ئكٜ٣ب ًَ اُٖق ،أُ ٝؼجخ هٖ٤وح ْ٣زوى كٜ٤ب ًَ األٛلبٍ.
أٜٗٞا اُٖق كائٔب ثجؼ٘ أٌُِبد اإل٣غبث٤خ .ال رلػٞا األٛلبٍ َ٣وػ ٕٞفبهع ٖٓ ٖ٤اُجبة ػ٘لٓب ٣ووع اُغوً .هلٓٞا
ًُِٔ ْٜبد اُزْغ٤غ ٝأفجو ْٛٝأٌْٗ رزطِؼُ ٕٞوإ٣ز ْٜؿلا ٝرٔ٘ٞا ُٓٞ٣ ْٜب ٍؼ٤لاٝ .ك ٢ؽبُخ األٛلبٍ اُٖـبهٌ٘ٔ٣ ،ي
أٚ٣ب إٔ رٜ٘ٞا ًَ ؽٖخ ثؤؿ٘٤خ أ ٝؽوًخ هٖ٤وح.
فططٞا ُْ٘بٛبد رزٌوه ٤ٓٞ٣ب َ إلْٗبء هٝرٓ ٖ٤ؤُٞف ُل ٟاألٛلبٍٝ ،أػِٔٓ ْٛٞولٓب ثؤ ١رـ٤٤واد ػِٞٓ ٠هغ اُٖق أٝ
أُٜ٘بط.

رط٣ٞو ٓغٔٞػخ ٖٓ اَُِ٤ًٞبد أُزٞهؼخ ثبُزؼبٓ ٕٝغ اُطالة:

 كهخ أُٞاػ٤ل ٝاُؾٞٚه.
 اَُِٞى أُوجٓ( ٍٞبما ٗلؼَ ػ٘لٓب ٚ٣ب٣وٛ ْٜبُت آفوٓ ،بما ٗلؼَ ػ٘لٓب ْٗؼو ثبُـٚت أ ٝاُؼلٝاٗ٤خ٤ً ،ق ٗؼبَٓ
اُطالة ا٥فو ٖ٣ك ٢اُٖق ،اَُ٤بٍبد اُقبٕخ ثبُٞاعجبد أُ٘يُ٤خ أ ٝأُْبه٣غ).

ر٘ٔ٤خ اإلؽَبً ثؤ٤خ اُناد ُل ٟاألٛلبٍ:



هلٓٞا ُ ْٜاُزْغ٤غ ٝأُل٣ؼ ٝاػزوكٞا ثبٗغبىارٝ ْٜهلهٛٝب.
ال روًيٝا ٣ٞٛال ػِ ٠األفطبء ،ثَ ػِٓ ٠ب كؼِ ٚاألٛلبٍ ثٌَْ ٕؾ٤ؼ.

رور٤ت اُٖق ُقِن ث٤ئخ رؼِْ ا٣غبث٤خ ٝكاػٔخ:





أّوًٞا األٛلبٍ ك ٢فِن ث٤ئز ْٜاُزؼِ٤ٔ٤خ .اِٛجٞا َٓبػلر ْٜك ٢رٖٔ ْ٤اُٖلٞف أُٔزؼخ ك ٢اٛبه ٓوٕ .اٍؤُ ْٛٞػٖ
رور٤ت أُوبػل ٝاُطبٝالدٝ ،كػ٣ ْٛٞـ٤و ٚٗٝإ أهاكٝا .ػِوٞا اٍُٞبئَ اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝأػٔبٍ اُطالة ػِ ٠اُؾبئ.ٜ
ٞٛهٝا ٓ٘بٛظ ْٗٝبٛبد رْوى األٛلبٍ ثلؼبُ٤خ ٝاهثطٛٞب ثبُٔغزٔغ أٚ٣بٓ .ضالٝ ،اعجبد ٓبكح االعزٔبػ٤بد  ٌٖٔ٣إٔ
رز ٖٔٚثؾضب ثَ٤طب ٣ؼَٔ ك ٚ٤اُطالة ك ٢ص٘بئ٤بد ُلهاٍخ أٓٞه ٓقزِلخ كٓ ٢غزٔؼ ٌٖٔ٣ٝ ،ْٜإٔ رَْٔ ثؼ٘ عٞاٗت
ؽبُخ اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد ٝاػبكح اُج٘بء.
ٗٞػٞا اٍزوار٤غ٤بد اُزؼِٓ .ْ٤ضال ،هَٔٞا كزوح اُؾٖخ اُْٗ ٠ب ٖ٤ٛأ ٝصالصخ أْٗطخ ٓقزِلخ ُِؾلبظ ػِ ٠اٗزجب ٙاألٛلبٍ
ٝاُزؤًل ٖٓ اُ ٍٕٞٞآُ ٠قزِق أٗٞاع أُزؼِٔ .ٖ٤رنًوٝا :هل ٣غل ثؼ٘ األٛلبٍ ٕؼٞثخ ك ٢اُزوً٤ي ُلزواد ِ٣ٞٛخ
ثَجت ؽبُخ اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد.
ؽبكظٞا ػِ ٠أُْبهًخ اُْ٘طخ ٌَُ اُطالةٓ .ضال ،ثٔ٘٤ب ٣ولّ أؽل اُطالة ػوٙب ،اِٛجٞا ٖٓ اُطِجخ ا٥فو ٖ٣إٔ
٣وٍ .ٙٞٔ٤بػلٝا اُطالة اُن٣ ٖ٣غلٕ ٕٝؼٞثخ ك ٢أكاح ٜٓٔخ ًِٓٞخ اُٝ ،ْٜ٤اػطٞا ٜٓبّ اٙبك٤خ ُِن ٕٜٞ٘٣ ٖ٣ػِْٜٔ
ٓجٌوا.

رْغ٤غ اُزلبػَ اإل٣غبث ٢اُن ٢ٔ٘٣ ١اُؼالهبد االعزٔبػ٤خ ٝاُزؼب ٕٝث ٖ٤األٛلبٍ:



ٞٛهٝا ْٗبٛبد رؼِْ رز ٖٔٚاُؼَٔ اُغٔبػُ ٢زْغ٤غ اُزلبػَ ث ٖ٤األهوإ ٜٓٝبهاد ؽَ أُْبًَ ٝاُو٤بكح.
أكفِٞا أُؼبة رؼِْ رؼب٤ٗٝخ ػِ ٠أُٜ٘بط اُ٘ظبٓ.٢
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رٞك٤و ٕق ْ٣ؼو ك ٚ٤األٛلبٍ ثبألٓبٕ ك ٢اُزؼج٤و ػٖ أٗلَ:ْٜ



رؤًلٝا ٖٓ إٔ اُطالة ٣ؼوك ٕٞإٔ ثبٌٓبٗٛ ْٜوػ األٍئِخ اُز٣ ٢و٣ل.ٕٝ
أك٣وٝا ٗوبّب ًَ ثٚؼخ أ٣بّ (أًضو أ ٝأهَ ؽَت اُٙٞغ) ؽ ٍٞؽبُخ اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد ٝاألٝهبد اُٖؼجخ اُزٔ٣ ٢و
ثٜب اُغٔ٤غ أ ٝاُطو٣وخ اُز ٢رزْ (أ٤ٍ ٝزْ) كٜ٤ب اػبكح اُج٘بء .اٍؤُٞا األٛلبٍ اما ًبٗٞا هل ٍٔؼٞا أ٢ّ ١ء ٣وِو.ْٜ

توفري احلناية والرعاية النفسية االجتناعية لألطفال يف اوضاع الطوارىء و االزمات – العراق 8002

70

الوشفك الزذسٗجٖ  :11-1األُو٘خ الكجشٓ للؼاللخ ث٘ي الوؼلن ّالطبلت للذػن الٌفغٖ االعزوبػٖ :اإلفغبء
الذاػن

رؼزجو اُؼالهبد اُلاػٔخ ٓغ اُواّل ٖ٣اُؾبٗ ٖٓ ٖ٤أ ْٛاُِج٘بد اُز ٢رج٘ ٢اُوكبٝ ٙاُزؼبك ٢اُ٘لَ ٢االعزٔبػ ٢ٛٝ ،٢اُطو٣ن
األٍبٍ٤خ اُز٣ ٢طٞه ٖٓ فالُٜب األٛلبٍ اُضوخ ٝاإلؽَبً اإل٣غبث ٢ثبُناد .كبُؼالهخ اُواػ٤خ اُؾبٗ٤خ رٞكو اُلػْ اُؼبٛلٝ ٢ك٢
اُٞهذ مار ٚرج٘ ٢رول٣و اُناد ُل ٟاألٛلبٍ.
ؿبُجب ٓب ٣زْ كولإ اُؼالهبد أ ٝرٔي٣وٜب ك ٢ؽبالد اُطٞاهٟءٗٝ .ز٤غخ ُنُي ،كبٕ ػاللخ الطفل اإلٗغبث٘خ ّالذاػوخ ثوؼلوَ٘
رٌزَت أ٤ٔٛخ أًجوٝ .هل أظٜود اُجؾٞس إٔ األٛلبٍ اُنْ٣ ٖ٣ؼو ٕٝثبُزول٣و ٝاالٛزٔبّ ٣زؼِٔ ٕٞثٌَْ أك َٚك ٢أُلهٍخ.
٣زْ اُزؼج٤و ػٖ اُؼالهبد اُلاػٔخ ٖٓ فالٍ ارغبٛبد أُؼِٔ٤ًٍِٞٝ ٖ٤بر ،ْٜاُز ٢رَْٔ اُزبُ:٢

اظٜبه االؽزواّ ُغٔ٤غ األٛلبٍ:


ػبِٓٞا عٔ٤غ األٛلبٍ ثبؽزواٍّٞ ،اء ًبٗٞا أؿ٘٤بء أ ٝكوواء ،ثط٤ئ ٢اُزؼِْ أٍ ٝو٣ؼ ٢اُزؼِْٝ ،ثـ٘ اُ٘ظو ػٖ كْٜ٘٣
أ ٝفِل٤ز.ْٜ

ٓٔبهٍخ اإلٕـبء اُْ٘:ٜ







اظٜوٝا االٗزجب ٙاٌُبَٓ ػ٘لٓب ٣زؾلس األٛلبٍ ٝأًلٝا ٕؾخ ْٓبػوٝ ْٛهُٞٞا عٔال ا٣غبث٤خ.
أظٜوٝا أٗي رٖـ ٢اُ ٠األٛلبٍ ٝرٜزٔ ٕٞث ٖٓ ٚفالٍ ٗجوح ٕٞرٌْ ٝرؼبث٤و ٝع.ٌْٜ
كػٞا أُْبػو ر٘ؼٌٌ ػِٝ ٌْ٤رؼبٛلٞا ٓغ األٛلبٍ ثٔؾبُٝخ ك ْٜأكٌبهْٓٝ ْٛبػو.ْٛ
أٍؼٞا األٛلبٍ ؽز ٠اُٜ٘ب٣خٝ ،رغ٘جٞا ٓوبٛؼز ْٜهجَ إٔ ٘٣زٜٞا .كٖٔ اَُ َٜإٔ ٌَْٗ آهاء أٗ ٝوك٘ آهاء األٛلبٍ هجَ
إٔ ٣وُٞٞا ًَ ٓب ػ٘ل .ْٛاؽزوٓٞا ؽن األٛلبٍ ك ٢اُزؼج٤و ػٖ آهائ.ْٜ
اما ُْ ُ ٌٖ٣ل ٌْ٣اُٞهذ ُزٖـٞا ك ٢رِي اُِؾظخ ،ال رٌِٔٞا اُؾل٣ش ثَوػخ ،ثَ اػزنهٝا ألٌْٗ ؿ٤و هبكه ٖ٣ػِ٠
االٍزٔبع اٝ ٕ٥ؽلكٝا ُٞٓ ْٜػلا كٝ ٢هذ آفو.
اٛزٔٞا ثبُٔٞٙٞع ٝاٍؤُٞا األٛلبٍ ػٖ هأ ْٜ٣ثبٗزظبّ .كبما ٓب أظٜورْ ُألٛلبٍ أٌْٗ كؼال ٜٓزٔ ٕٞثؤكٌبهْٛ
ْٓٝبػو ،ْٛكَٖ٤جؾ ٕٞأًضو اهر٤بؽب ك ٢اُزؼج٤و ػٖ أكٌبه ْٛأٓبٌْٓ.

اّواى األٛلبٍ األًضو ٛلٝءا ك ٢اُزٞإَ (ٛئالء األٛلبٍ ؿبُجب ٓب  ٌٕٞٗٞ٣ثؾبعخ ُلػْ اُواّل:)ٖ٣
 أفجوٝا عٔ٤غ األٛلبٍ (٘٤ُٝؼٌٌ مُي ك )ًٌٍِْٞ ٢إٔ ثبٍزطبػز ْٜاُؾل٣ش ثؾو٣خ أٓبٌْٓ ك ٕٝاُقٞف ثؤٕ رؾٌٔٞا
ػِ .ْٜ٤أفجو ْٛٝإٔ ثبٍزطبػز ْٜاُول ّٝاُٛٝ ٌْ٤وػ أٍ ١ئاٍ ٣و٣ل.ٕٝ
 أُٞٝا اٛزٔبٓب فبٕب ثبألٛلبٍ ّل٣ل ١اُٜلٝء اُن ٖ٣ال ٣جل ٝإٔ ُل ْٜ٣إٔلهبء أ٣ ٝجل ٝإٔ إٔلهبء ْٛهِ ِٕٞ٤علا .اهزوثٞا
ٓ٘ٝ ْٜاكفِٞا ٓؼ ْٜك ٢ؽٞاه ثَ ٜ٤ػٖ أٓٞه ٤ٓٞ٣خ ؿ٤و ْٓؾٗٞخ ػبٛل٤ب.
 رغ٘جٞا األٍئِخ أُـِوخ .اٛوؽٞا أٍئِخ رْغغ اُزلبػَ َ٤ُٝذ رِي اُز ٢رزطِت أعٞثخ ٖٓ ٗٞع ٗؼْ أ ٝالٝ .اٍزقلٓٞا
األٍئِخ اُز ٢رطِت ٖٓ األٛلبٍ ٕٝق أ ٝر٤ٙٞؼ أكٌبه أ ٝأؽلاس.
 اٛوؽٞا أكٌبهًْ  ٌ٤ُٝاألٍئِخ كو .ٜكبُؾل٣ش ػٖ ثؼ٘ أكٌبهًْ أٝال ٣قلق اُٚـ ٜػٖ األٛلبٍ َ٣ٝبػل ْٛػِ٠
االٍزوفبء.
 اما ٓ٘غ اُقٞف أ ٝاُزٞرو األٛلبٍ ٖٓ اإلعبثخٍ ،بػل ٖٓ ْٛٝفالٍ أُوػ .أُوٞا ٌٗزخ ٓٚؾٌخ ٝهاهجٞا هك كؼِ .ْٜاما ُْ
َ٣زغ٤جٞا ،فٖٖٞا ٝهزب ُِؾل٣ش ٓؼ ْٜثؼل أُلهٍخ .كٔجبكهرٌْ ثبُؾل٣ش آُ ْٜ٤ل٤لح ُٝ ْٜرؼج٤و ػٖ اٛزٔبٌْٓ ث.ْٜ
ٝ اظجٞا ك ٢اّواً ْٜك ٢اُؾل٣شٝ .ثٔوٝه اُٞهذَ٤ٍ ،بػل ٛنا ك ٢افواع ٖٓ ْٜاُْوٗوخَ٤ٍٝ ،بػلًْ ك ٢اُؼضٞه ػِ٠
ٛوم َُٔبػلر.ْٜ
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اظٜبه االٛزٔبّ ثبألٛلبٍ ًُ ٌ٤طالة كو ٜثَ ًجْو:


اٍؤُٞا اُطالة ػٖ ؽ٤بر ْٜفبهط أُلهٍخ ،ػٖ ؽ٤بح اُج٤ذ ،ػٔب ٞ٣ك ٕٝػِٔٓ ٚغ إٔلهبئ٤ً ،ْٜق ٣وٝ ٕٞٚهذ
اُلواؽ ،كنُي ٍَ٤بػلًْ ك ٢اًزْبف أٌْٓ ١الد فبٕخ هل رئصو كٍِٞ ٢ى األٛلبٍ أ ٝأكائ ْٜك ٢أُلهٍخ.

اُزؾِ ٢ثبُٖجو:


هل  ٌٕٞ٣ثؼ٘ األٛلبٍ أُزٚوه ٖٓ ٖ٣ؽبُخ اُطٞاهٟء ثط٤ئ ٢رؼِْ أْٓ ٝزز ٢اُنُ ،ٖٛنا ػِ ٌْ٤اُزؾلس ثجٜء أٝ
رٌواه أكٌبهًْ ػلح ٓواد .ك ٢أُوبثَ ،هل ٣جل ٝػِ ٠أٛلبٍ آفو ٖ٣االٗيػبط أ ٝاُؼ٘ق .ػِ ٌْ٤إٔ رٌٞٗٞا ٕجٞهٖ٣
ٝرؾبُٞٝا ك ْٜاألٍجبة ٝهاء ٍِٝ ًْٜٞرٔ٘ؾ ْٛٞاٌُض٤و ٖٓ اُلػْ اإلٙبك.٢

اَُؼُ ٢ل ْٜاَُِ٤ًٞبد أُٚطوثخ:






ؽبُٞٝا كائٔب ا٣غبك ٌٓبٕ ٛبكٟء ُِؾل٣ش ثٖٞهح كوك٣خ ٓغ األٛلبٍ اُن٣ ٖ٣ظٜو ػِ ْٜ٤اُزٞرو أ ٝاُٜلٝء اُيائل أٝ
اُؼلٝاٗ٤خ أ ٝاُنٓ ِٕٖٞ٣ ٖ٣زؤفو ٖ٣ثبٍزٔواه أ ٝال ٣ؾٚو ٕٝاُ ٠أُلهٍخ.
اٍزلَوٝا ثِطق ػٔب ٚ٣ب٣و ْٜكُ ٢ؾظخ ٓؼ٘٤خٌِْٓ ٢ٛ َٛ .خ ٓغ األٕلهبء؟ هِن ٖٓ اُٞاعجبد أُلهٍ٤خ؟ اٍؤُْٛٞ
ػٖ ٙٝؼ ْٜك ٢اُج٤ذ.
رؤًلٝا ٖٓ اػطبء األٛلبٍ كوٕخ ُِ٘غبػ .أػطٜٓ ْٛٞبّ َِٓ٤خ ٍِٜٝخ ٝآزلؽ ْٛٞأٓبّ ٛالة اُٖق ػ٘ل اٜٗبئٜب.
ّغؼٞا اُزلبػالد اإل٣غبث٤خ ٝاُؼالهبد ٓغ اُطالة ا٥فوٓ .ٖ٣ضال ٌٌْ٘ٔ٣ ،إٔ رَبػلٝا أ ٛلال ٓٚطوثب ػِ ٠اُؼَٔ
ػِْٓ ٠وٝع ََٓ ك ٢كو٣ن ٕـ٤و ،أٓ ٝؼٌْ ٓٝغ ٛلَ آفو.
اما اٍزٔو أُٞهق االَٗؾبث ٢أ ٝاَُِٞى اُؼلٝاٗ ٢أ ٝأُْبًَ األفو ،ٟؽلكٝا ٓٞػلا ُوإ٣خ أٍوح اُطلَ.
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الوشفك الزذسٗجٖ  :11-2الوالهؼ الشئ٘غ٘خ للقف الذاػن
ففبد الوؼلو٘ي ّارغبُبرِن ّعلْك٘برِن
 اُزؼبٛق
 ػلّ إلاه األؽٌبّ ٝروجَ األٛلبٍ
 اُٜلٝء ٝاُولهح ػِٓ ٠ؼبُغخ اُٖواػبد ثو٣ٝخ
 اُولهح ػِ ٠اُزؼج٤و ػٖ اُوػب٣خ ٝاالٛزٔبّ :اإلٕـبء اُلبػَ ،ا٣الء األٛلبٍ االٗزجب ٙاٌُبَٓ ػ٘لٓب ٣زؾلص ،ٕٞاظٜبه االٛزٔبّ
 اُٖجو :اكهاى إٔ اُٖؼٞثخ أ ٝاُزٞرو اُ٘لَ ٢أ ٝاالعزٔبػ٣ ٢غؼَ اُزوً٤ي ٝاُلهاٍخ أٓوا ٕؼجب ػِ ٠ثؼ٘ األٛلبٍ.
 رْغ٤غ ُألٛلبٍ ٝآزلاؽ ْٜثٌَْ َٓزٔو ٝاالػزواف ثبٗغبىار.ْٜ
 االرٖبٍ أُلزٞػ :فِن ث٤ئخ ْ٣ؼو األٛلبٍ كٜ٤ب ثبُواؽخ ثبُزؾلس ػٖ أكٌبهٝ ْٛآٓبُٖٓٝ ْٜبكه هِو ْٜك ٕٝفٞف ٖٓ إٔ ٣زْ
اُؾٌْ ػِ.ْٜ٤
رشر٘ت القف ّالزذسٗظ ّالٌؾبهبد
ٕ ق ٓ٘ظْ ٌٖٔ٣ ،رٞهغ ٓب ٣غو ١ك ُٚ ،ٚ٤هٝر٣ ٢ٓٞ٣ ٖ٤زٛ ٖٔٚوٍٞب َِٓ٤خ ٓٝو٣ؾخ (ٓضال أؿ٘٤خ أ ٝؽوًخ رئك ٟػِ٠
اإل٣وبع ٓؼ ٖ٤أُ ٝؼجخ رلبػِ٤خ ُجلء اُٖق ٝاٜٗبئ)ٚ؟
٘ٓ ؼ األٛلبٍ كوٕب ًض٤وح ُِ٘غبػ ٘ٓٝؼ ٜٓبّ أٍُ َٜألٛلبٍ األثطؤ.
ٜ٘ٓ بط ٓوٕ ٣زطِت ْٓبهًخ اُطالة (االٍزقلاّ أُزٌوه ُألٍئِخ ٝاألُؼبة اُز ٢رزطِت اُؼضٞه ػِ ٠اُغٞاة اُٖؾ٤ؼ ،ػلّ
اػطبء "ٓؾبٙواد" ِ٣ٞٛخ).
 رولٞٓ ْ٣ا٤ٙغ ماد ػالهخ ثؾ٤بح اُطالةٝ ،اّواً ْٜك ٢افز٤به أُٞا٤ٙغ اُز ٢ر.ْٜٜٔ
ْٗ بٛبد رؼِْ رزطِت ػٔال عٔبػ٤ب ُزْغ٤غ اُزلبػَ ث ٖ٤األهوإ ٜٓٝبهاد ؽَ أٌُْالد ٝاُو٤بكح ثطو٣وخ رؼب٤ٗٝخ ك ٢اُوواءح
ٝاُؾَبة ٝاالعزٔبػ٤بد.
 ا٣غبك ٝهذ ُِلٖ اُزؼج٤وٓ ١ضَ اُوٍْ ٝاُـ٘بء (ًؤٕ ٣ؼَٔ األٛلبٍ ٓؼب ُزؤُ٤ق أؿ٘٤خ).
 ػِ٘٤ب رغ٘ت اُؾٌْ ػِ ٠اُوٍ ،ّٞثَ َٗؤٍ أٍئِخ ثَ٤طخ ػٜ٘ب رؼط" ٢اإلمٕ" ُِطالة ثبُؾل٣ش ػٖ عٞاٗت ٖٓ ؽ٤برْٜ
(األؽالّ ،آ٥بٍ أ ٝاُوِن) اما  ْٛأؽجٞا مُي.
 اكاهح ٗوبّبد ٓ٘زظٔخ ػٖ ٙٝغ اُطٞاهٟء ٝاُٖؼٞثبد اُؾبُ٤خ اُزٔ٣ ٢و ثٜب األٛلبٍ ٝػبئالرٓٝ ْٜغزٔؼٓ ،ْٜغ اُزؤً٤ل
ػِٛ ٠وم اُزؤهِْ.
 اٍزقلاّ االٗٚجب ٛاُٖل٣ن ُِطلَ (اٗظو أُوكن اُزله٣ج :10-3 ٢االٗٚجب ٛاُٖل٣ن ُألٛلبٍ ك ٢اُٖق).
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الوشفك الزذسٗجٖ  :11-3االًنجبه القذٗك لألهفب فٖ القف
ك٘ف ٗوكٌٌٖ إثمبء القف ُبدئب ً ّلط٘فب ً ػٌذهب ٗكْى األهفب هزْرشٗي ّهٌضػغ٘ي؟
الْلبٗخ
أكٛ َٚو٣وخ ُِزؼبَٓ ٓغ ٍٞء اَُِٞى  ٢ٛاُٞهب٣خ ٓ٘ ،ٚكبُؼالهبد اإل٣غبث٤خ ث ٖ٤أُؼِٔٝ ٖ٤اُطالة ٝاُٖلٞف ع٤لح اُز٘ظْ٤
أٌُ٤لخ ؽَت اٛزٔبٓبد اُطالة ٝهلهار ْٜروَِ اُ ٠ؽل ًج٤و ٍٞء اَُِٞى أْٓ ٝبًَ االٗٚجب.ٛ
ٞٛ هٝا هٞاػل ٍِٞى ك ٢اُٖق ثبُزْبٝه ٓغ اُطالة .اٍؤُٓ ْٛٞبما ثوأ ْٜ٣ػِ ٌْ٤إٔ رلؼِٞا إ  ْٛفوهٞا رِي اُوٞاػل.
 ال رَؼٞا اُ ٠اَُ٤طوح ػِ ٠اُٖق ثبُوٞح أ ٝاُزٜل٣ل أ ٝاُزٞث٤ـ .كنُي ٣جو ٢األٛلبٍ ٛبكئُ ٖ٤لزوح ٓئهزخ ٝهل ٣غوػ
اؽَبٍ ْٜثبُناد.
 اُغؤٝا ُ٘ٔنعخ اَُِٞى اإل٣غبثَُِٔ ٢بػلح ك ٢اػبكح ث٘بء اُضوخ ث ٖ٤األٛلبٍ ٝاُواّل ٌٖٔ٣ٝ .ٖ٣إٔ ٣ز ٖٔٚمُي اظٜبه
اُزَبٓؼ ٝؽَ اُٖواػبد ك ٢ث٤ئخ ٍِٔ٤خ ٛبكئخ .اؽزوٓٞا ا٥فوًٞٗٞٝ ٖ٣ا صبثز ٖ٤كٛ ،ًٌٍِْٞ ٢بكئٓٝ ٖ٤زؾَٖٔ٤
ٕٝجٞه٘ٓٝ ٖ٣ظٔ.ٖ٤
االعزغبثبد
اما اٙطوهرْ ُِوك ػٍِِٞ ٠ى ؿ٤و الئن ٖٓ اُطالة ،هٞٓٞا ثنُي ثطو٣وخ ٛبكئخ ٝصبثزخ.
 اما ً٘زْ رْؼو ٕٝثبُـٚت ،فنٝا ٗلَب ػٔ٤وب ٝاٗزظوٝا ُؾظخ .ال روُٞٞا ّ٤ئب ر٘لٓ ٕٞػِ ٚ٤الؽوب.
 رغ٘جٞا أُٞاعٜخ أُجبّوح ٓغ ٛبُت ٓب ك ٢اُٖق هله اإلٌٓبٕ .ؽلكٝا ٝهزب ُِزؾلس ٓغ مُي اُطبُت كٔ٤ب ثؼل.
 ػ٘ل رؤك٣ت أؽل اُطالة ،هٞٓٞا ثنُي كائٔب ثٜلٝء ٝػِ ٠اٗلواك .ا٣بًْ إٔ رلفِٞا ك ٢ؽٞاه ؽ ٍٞاالٗٚجبٓ ٛؼ ٚأٓبّ
اُغٔ٤غ ،كنُي هل ٣نٍ اُطبُت أٚ٣ ٝؼٌْ ك ٢فالف ػِ٘ٓ ٢ؼ.ٚ
ٗ بهْٞا اُطلَ ثبُزٖوف اُن ١اهرٌج ٚفبهط اُـوكخٝ ،اِٛجٞا ٓ٘ ٚإٔ ٣لٌو ً٤ق إٔ رٖوك ٚهل ٌِْٓ ٌَْ٣خ ٌُبَٓ
اُٖق .اٍؤُ ٙٞإ ًبٕ ٣ؼوف ٍجت ه٤بٓ ٚثنُي اَُِٞىٓٝ ،ب اُن٣ ١غت كؼُِ٘ٔ ٚغ ٛنا اَُِٞى ك ٢أَُزوجَ؟
 اما اٍزٔو ٍٞء اَُِٞى ك ٢اُزَجت ثٌِْٔخ ُِٖق ٝأٗزْ رْؼو ٕٝإٔ اُطلَ ٌٓزئت ،هبثِٞا أ ِٚٛأ ٝاأل٤ٕٝبء ػِٚ٤
ُزؼوكٞا إ ًبٕ ٘ٛبى ٕؼٞثبد ٓؾلكح  ٌٖٔ٣إٔ َ٣بػل كٜٜٔب ك ٢ر٤ٙٞؼ ٍِ.ًٚٞ
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الوشفك الزذسٗجٖ  :11-4الزْافل هي أعل رؾم٘ك الزك٘ف :هٌبلؾخ ؽبلخ الطْاسٓء ّاالصهبد هغ األهفب
ٖٓ ٖٓبكه اُلػْ اٌُج٤وح ُألٛلبٍ اًزْبك ْٜأَٗٞ٤ُ ْٜا اُٞؽ٤ل ٖ٣اُن٣ ٖ٣ؼبٗ ٖٓ ٕٞأُْبًَ ٝاُ .ّٜٞٔكبألٛلبٍ ؿبُجب ْ٣ؼو ٕٝإٔ
ْٓبًِٖٓ ْٜله فغَ ٣ٝقبك ٖٓ ٕٞإٔ ٌ٣زْلٜب ا٥فوُ .ٕٝنا ،هل رَبػلٓ ْٛؼوكز ْٜإٔ ُألٛلبٍ ا٥فوْٓ ٖ٣بًَ ٝرغبهة
ٓٔبصِخ ػِ ٠اُْؼٞه ثبُواؽخ ٝثؤٗٛ" ْٜج٤ؼ ."ٕٞ٤ثبإلٙبكخ اُ ٠مُي ،رْ٤غ ٛن ٙأُؼوكخ اؽَبً ثبألفٞح ث ٖ٤األٛلبٍ.
ػبكح ٓب رٌ ٕٞؽبالد اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ٓوثٌخ ُِطلَ .كبُواّل ٕٝال ٣زؾلص ٕٞػٜ٘ب ًض٤وا ٓغ أٛلبُٝ ،ْٜهثٔب ٣قل ٕٞاُؾوبئن
أ٣ ٝـ٤وٜٗٝب ٌُٖٝ .األٛلبٍ َٔ٣ؼ ٕٞأًضو ٓٔب ٣ؼوف األٝ َٛثؼ٘ األٛلبٍ ٘٣ز ٢ٜث ْٜاألٓو اُ ٠اُوِن ثْؤٕ أٙٝبع ٓزقِ٤خ
رٌ ٕٞأٍٞأ ٖٓ اُٞاهغُ .نُي كبٕ اٖ٣بٍ أُؼِٓٞبد اُله٤وخ ػٖ ؽبُخ اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد – ثطو٣وخ رز٘بٍت ٓغ ػٔو اُطلَ –
َ٣بػل ك ٢اٜٗبء ؽبُخ االهرجبى ٛن ٌَْ٣ٝ ،ٙاػزواكب ثبُولهاد اُلٌو٣خ ُل ٟاألٛلبٍ (اػطبإ ْٛاُؼ٘بٕو اُٚوٝه٣خ ُلْٜ
األؽلاس) ٞٛٝ ،أؽل ػٞآَ اُؾٔب٣خ اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ اُز ٢رؾلص٘ب ػٜ٘ب ٍبثوب.
رٞكو اُ٘وب ٛأكٗب ٙثؼ٘ األكٌبه َُٔبػلح اُطالة ػِ٘ٓ ٠بهْخ ٓٝ ْٜٓٞٔٛقبٝكٝ ْٜرجبكٍ اُزغبهة ٝاُْؼٞه ثؤٕ ٘ٛبى ٖٓ
ٖ٣ـ ٢اُٝ ْٜ٤رجل٣ل اإلّبػبد أُلٓوح ٝرْغ٤غ اُزلٌ٤و اإل٣غبث ٢ثْؤٕ أَُزوجَ.

خلك ث٘ئخ فف٘خ رؾغغ ػلٔ رجبد الوؼلْهبد ّالزؾذس ػي الوخبّف الوؾزشكخ:











ػِ ٌْ٤إٔ رلهًٞا إٔ األٛلبٍ ٣ؾزبع ٕٞآُ ٠ؼِٓٞبد ؽو٤و٤خ هله اإلٌٓبٕ.
أك٣وٝا ٗوبّبد عٔبػ٤خ ؽ ٍٞاألؽلاس أُض٤وح ُِزٞرو اُزٓ ٢و ثٜب اُطالة أٔ٣ ُْ ٝوٝا ثٜب ،كؾز ٠األٛلبٍ اُنُْ ٖ٣
ٔ٣وٝا ّقٖ٤ب ثٜن ٙاألؽلاس هل ٍٔ ٌٕٞٗٞ٣ؼٞا ثٜب أ ٝرٚوهٝا ٜٓ٘ب.
رؾلصٞا ثٖ٤ـخ اُـبئت ثلال ٖٓ إٔ رَؤُٞا األٛلبٍ ٓجبّوح ػٖ رغبهث ْٜك ٢األؽلاس اُطبهئخٓ .ضال ٌٌْ٘ٔ٣ ،إٔ روُٞٞا:
"أػوف إٔ ٛنا هل ؽلسٍٔ َٛ .ؼزْ ػ٘ٚ؟ ٓبما رو ٍٞػبئِزٌْ ػ٘ٚ؟"
ثؼ٘ األٛلبٍ ٍَ٤زغ٤ج ٕٞهثٔب ْ٣ٝزوً ٕٞك ٢أُ٘بهْبد ؽ ٍٞأُٞٙٞع .اكَؾٞا ُ ْٜأُغبٍ ُؼوٗ ٗظو٣برْٜ
ٝأكٌبه ْٛػٔب ؽلس هجَ اػطبئٓ ْٜي٣لا ٖٓ أُؼِٓٞبد اُله٤وخٝ .ؽز ُٞ ٠افزبه ثؼ٘ اُطالة أال ْ٣بهًٞا ك ٢اُؾٞاه،
كبٕ ٍٔبػ ْٜإٔ آفوٓ ٖ٣وٝا أٚ٣ب ثؤؽلاس رض٤و اُزٞرو ٍَ٤بػل األٛلبٍ أُزٚوه ٖ٣ػِ ٠اُْؼٞه ثؤَٗٞ٤ُ ْٜا ٝؽل.ْٛ
ال رطلجْا هي األهفب الؾذٗش ػي رغبسثِن الفشدٗخ .كوٝا٣خ أؽلاس ٓض٤وح ُِزٞرو ٓل٤لح ُِٔزؾلس كو ٜإ رْ مُي
ثٖٞهح ػل٣ٞخ كٓ ٢ؾْ٣ ٜ٤ؼو ك ٚ٤اُطلَ ثبألٓبٕ اُؼبٛلٝ ٢ثؾٞٚه هاّلٓ ٖ٣لهث ٖ٤ثٌَْ ُٓ ٢ٜ٘لػْ اُطلَ.
ٝاُٖق ٌُٓ ٌ٤بٗب ُٜنا.
اما رطٞع ٛلَ ثٖٞهح ػل٣ٞخ ثٔؼِٓٞبد رزؼِن ثؤؽلاس ٓض٤وح ُِزٞرو اُْل٣ل ،إٔـٞا ثبٗزجب ٌُٖٝ ٙال رَٔؾٞا ُٚ
ثبُؾل٣ش ٣ٞٛال أ ٝثبػطبء رلبٕٓ َ٤وػجخ .الؾذٗش ػي أؽذاس هض٘شح للزْرش أهش همجْ ّ ،لكي اعزخذام القف
كوكبى للزؼ ّوك فٖ المقـ ؽذٗذح اإلٗالم غ٘ش همجْ  .أ٣لٝا ًالّ اُطلَ ثبػبكح ٕ٤بؿز ٌُٖٝ ٚال رَٔؾٞا ُٚ
ثبالٍزٔواه ك ٢هٝا٣خ اُزلبٕ َ٤أُوػجخ ُوٖز .ٚرؾلصٞا اُ ٚ٤ثؼل اُؾٖخ ٝاػِٔٞا ػِ ٠عؼِْ٣ ٚبهى ك ٢ثؼ٘
اُْ٘بٛبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ أُؾلكح اُز ٢ر٘ظْ فبهط ٝهذ اُٖق.
أفجوٝا اُطالة أٗ ٚال ثؤً ثؤٕ ْ٣ؼوٝا ثبُقٞف أ ٝاالهرجبى أ ٝاُـٚت أ ٝاُنٗت ،كٜنًِٜ ٙب اٍزغبثبد ٛج٤ؼ٤خ
ُألىٓبد أ ٝأُآٍٝ ،٢أٌْٗ أٗلٌَْ رؼوٙزْ ُِٖلٓخ ٝاُقٞف ػلح ٓواد .أًلٝا إٔ هكٝك اُلؼَ أُقزِلخ ًِٜب ٓوجُٞخ،
كبُ٘بً ٓقزِل.ٕٞ
ّغؼٞا اُطالة ػِٛ ٠وػ أٍئِخ ػٖ اُؾبُخ اُطبهئخ أ ٝاألؽلاس األفو ٟاُز ٢أصود ك ٢أُغزٔغ .رنًوٝا إٔ رٖـٞا
ثبٗزجبٝ ٙرَزغ٤جٞا ثٖلمٝ .ال رغ٤جٞا ٍ ٟٞػِ ٠األٍئِخ اُز٣ ٢طوؽٜب اُطالةٝ ،ػ٘لٓب ال  ٌٕٞ٣ػ٘لًْ أعٞثخ ٓؾلكح،
اػزوكٞا ثنُي.
اٍزقلٓٞا ٖٓطِؾبد ٝاهؼ٤خ ٓغ اُطالة ػ٘ل ٓ٘بهْخ عٞاٗت ؽبكس أ ٝإبثخ أ ٝفَبهحٝ ،رغ٘جٞا رِط٤ق اُزؼج٤و.
أفجو٤ً ْٛٝق  ٌْٜ٘ٔ٣اُؾٖ ٍٞػِ ٠أُؼِٓٞبد ٝأ.ٖ٣
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الوشفك الزذسٗجٖ  :11-5ك٘ف ًغبػذ األهفب فٖ القف الزٗي رظِش ػلِ٘ن آصبس الوؾٌخ الٌفغ٘خ
االعزوبػ٘خ الؾذٗذح
هبرا أعزط٘غ أى أفؼل لوغبػذح األهفب الزٗي رظِش ػلِ٘ن آصبس الوؾٌخ الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ ؽذٗذح؟


رؼِٔٞا إٔ رالؽع ٛئالء األٛلبٍ ،كبُٔؾ٘خ اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ  ٌٖٔ٣إٔ رظٜو ثطوم ػل٣لح ٓٝقزِلخٜ٘ٓ ،ب:
 oػلّ اُولهح ػِ ٠ارٔبّ اُٞاعجبد اُجَ٤طخ ك ٢اُٖق.
٣ oجلٝا ػِ ْٜ٤اُؾيٕ اُلائْٝ ،ال ٣جزَٔ ٕٞأثلا أ٣ ٝجًٌ ٕٞض٤وا.
٣ oزٖوك ٕٞثٌَْ اَٗؾبث ٢أ ٝال ٣زغبٝثٓ ٕٞغ األُؼبة أ ٝاُْ٘بٛبد أَُِ٤خ األفوٟ
ُ ٌ٤ُ oل ْٜ٣إٔلهبء ًض٤و.ٕٝ
ْ٘ٓ oـِ ٕٞكائٔب ثبُؼ٘ق ٝأُٞد ٝاُوزَ (ثٔب ك ٢مُي هزَ أٗلَ.)ْٜ
٣ oظٜوًٍِٞ ٕٝب ػلٝاٗ٤ب َٓزٔوا ٓغ األهوإ أ ٝأُؼِٔ ،ٖ٤آب عَل٣ب أُ ٝلظ٤ب.
 oاَُِٞى اُٜبئظ ك ٢اُٖقٓ ،ضَ األٍئِخ أ ٝأُغبكالد أَُزٔوح.
 oاُـ٤بة أُزٌوه ػٖ أُلهٍخ.
 oأُْبًَ اُغَل٣خ أَُزٔوح ثٔب كٜ٤ب اُٖلاع ٝآالّ أُؼلح ٝاُلٝفخ.

َٓ بػلح ٛئالء األٛلبٍ .رٞإِٞا ٓؼ ْٜثبٍزقلاّ أُوزوؽبد أُنًٞهح ك ٢أُوكوبد اُزله٣ج٤خ ُِغَِخ ( 10اٗظو
أُوكن اُزله٣ج" 10-1 ٢األ٤ٔٛخ اٌُجوُِ ٟؼالهخ ث ٖ٤أُؼِْ ٝاُطبُت :اإلٕـبء اُلاػْ" ٝأُوكن اُزله٣ج10-4 ٢
"اُزٞإَ ٖٓ أعَ رؾو٤ن اُزٌ٤ق٘ٓ :بهْخ ؽبُخ اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد ٓغ األٛلبٍ")


رؤًلٝا ٖٓ ْٓبهًخ األٛلبٍ ك ٢ثؼ٘ اُْ٘بٛبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ أُؾلكح ثٔب كٜ٤ب أُ٤ٍٞو ٠أ ٝاُوهٔ أ ٝأَُوػ
أ ٝاٌُزبثخ اُْقٖ٤خ أ ٝاُوٍْ أ ٝأ ١كٖ رؼج٤و ١آفو.



ك ٢اُؼبكحٙٝ ٌٕٞ٣ ،غ األٍوح ُألٛلبٍ اُنَ٣ ٖ٣زٔو ٕٝك ٢اُْؼٞه ثبُزٞرو اُْل٣ل ٕؼجب ْٓٝززب ٝؿ٤و كاػُْ .نا،
أّوًٞا األٛلبٍ ك ٢ؽٞاهٝ ،ػ٘لٓب رْؼو ٕٝأٌْٗ رل ْٜٜٗٞٔثٌَْ أك ،َٚاٍؤُ ْٛٞاما ًبٕ ثبٌٓبٌْٗ ى٣بهر ْٜك ٢اُج٤ذ.



هبثِٞا األٍوح ٝاألٛلبٍ ٓؼب .اٍؤُ ْٛٞثؼجبهاد ػبٓخ ً٤ق ٣و ٕٝػَٔ أٛلبُٝ ،ْٜأعوٝا رؤ٤٤ب ٍو٣ؼب ُٔل ٟكػْ األٍوح
ُ ْٜأ ٝػلّ كػٜٔب ُ .ْٜؽبُٞٝا ٓالؽظخ أْٓ ١بًَ َٓزٔوح هل رٌٖٓ ٢ٛ ٕٞله ٤ٙن األٛلبٍ .رؾلصٞا ٓغ األٍوح
ؽ ٍٞأ٤ٔٛخ اُِؼت ٝاُزٞإَ االعزٔبػٓ ٢غ أٛلبٍ اُؾٝ ،٢اِٛجٞا ٓ٘ ْٜإٔ ٣لٌوٝا ثبُْ٘بٛبد اإل٣غبث٤خ اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ
َ٣زٔزغ ثٜب األٛلبٍ.
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الوشفك الزذسٗجٖ  :11-6هبرا ٗفؼل الوؼلوْى لوغبػذح األهفب الزٕ ٗؾزكْى هي األػشاك الٌفغ٘خ
الغغذٗخ1
ْ٣زٌ ٢ثؼ٘ األٛلبٍ ثبٍزٔواه ٖٓ آالّ ٕٝلاعٓٝ ،غ مُي ال ٣غل األٛجبء أ٣خ ػِخ عَل٣خ ث .ْٜرلػٛ ٠ن ٙا٥الّ ٝاُٖلاع
"ٌّبٗ ٟٝلَ٤خ عَل٣خ".
 ٖٓ ٌَُ ٌٖٔ٣اُواّلٝ ٖ٣األٛلبٍ إٔ ٔ٣وٝا ثٜن ٙاالػزالالد اُغَل٣خ ًؤػواٗ ُِوِن ٝاُزٞرو اُْل٣ل ٝاالًزئبة ٝؿ٤وٛب ٖٓ
أٗٞاع اُ٤ٚن اُ٘لَٛ .٢نا األُْ اُغَل ١أُْ ؽو٤و ٢ؽزٍ ُٚ ٌٖ٣ ُْ ُٞٝ ٠جت كَُٞٞ٤ع.٢
عٔ٤ؼ٘ب روو٣جب عوث٘ب عوة ثؼ٘ ا٥الّ ٝاألػواٗ اُ٘لَ٤خ اُغَل٣خٓ ،غ أٜٗب رٌ ٕٞفل٤لخ كٛ ٢ج٤ؼزٜبٓ .ضال،
اما ً٘ذ ّل٣ل اُوِن ٖٓ إٔ أثبى ٍ٤ؼبهجي ألٗي ػلد ٓزؤفوا اُ ٠اُج٤ذ ،كول رْؼو ثؤُْ ك ٢أُؼلح ٝال رٌ ٕٞهبكها ػِ ٠األًَٝ .اما
ًبٕ ُل٣ي اٌُض٤و ٖٓ اُؼَٔ ٝاُوِ ٖٓ َ٤اُٞهذ ُز٘غي ،ٙكول ٤ٖ٣جي ٕلاع.
ٖٓ اُطوم اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ رَبػل ك ٢اُزقل٤ق ٖٓ ا٥الّ اُ٘لَ٤خ اُغَل٣خ رؾل٣ل ٓب  ٞٛاُوِن أ ٝاُقٞف أ ٝاُزٞعٌ اُن٣ ١يػظ
اُطلٌَُٜ٘ .ب َُ٤ذ كؼبُخ كائٔب ،فبٕخ ػ٘لٓب ُِ ٌٕٞ٣قٞف أ ٝاُوِن أٍبً ِٓٔٓ ،ًٞضَ اُقٞف ٖٓ ٛغَِٓ ّٞؼ أ ٝاٗيالم
أهٝ .٢ٙك ٢اُـبُتٞ٣ ،اع ٚاألٛلبٍ اُنْ٣ ٖ٣زٌ ٖٓ ٕٞأٓواٗ ٗلَ٤خ عَل٣خ ٙٝؼب ٕؼجب ك ٢اُج٤ذ ٣ٝلزولُِ ٕٝلػْ ٝاُوػب٣خ
اُز٣ ٢ؾزبعٜٗٞب.
ثؼل األؽ٘بء الزٖ ٗغزط٘غ الوؼلن فؼلِب...
 اُزؾلس اُ ٠أٍوح اُطلَ .ؽبُٞٝا إٔ روٞٓٞا ثي٣بهح ػبئِ٤خ ُزلٙٝ ْٜغ اُج٤ذ.
 اؽوٕٞا إٔ ٣وٛ ّٞج٤ت ثلؾٔ اُطلَ٣ .غت إٔ ٣قٚغ اُطلَ ُلؾٔ ٛجّ ٢بَٓ الٍزجؼبك أٓ ١وٗ عَل ١فل ٢هل
ٍ ٌٕٞ٣جت ٛن ٙأُْبًَ .ثؼ٘ األػواٗ اُغَل٣خ ك ٢األٛلبٍ ٝاُواّل ٌٖٔ٣ ٖ٣إٔ ُٜ ٌٕٞ٣ب ٗلٌ األػواٗ اُز٢
ُِْٔبًَ اُ٘لَ٤خ اُغَل٣خ.
 ال رؼ٘شّا اٗزجبٛب فبٕب ٌُِْب ٟٝاُ٘لَ٤خ اُغَل٣خ ُل ٟاألٛلبٍ ،ألٜٗب هل رْ٘ؤ أؽ٤بٗب ٖٓ ؽبعخ اُطلَ ُغنة االٛزٔبّ.
 اهٞٚا ٝهزب اٙبك٤ب ٓغ اُطلَ ٝؽل ٙك ٢كزوح االٍزواؽخ أ ٝثؼل أُلهٍخ .ؽبُٞٝا ٓؼوكخ ٓب ٣وِوًٞٗٞ .ٚا ُطلبء .اٛوؽٞا
أٍئِخ ػٖ ٙٝؼ ٚاُؼبئِ ،٢أٓ ٝب ٣ؾجٓٝ ٚب ال ٣ؾج ،ٚأٓ ٝب ٣قبف اُطلَ ٓ٘.ٚ
 اعؼِٞا األُْ ٣جل ٝأٓوا "ٛج٤ؼ٤ب" .أفجوٝا اُطلَ إٔ ا٥الّ أٓو ٓواكن ُألٝهبد اُٖؼجخ ٌُٜ٘ٝب رقزل ٢ػبكح .أٍؾٞا ُْٜ
ثؤفن اٍزواؽخ  ٌُٖٝأفجو ْٛٝإٔ أُٔٓ ْٜئهذ.
 اثنُٞا هٖبه ٟعٜلًْ ُِزؤًل ٖٓ اٍزٔواه اُطلَ ك ٢اُنٛبة اُ ٠أُلهٍخ .كبما رٞهق ػٖ اُؾٞٚه ُِٔلهٍخ ،هبثِٞا
ػبئِزٝ ٚؽبُٞٝا ٓؼوكخ اَُجت( .اُؾٞٚه أُزوطغ ُِٔلهٍخ هل ٓ ٌٕٞ٣وك ٙاُقٞف ٖٓ ىٓالء اُٖق ،أ ٝاُقغَ ٖٓ
اُلوو أُلهغ ،أ ٝاُْؼٞه ثؼلّ اٌُلبءح ُِؼَٔ األًبكًِٜٝ ،٢ٔ٣ب أٓٞه ًٔ ٌٌْ٘ٔ٣ؼِٔ ٖ٤اُزٖوف ثْؤٜٗب).

ٓالؽظخ :ك ٢ؽبُخ اٌُْ ٟٞاُ٘لَ٤خ اُغَل٣خ ،ػِ ٌْ٤اُزؾلس ٓغ أ َٛاُطلَ أ ٝأ٤ٕٝبئ ٚػٖ اُؾبعخ الٍزجؼبك ٝعٞك ٌِْٓخ ٕؾ٤خ
عَل٣خ .أٙٝؾٞا أٌُِْخ ٝهلٓٞا اهزواؽبد ػٔب ٍ٤زطِجٔٙ ٚبٕ كؾٔ اُطلَ ،صْ كػ٣ ٙٞقٚغ ُِلؾٔ اُطجٝ .٢اما رْ اٍزجؼبك
أٌُِْخ اُغَل٣خ ،هرجٞا اعزٔبػب آفو ٓغ األُ٘ٔ َٛبهْخ اُطوم اُز ٌٖٔ٣ ٢كػْ اُطلَ كٜ٤ب ك ٢أُلهٍخ ٝاُج٤ذ.
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الوشفك الزذسٗجٖ  :11-7هبرا ًفؼل ػٌذهب ٗغزوش األهفب فٖ الؾؼْس ثبلن٘ك الؾذٗذ :اإلؽبلخ إلٔ
الخذهبد الوخزقخ
هبرا أفؼل ػٌذهب ٗغزوش األهفب فٖ الؾؼْس ثبلن٘ك الؾذٗذ؟
 رٌَٓ ٕٞز٣ٞبد اُ٤ٚن ُل ٟثؼ٘ األٛلبٍ ٝأٍجبث ٚه٣ٞخ ُلهعخ أٜٗب ُٖ رقزلٜٔٓ ٢ب ثنُ٘ب ٖٓ كػْ ٗلَ ٢اعزٔبػٜٔٓٝ ٢ب
ًبٗذ االٍزغبثبد اُز ٢رَزط٤غ أُلهٍخ ٝأُؼِٔ٘ٓ ٕٞؾٜب.
 اما اٍزٔو األٛلبٍ ك ٢اظٜبه َٓز ٟٞػبٍ ٖٓ اُ٤ٚن ثؼل إٔ رٌٞٗٞا هل عوثزْ ًَ األّ٤بء أُوزوؽخ ٘ٛبٗ ،بهْٞا اُٙٞغ ٓغ
أٍوح اُطلَٝ ،اِٛجٞا امٗ ْٜإلؽبُخ اُطلَ اُ ٠اُقلٓبد أُزقٖٖخ كَٓ ٢بػلح األٛلبٍ اُن ٖ٣ك٣ ٢ؼبٗ ٖٓ ٕٞؽبالد ٤ٙن
ّل٣ل.
 اما ُْ ُ ٌٖ٣لٓ ٟلهٍزٌْ ٗظبّ اؽبُخ كبػَٗ ،بهْٞا كٞها أ٤ٔٛخ ٝعٞك ٗظبّ اؽبُخ ٓغ ٓل٣و أُلهٍخٝ .اما اٍزلػ ٠األٓو،
ٍبػلٝا أُل٣و ػِ ٠رؾل٣ل اُقلٓبد أُالئٔخ أ ٝأُٞظل ٖ٤أُلهث.ٖ٤
 ػ٘لٓب رٖجؼ ٍ٤بٍخ اإلؽبُخ ٓطجوخ ،رؤًلٝا ٖٓ إٔ ٣ؼوف ًَ أُؼِٔ ٖ٤ػٜ٘بٝ ،ارِٖٞا ٓغ أٍو األٛلبٍ اُنْ٣ ٖ٣ؼوٕٝ
ث٤ٚن ّل٣ل هجَ اعواء أ ١اؽبُخ ُقلٓبد فبهط أُلهٍخ.
 ك ٢ظوٝف اُطٞاهٟء ٝظوٝف اُ٘يٝػ أُيٖٓ ،هل  ٠َ٘٣اُ٘بً اٍزقلاّ أٗظٔخ اُلػْ اُزٗ ٢غؾذ ك ٢أُب .٢ٙكول رٌٕٞ
األىٓخ ّل٣لح ػُِ ْٜ٤لهعخ رَ٘ ْٜ٤اُزلٌ٤و ثلػٞح ٓؼبُظ أ ٝهل ر٘وٖ ْٜأُٞاهك ُِو٤بّ ثؤٓٞه أٛ ٝوٓ ًٞزؼبهف ػِٜ٤ب هل رل٤ل
األٛلبٍ.
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االٍزوفبء اُن:٢٘ٛ
٣ؼزجو االٍزوفبء اُن ٖٓ ٢٘ٛاهلّ اٗٞاع االٍزوفبء ٣ٝزٔ٤ي ًَ ّؼت ث٘ٞع ٓؼ ٖٓ ٖ٤االٍزوفبء اُن ٢ٛٝ ٢٘ٛرْجخ اُٞ٤عب كؼ٘ل
اُ٤بثبٗ٘ٛ ٖ٤٤بى ٓب ٠َٔ٣اُيٕ ٣ ٞٛٝؼزجو اٍزوفبء مًٔ ٢٘ٛب إ أُٖ٣ ٖ٤٤٘٤بهٍ ٕٞه٣بٙخ اُز ٢ٛٝ ٞاٚ٣ب رؼزجو اٍزوفبء
مًٝ ٢٘ٛنُي ٓب ًبٕ ٣و ّٞث ٚاُٖٞك٤خ ٍبثوب ٝرؼزجو ػجبكح ُلٝ ْٜ٣ر٘لهط رؾذ االٍزوفبء اُنًٔ ٢٘ٛب ٣ؼزجو اُزَج٤ؼ هلل ٍجؾبٗٚ
ٝرؼبُ ، ٠ثغبٗت إ ٛنا اُزَج٤ؼ ػجبكٝ ،ٙآ ْٛب٤ٔ٣ي االٍزوفبء اُن ٞٛ ٢٘ٛاالٗلٖبٍ ثن٘ٛي ػٖ اُؼبُْ اُقبهعٝ ٢اُزوً٤ي ػِ٠
ٌَّ ٓؼ ٖ٤كٓ ٢قِ٤زي إٞ ٝهح أًِٝخ ٝروككٛب ثجبُي ٓٝقِ٤زي ثزوً٤ي ك ٕٝإ رْـَ رلٌ٤وى ثْ٢ء ؿ٤وٛب ٝرَزٔو ثنُي ُٔلح
ال روَ ػٖ  15كه٤وخ كبٕ ىكد اُٞهذ كٜنا اك. َٚ
االٍزوفبء اُن٢٘ٛ
٘ٛبى ّو٣ ٛٝغت ارجبػٜب ٝاالُزياّ ثٜب:
* افن ٙٝغ ٓو٣ؼ ٍٞاء عِ ًٞا ٝاٍزِوبء ا ٝؽزٝ ٠هٞف .
* ٣غت إ ٣و ّٞاُلوك ثٜب اص٘بء ٌٓبٕ َٞ٣ك ٙاُٜلٝء اُزبّ .
*اٍزقلاّ اُز٘لٌ اُؼٔ٤ن ٝر٘ظ ْ٤اُز٘لٌ ٣ض٤و ؽبُخ االٍزوفبء .
*اُزوً٤ي ػِٞٙٞٓ ٠ع ّ٢ء ٓؼٞٛ ٖ٤اٍ كزوح اُزؤَٓ اُلٌو. ١
كٞائل االٍزوفبء اُن: ٢٘ٛ
 رؾَ ٖ٤اُناًوح رؾَٛ ٖ٤ج٤ؼخ اُّ٘ٞ ر٘ظ ْ٤مثنثبد أُـ هكغ ٓل ّٜٞاُناد روِ َ٤ؽلح االًزئبة روِ٤ًٔ َ٤خ اُؼوم فل٘ ؽلح كهبد اُوِت روِ َ٤اُٖلاع اُٖ٘ل٢ رؾَ ٖ٤أكاء اُؼَٔ ٝاُزؾٖ َ٤اُلهاٍ٢ -روِ َ٤رؤص٤و األٕٞاد اُؼبُ٤خ ػِ ٠اإلَٗبٕ
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الْ٘م الشاثغ :الزْافل الفؼب ّهمذهخ إلٔ الٌؾبهبد ّالزذخالد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ
أُذاف الزذسٗت
ٍ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُواثغ ٖٓ:
 ك ْٜأ٤ٔٛخ اُزٞإَ اُلؼبٍ ك ٢كػْ األٛلبٍ اُنٓ ٖ٣وٝا ثؤٙٝبع اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد.
 اٍزقلاّ ٜٓبهاد اُزٞإَ اُلؼبٍ.
 رؾل٣ل ٓغٔٞػخ ٖٓ اُْ٘بٛبد اُٜبككخ اُ ٠رو٣ٞخ اُولهح ػِ ٠اُزٌ٤ق ُل ٟعٔ٤غ األٛلبٍ ٝرْغ٤غ اُزؼبكُ ٢ل ٟاُن١
٣ؼبٗ٤ٙ ٖٓ ٕٞن ّل٣ل ٝاٍزٌْبكٜب ٔٓٝبهٍزٜب.

اعزؼذاداد الوذسة
اٍزؼلاكا ُِ ّٞ٤اُواثغ٤ٍ ،و ّٞأُلهث ٕٞثـ:
 رٖ٣ٞو َٗـ ٖٓ أٛلاف اُ ّٞ٤اُواثغ ُٔٚبٕ ؽٖ ًَ ٍٞأُْبهً ٖ٤ػَِٗ ٠قخ فالٍ اُغَِخ اُؼبٓخ.
 رٖ٣ٞو َٗـ ٖٓ أُوكوبد اُزله٣ج٤خ ُِ ّٞ٤اُواثغ.
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لوؾخ عشٗؼخ للْ٘م الشاثغ
الغلغخ

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

اُزَغٝ َ٤اُغَِخ االكززبؽ٤خ

رؼِٔ٤بد

كُ َ٤أَُ٤و -اُ ّٞ٤اُواثغ

0300 -0330

ػوٗ  :PowerPointأٛلاف اُّٞ٤
اُواثغ

 30كه٤وخ

اُغَِخ اُؾبك٣خ ػْوح :رؤٓالد ك٢
"اُزٞإَ" ٔٓٝبهٍخ ٜٓبهاد
اُزٞإَ

رؼِٔ٤بد

اإلهّبكاد (اُغَِخ اُؾبك٣خ ػْوح)

1030 -0300

ٓغٔٞػبد ػَٔ

أُوكن اُزله٣جٓ :11-1 ٢ب ٞٛ
اُزٞإَ؟ أكٌبه رَبػلٗب ك ٢اُزؤَٓ
1
ثؤٍبُ٤ت ٜٓٝبهاد اُزٞإَ ُل٘٣ب

ٍبػخ ٖٗٝق

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْبد ٖٓ
أُغٔٞػخ

أُوكن اُزله٣جٓ 11-2 ٢ولٓخ اُ ٠ػلك
ٖٓ ٜٓبهاد اُزٞإَ
أُوكن اُزله٣ج :11-3٢رٔوٖ٣
اُزٞإَ األ( ٍٝك ٢اَُٞم)
أُوكن اُزله٣ج :11-4 ٢األٍئِخ
أُلزٞؽخ أ ٝأُـِوخ
اٍزواؽخ 1100 -1030
اُغَِخ اُؾبك٣خ ػْوح :رؤٓالد ك٢
"اُزٞإَ" ٔٓٝبهٍخ ٜٓبهاد
اُزٞإَ
ؿلاء 1400 -1300
اُغَِخ اُضبٗ٤خ ػْوحٓ :بما ٗؼوف
ػٖ اُْ٘بٛبد ٝاُزلفالد اُز٢
رَبػل األٛلبٍ ك ٢أٙٝبع
اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد؟

ٓغٔٞػبد ػَٔ

1300 -1100

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ ٖٓ
أُغٔٞػخ

ٍبػزبٕ

رؼِٔ٤بد

اإلهّبكاد (اُغَِخ اُضبٗ٤خ ػْوح)

1530 -1400

ٓغٔٞػبد ػَٔ

ػوٗ  :PowerPointهبئٔخ
ثبُْ٘بٛبد ٝأُ٘بكغ اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ
أُؾزِٔخ ُل ٟاألٛلبٍ

ٍبػخ ٖٗٝق

أُوكن اُزله٣جٓ :12-1 ٢ولٓخ اُ ٠ػلك
ٖٓ اُْ٘بٛبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ
اٍزواؽخ 1545 -1530
اُغَِخ اُضبٗ٤خ ػْوحٓ :بما ٗؼوف
ػٖ اُْ٘بٛبد ٝاُزلفالد اُز٢
رَبػل األٛلبٍ ك ٢أٙٝبع
اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد ؟
رٔو ٖ٣اٍزوفبء

ٓغٔٞػبد ػَٔ

1645 -1545

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ ٖٓ
أُغٔٞػخ

ٍبػخ ٝاؽلح

ْٓبهًخ أُغٔٞػخ

رٔو ٖ٣االٍزوفبء اُضبٗ :٢م٢٘ٛ

1655 -1645
 10كهبئن

ٓ٘بهْخ ٝأٍئِخ َٛ :رْ رؾو٤ن األٛلاف؟
ٗٔٞمط روْ٤٤
ٜٗب٣خ اُغَِخ اَُبػخ 1000

ٓ 1وزجٌ ٖٓ"Education for Conflict Resolution, A Training for Trainers Manual”, UNICEF 1997 :
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الغلغخ االفززبؽ٘خ:
الغلغخ االفززبؽ٘خ
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

اُزَغَ٤

رؼِٓ /ْ٤ؾبٙوح

هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

 30كه٤وخ

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى
ػوٗ

اُزوؽ٤ت
أُولٓخ
أٛلاف اُ ّٞ٤اُواثغ

ػوٗ PowerPoint

رٔوًَ /ٖ٣و اُغٔٞك

ْٓبهًخ أُغٔٞػخ

ػوٗ :PowerPoint
أٛلاف اُ ّٞ٤اُواثغ
كُ َ٤أَُ٤و -اُ ّٞ٤اُواثغ

 .11الزغغ٘ل
 .12الزشؽ٘ت
 .13الومذهخ
ٗولّ رـن٣خ هاعؼخ ٖٓ رو ْ٤٤اُ ّٞ٤اُضبُشَٗ .ؤٍ أُْبهً ٖ٤إ ًبٕ ٓب ىاٍ ُل ْٜ٣أ٣خ أٍئِخ ٖٓ رله٣ت األٌٓٗٝ ،لزؼ أُغبٍ
ُٔ٘بهْخ هٖ٤وح.
 .14أُذاف الْ٘م الشاثغ
ثؼل ٓ٘بهْخ هٖ٤وح ُزـط٤خ أٛلاف اُ ّٞ٤اُواثغٗ ،ولّ ٗظوح ػبٓخ ٓقزٖوح ػٖ رله٣ت اُ ّٞ٤اُقبٌٓ.

ٓالؽظخ٣ :غت إٔ ٌَٗٓ ٕٞزؼل ٖ٣إلعواء رـ٤٤واد اما ثوى ُل ٟأُْبهً ٖ٤اؽز٤بعبد رؼِْ فبٕخ٣ ٌُٖ ،غت إٔ ٖ٣ت أ١
رـ٤٤و ٗغو ٚ٣كِٖٓ ٢ؾخ أُغٔٞػخ ًِٜبٝ .ػِ٘٤ب ًنُي إٔ ٗزؤًل ٖٓ ػوٗ األٛلاف اُٜ٘بئ٤خ كٌٓ ٢بٕ ٝاٙؼ (ػُِٞ ٠ػ أٝ
اُؾبئِ٤ٛ )ٜخ كزوح اُزله٣ت ُ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُزله٣ت ٖٓ روٓ ْ٤٤ب اما رْ رؾو٤ن األٛلاف.
 .15روشٗي /كغش الغوْد
ٗجلأ ثزٔو ٖ٣اؽٔبءٗ .ؾب ٍٝاٍزؼٔبٍ أّ٤بء ٓل٤لح ٓٞعٞكح ك ٢ث٤ئز٘ب اُزؼِ٤ٔ٤خ٣ .غت إٔ  ٌٕٞ٣اُزٔؤٓ ٖ٣زؼب ٓٝو٣ؾب ُِْٔبهً.ٖ٤
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الغلغخ الؾبدٗخ ػؾشح :رأهالد فٖ "الزْافل" ّهوبسعخ هِبساد الزْافل
الغلغخ الؾبدٗخ ػؾشح :رأهالد فٖ "الزْافل" ّهوبسعخ هِبساد الزْافل
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

ٓولٓخ

رؼِٔ٤بد

هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

ٍ 3بػبد ٖٗٝق

رٔو :ٖ٣ك ْٜاُزٞإَ

ٓغٔٞػبد ػَٔ

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى ػوٗ

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ ٖٓ
أُغٔٞػخ

أُوكوبد اُزله٣ج٤خ

ٓ٘بهْخ
رٔؤٓ :ٖ٣بهٍخ ٜٓبهاد اُزٞإَ
افززبّ اُغَِخ

األُذاف:
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اُؾبك٣خ ػْوحٌ٤ٍ ،زَت أُْبهً ٕٞكٜٔب أك َٚأل٤ٔٛخ االرٖبٍ اُلؼبٍ ك ٢كػْ األٛلبٍ اُنٖ٣
ٓوٝا ثؤٙٝبع اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد  ٌٕٞٗٞ٤ٍٝ ،هبكه ٖ٣ػِ ٠اٍزقلاّ ٜٓبهاد االرٖبٍ اُلؼبٍ كٛ ٢نا اَُ٤بم.
اإلسؽبداد (الغلغخ الؾبدٗخ ػؾشح)
رٜلف ٛن ٙاُغَِخ اُ ٠ؽش أُْبهً ٖ٤ػِ ٠اُزلٌ٤و كٔ٤ب ٣ؼوك ٖٓ ٚٗٞأٍبُ٤ت ٓقزِلخ ُِزٞإَ ٝأصوٛب ػِ ٠رلبػِٓ ْٜغ األٛلبٍ
اُنٓ ٖ٣وٝا ثؤٙٝبع ٞٛاهٟء ٝاىٓبد ٝاُزؼج٤و ػٜ٘ب ٘ٓٝبهْزٜب.
٣ؼَٔ أُْبهً ٕٞكٓ ٢غٔٞػبد ُِزلٌ٤و كٛ ٢ج٤ؼخ اُزٞإَ ٝأصو ٙك ٢اُؼالهبد ٝاُزلبػالد اُْقٖ٤خ ٖٓ .صْٔ٣ ،بهٍٓ ٕٞقزِق
أٍبُ٤ت اُزٞإَ اُزٌٜ٘ٔ٣ ٢ب إٔ رؼيى اُزلبػَ ٓغ األٛلبٍ ٝرقلق ا٥صبه اَُِج٤خ ألٙٝبع اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد ٝرؼيى
اُوعٞػ٤خ ٝاُزٌ٤ق.
 .1الومذهخ
َٗز َٜاُغَِخ ثؤٍئِخ ػٖ "اُزٞإَ" ػٔٓٞبٗٝ ،ؾب ٍٝإٔ ٗؾلي رؤٓال ٓزؼٔوب ؽٛ ٍٞج٤ؼخ اُزٞإَ ٝأٍجبثٍٝ ٚجٌِ٘٘ٔ٣ .ٚب إٔ
رلززؼ ثغِٔخ ٓضَ:

"٣ؼزجو اُزٞإَ اُٞاٍطخ اُزَٗ ٢زقلٜٓب ك ٢عٔ٤غ األٓٞه اُزٗ ٢و ّٞثٜب ٓغ األٛلبٍ٘٣ٝ .طجن مُي ػِ ٠رلهٓ ٌ٣بكح أ ٝر٤َ٤و
ُؼجخ أ ٝاُؾل٣ش ٓغ أٛ َٛلَ أ ٝاإلّواف ػِٝ ٠اعت ث٤ز".٢
 .2روشٗي :فِن الزْافل
 ٌٖٔ٣اٍزقلاّ ٓغٔٞػبد اُؼَٔ ٓغ ٓب :٢ِ٣

"اُزٞإَ ٓٞٙٞع أًضو رؼو٤لا ٓٔب ٣جلٍ٘ .ٝجلأ ٛن ٙاُغَِخ ثزٔوٕ ٖ٣ـ٤و ٗزؤَٓ ك ٖٓ ٚ٤فالٍ ٓغٔٞػبد ػَٔ ثَٔبئَ صالس
ٓورجطخ ثبُزٞإَ:
ٓ ب  ٞٛاُزٞإَ؟
ُٔ بما ٗزٞإَ؟
٤ً ق ٗزٞإَ؟"(ال رَُ٘ ٠ـخ اُغَل)
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ٗٞىع أُْبهً ٖ٤ػِٓ ٠غٔٞػبد ٖٓ فَٔخ أّقبٓ ثؾ٤ش رٌ ٕٞأُغٔٞػبد هخزلطخ ثؾكل ػؾْائٖٗٝ ،طِت ٓ٘ ْٜاػبكح
رور٤ت ٓوبػلٞ٣ ٢ٌُ ْٛاع ٚأكواك أُغٔٞػخ ثؼ ْٜٚاُجؼ٘ٞٗ .ىع ػلك أُغٔٞػبد ُِؼَٔ ػِ ٠األٍئِخ اُضالصخ أػالٌٖٔ٣ .ٙ
ُِٔغٔٞػبد رلِٓ ٖ٣ٝقٖبد ألعٞثزٜب ػِٛ ٠ن ٙاألٍئِخ ػِٝ ٠ههخ ُٞػ هالة أ ٝػِّ ٠لبك٤بد عٜبى ػوٗ.
ػ٘لٓب رٌَٔ ًَ أُغٔٞػبد اإلعبثخ ػِ ٠أٍئِزٜبٗ ،طِت ٖٓ ٓٔضَ ػٖ ًَ ٓغٔٞػخ إٔ ٣ؼطِٓ ٢قٖب ٓٞعيا (كه٤وزبٕ اُ ٠صالس
كهبئن) ؽ٤ً ٍٞل٤خ اعبثبر ْٜػٍِ ًَ ٠ئاٍ .ثؼل اٗزٜبء اُؼوَٗ ،ٗٝؤٍ أُْبهً ٖ٤اما ًبٕ ُل ْٜ٣اعبثبد اٙبك٤خ ُْ رنًوٝ .اما
ًبٗذ األعٞثخ ٌٓزٞثخ ػُِٞ ٠ػ هالةٗ ،ؼِوٜب ػِ ٠اُؾبئ٤ُ ٜزْ اُوعٞع اُٜ٤ب ك ٢ثو٤خ اُغَِخ.
 .3روشٗي :هوبسعخ هِبساد الزْافل
ٗٙٞؼ ُِْٔبهً ٖ٤إٔ اُزٞإَ ػِٔ٤خ ٓؼولح ُِـب٣خُ .نُي ريكاك اؽزٔبالد ؽلٝس ٍٞء اُلٝ ْٜإٔ رئمًِٔ ١بر٘ب األٛلبٍ ؽزُْ ُٞ ٠
ٗوٖلٛبًٔ .ب إٔ ٍٞء اُزٞإَ  ٞٛؿبُجب اَُجت ٝهاء اُٖواػبد ٝاألُْ ،أٓب اُزٞإَ اُلؼبٍ ،كَ٤بػل األٛلبٍ ػِ ٠اُزؼِْ ثٌَْ
أك٘ٔ٣ٝ َٚؾ ْٜاُواؽخ ٣ٝوَِ اُٖواع.
ٗٞىع الوشفك الزذسٗجٖ 11-2
اُزٞإَ ُٓ ٌ٤غوك "اُزؼج٤و ػٖ اُ٘لٌ"ّ ،ل٣ٞب أ ٝثقالك ،ٚثَ ٜٓ َْٔ٣بهاد ٓضَ أُالؽظخ ٝاإلٕـبء ٝاُولهح ػِ ٠ػٌٌ
أُؾز.ٟٞ
ْٗوػ ُِْٔبهً ٖ٤أٗ٘ب ٍ٘زلهة ػِٜٓ ٠بهاد رٞإَ ٓؾلكحٜ٘ٓ ،ب:
□ ا٣الء االٗزجبٙ
□ اػبكح اُٖ٤بؿخ
□ اٗؼٌبً أُْبػو
□ األٍئِخ أُلزٞؽخ
□ اإلٕـبء اُلؼبٍ
اُزٔو ٖ٣األ :ٍٝا٣الء االٗزجبٙ
ٍ٤وًي رٔو ٖ٣أُٔبهٍخ األ ٍٝػِ ٠أُالؽظخ أ ٝا٣الء االٗزجبَُٔ ٙبػلح أُْبهً ٖ٤ػِ ٠رغوثخ ٝك٤ً ْٜق  ٌٖٔ٣إٔ ٣ؾلس ٍٞء
اُزٞإَ ُٔٝبما.
الزوشٗي األّ  :إٗالء االًزجبٍ " -فٖ الغْق"
(أُٖله)Education for Conflict Resolution, A Training for Trainers Manual, Unicef 1997 :

الِذف :اظٜبه اَُُٜٞخ اُز ٢هل ْ٘٣ؤ كٜ٤ب ٍٞء اُزٞإَ ٖٓ فالٍ ٓ٘بهْخ اُؼٞآَ اُز ٢رؼ٤ن اُزٞإَ اُلؼبٍ أ ٝرَ٤و.ٙ
ٗطِت ٖٓ صالصخ ْٓبهً ٖ٤اُزطٞع إلظٜبه اُزؾل٣بد أُزؼِوخ ثبُزٞإَ اُلؼبٍٗ .قجو ْٛأٗ٤ٍ ْٜقوع ٖٓ ٕٞاُـوكخ  ٖٓٝصْ
٣ؼٞكٝ ٕٝاؽلا رِ ٞا٥فو ٌُٞٗٞ٤ا عيءا ٖٓ ٍَِِخ ٖٓ أّقبٓ ٣جِـ ٕٞػٖ ٍوهخ.
ٗٞىع َٗقب ٖٓ "ك ٢اَُٞم" (أُوكن اُزله٣ج ،11-3 ٢أ ٝأ ١هٖخ أفوْٓ ٟبثٜخ رقزبهٜٗٝب) ػِ ٠اُغٔ٤غ ثبٍزض٘بء
أُزطٞػ ٖ٤اُضالصخٗ .طِت ٓ٘ ْٜهوأرٜب ْٗٝوػ ُ ْٜإٔ ػِ ْٜ٤رَغ َ٤أ ١رـ٤٤واد أ ٝؽنف ٣وغ ثٔ٘٤ب ٌ٣وه ًَ ٓزطٞع اُزوو٣و.
اُزؼِٔ٤بد اُزبُ٤خ ٓلٗٝخ كَٗ ٢ـ "ك ٢اَُٞم" اُزٍ٘ ٢ؼطٜ٤ب ُِْٔبهً" :ٖ٤كٓ ًَ ٢وح ٣زْ رٌواه اُزوو٣و كٜ٤ب ،كٞٗٝا أ٢ّ ١ء
ُْ ٣زْ مًو ٙأ ٝرٔذ اٙبكز ٚأ ٝرـ٤٤و ٙػٖ اُزوو٣و اَُبثنٝ ".رؾذ ٛن ٙاُزؼِٔ٤بد٘ٛ ،بى صالصخ ػ٘ب :ٖ٣ٝاإلػبكح األ ،٠ُٝاإلػبكح
اُضبٗ٤خ ،اإلػبكح اُضبُضخ ٓغ ثؼ٘ اُلواؽ كٔ٤ب ثٜ٘٤ب.
ٗو ّٞثبٍزلػبء أُزطٞع األ ٍٝاُ ٠اُـوكخ ٗٝووأ روو٣و "ك ٢اَُٞم" ػِ.ٚ٤
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َٗزلػ ٢أُزطٞع اُضبٗ ٢اُ ٠اُـوكخٗٝ ،طِت ٖٓ أُزطٞع األ ٍٝإٔ ٌ٣وه اُزوو٣و ػَِٓ ٠بٓؼ٣ .ٚغت إٔ ٌ٣زت ثو٤خ أُْبهًٖ٤
أ ١رـ٤٤واد أ ٝؽنف ٣الؽظ.ٚٗٞ
ٗو ّٞثبٍزلػبء أُزطٞع اُضبُش اُ ٠اُـوكخٗٝ ،طِت ٖٓ أُزطٞع اُضبٗ ٢إٔ ٌ٣وه اُزوو٣و ػَِٓ ٠بٓؼ.ٚ
ثؼل إٔ َٔ٣غ أُزطٞع اُضبُش اُوٖخٔٗ ،ضَ أٗ٘ب ٙجبّ ٛوٛخ ٗؾون ك ٢اُغؤ٣خ ٗٝطِت ٖٓ أُزطٞع اُضبُش إٔ ٣ؼ٤ل اُزوو٣و
ػِ٘٤ب.
ٌْٗو أُزطٞػ ٖ٤اُضالصخ ػَِٓ ٠بػلرٗٝ ،ْٜنًو ْٛإٔ اُـوٗ ٖٓ ٛنا اُْ٘ب ٞٛ ٛكزؼ ٗوبُ ؽ ٍٞاُؼٞآَ اُز ٢رؼ٤ن اُزٞإَ
اُلؼبٍ أ ٝرْغؼٝ ،ٚأٍٗ ْٜبػلٝا ك ٢رؾل٣ل ٛن ٙاُؼ٘بٕو .ػِ٘٤ب إٔ ٗؾوٓ أال ْ٣ؼوٝا أٗ ْٜافز٤وٝا ألٗ ْٜال ٣زو٘ ٕٞاُزٞإَ
اُغ٤ل.
الٌـ :فٖ الغْق

(ٓالؽظخٌ٘٘ٔ٣ :ب ًزبثخ هٖز٘ب اُقبٕخ اُز ٢هل رٌ ٕٞأًضو ػالهخ ثج٤ئز٘ب ٌُٖ ،ػِ٘٤ب اُزؤًل أٜٗب رْزَٔ ػِ ٠ػلك ع٤ل ٖٓ اُؾوبئن
ٝاُزلبٕ.)َ٤
"ك ٢أؽل األ٣بّ ،مٛجذ اُ ٠اَُٞمً٘ .ذ ٍؤّزو ١ثؼ٘ اُطٔب ٖٓ ْٛثَطخ ػ٘لٓب هأ٣ذ ثؼ٘ اُلز٤بٕ ٝاهل ٖ٤هوثٜبً .بٕ
ْ٣ج ٕٜٞأٝالك اُْٞاهع ٝظ٘٘ذ أٗ٣ ْٜزؾ٤ي ٕٝاُلوٕخ َُوهخ ّ٢ء ٓب ٖٓ اُجَطخ .صْ هأ٣ذ ّبث ٖ٤أ ٝصالصخ ٣زولٓٗ ٕٞؾٞ
اُجَطخ .ظ٘٘ذ أَِٗٓ ْٜؾ ٕٞثبُؼٖ ٢أ ٝهثٔب اُج٘بكم ً٘ٝذ فبئلب ٝكٌود إٔ ػِ ٢أٛوة .كغؤح ،أفن ٕبؽت اُجَطخ ٖ٣وؿ
هبئال إ ٘ٛبى ُٖبٛ .وة اُلز٤بٕ  ٝثلأد ٍ٤لح ػغٞى ثبُجٌبء ٝأٍوطذ ْٓزو٣برٜب ٝاٗزضود ًَ األّ٤بء ػِ ٠األهٗ .هًٚذ
ألٍبػلٛب ٝٝعلد أٜٗب أفند هطؼخ ٕبثُ ٕٞز٘ظو اُٜ٤ب ٝظٖ ٕبؽت اُجَطخ أٜٗب ٍوهذٍ .بػلد اُؼغٞى ك ٢اُزوبٛ
أؿواٜٙب ّٝوؽذ ُٖبؽت اُجَطخ أٜٗب َُ٤ذ ُٖخ".
ػشك الٌزبئظ :ثؼل اُزٔوٗ ،ٖ٣طِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤ػوٗ اُ٘زبئظ ٗٝل٣و ٓ٘بهْخ ك ٢عَِخ ػبٓخ ٖٓ فالٍ ثؼ٘ ٖٓ األٍئِخ
اُزبُ٤خ:
ُِٔزطٞػ:ٖ٤
ٓ بما ًبٗذ ْٓبػوًْ ٝأٗزْ رؾب ُٕٞٝرنًو اُزوو٣و؟
ٓ ب أًضو اُؼٞآَ اُز ٢عؼِذ رنًو اُزوو٣و ٕؼجب؟
ً َٛ بٕ ٘ٛبى أ٢ّ ١ء ٍبػلًْ ك ٢رنًو اُزلبَٕ٤؟
ثو٤خ أُْبهً:ٖ٤
 َٛ رـ٤و اُزوو٣و ثؼل اُوٝا٣بد أُززبثؼخ؟
 َٛ رْ اؿلبٍ أٓ ١ؼِٓٞبد ٜٓٔخ؟
 َٛ رْ ى٣بكح أٓ ١ؼِٓٞبد؟
ًَ أُْبهً:ٖ٤
 ثوأٓ ،ٌْ٣ب اُؼٞآَ اُز ٢عؼِذ رنًو اُزوو٣و أٓوا ٕؼجب؟
ٓ ب اُؼٞآَ اُز ٢هثٔب ٍبػلد أُزطٞػ ٖ٤ػِ ٠اُزنًو؟
ٓ ب اُنَٗ ١ز٘زغ ٚػٖ ٜٓبهاد اإلٕـبء ُل٘٣ب ٖٓ ٛنا اُزٔوٖ٣؟
ِٗقٔ اُزٔو ٖ٣ثؤٕ ْٗوػ إٔ اُ٘بً ػٔٓٞب ٍ٤ؾب ُٕٞٝا٣غبك ٓؼ٘٘ٓ ٠طو ٢كٔ٤ب َٔ٣ؼ .ٚٗٞاما ًبٕ ٓب َٔ٣ؼ ٚٗٞؿ٤و ٓ٘طو،٢
كبٗ ْٜهل ٣ؾب٤ٕ ُٕٞٝبؿخ اُوٖخ ؽَت رغوثزٝ ْٜرٞهؼبرُ ْٜزٖجؼ ٓ٘طو٤خ.
ٗ٘ ٢ٜاُزٔو ٖ٣ثَئاٍ أُْبهً ٖ٤ػٖ آصبه ٍٞء اُزٞإَ ػِ ٠اُطو٣وخ اُزٗ ٢زلبػَ ٗٝزٖوف كٜ٤ب ثْؤٕ أُؼِٓٞبد اُزٗ ٢زِوبٛب.
اُزٔو ٖ٣اُضبٗ :٢اػبكح اُٖ٤بؿخ
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اٗظو الوشفك الزذسٗجٖ 11-2
ْٗوػ ٛنا األٍِٞة اُجَُِ ٜ٤زٞإَ ُِْٔبهًٗٝ ،ٖ٤ئًل اُ٘وب ٛاُزبُ٤خ:
 رؼزجو اػبكح اُٖ٤بؿخ ٜٓبهح رٞإَ رَبػل ك ٢رغ٘ت ٍٞء اُلًٔ ،ْٜب أٜٗب رطٔئٖ األٛلبٍ ثؤٗ٘ب إٔـ٘٤ب اُ ْٜ٤ثٌَْ ع٤ل
ٝكٜ٘ٔب ٓب هبُ.ٙٞ
ٗ ٢ٌُ ؼ٤ل اُٖ٤بؿخٖٗ ،ـٌٗٝ ٢وه أؽ٤بٗب ثٌِٔبر٘ب اُقبٕخ ٓؾز ٟٞاُوٍبُخ اُز٣ ٢ؾب ٍٝأُزؾلس اٖ٣بُٜب.
٣ زْ ك ٢اُؼبكح اػبكح ٕ٤بؿخ أُؼِٓٞبد ثٌِٔبد أهَ ٓٔب اٍزؼِٔ ٚأُزؾلس ألٕ اُٜلف  ٞٛكو ٜرِق ٔ٤اُلٌوح اُوئ٤َ٤خ
ٓٔب هبُ.ٚ
 اػبكح اُٖ٤بؿخ ٛو٣وخ ٓل٤لح ُِزؾون ٖٓ كٜ٘ٔب ُٔب ٣ؼ٘ ٚ٤أُزؾلس.
الزوشٗي الضبًٖ :إػبدح الق٘بغخ
(أُٖله)Education for Conflict Resolution, A Training for Trainers Manual, Unicef 1997 :

أ.

أَُ٤ؤ٘٣ ٕٝنع ٕٞاػبكح اُٖ٤بؿخ

ٗو ّٞث٘ٔنعخ اػبكح اُٖ٤بؿخ ُِٔغٔٞػخ ثبٍزقلاّ اُؾٞاه اُزبُ( ٢أ٤ٕ ٝـخ أفو ٟإ رطِت األٓو ُزٌ٘ٓ ٕٞبٍجخ ُِٔغٔٞػخ).
ٝاما ُْ ٓ ٌٖ٣ؼ٘ب َٓبػل َٓ٤وٗ ،طِت ٖٓ أؽل أُْبهً ٖ٤اُزطٞع ُوواءح ٗٔ أُزؾلس:
الؾْاس
أُزؾلس :أٗب هِن ُِـب٣خ ثْؤٕ ٛبُجخ كٕ ٢ل .٢كقالٍ اُْٜو أ ٝاُْٜو ٖ٣أُب ُْ ،ٖ٤٤ٙرَِْ ٝاعجبرٜب أُ٘يُ٤خ ك ٢اُٞهذ
أُؾلكُ .ول ًبٗذ اؽل ٟأكٛ َٚبُجبرٝ ٢ا ٕ٥ػالٓبرٜب آفنح ثبُزلٗ ٢ثٌَْ ًج٤و ٝػِٜٔب ِٓ٢ء ثبألفطبء٣ .جلً ٝؤٜٗب ُْ رؼل رو٣ل
ثنٍ اُغٜل.
أَُزٔغ :امٕ ،الؽظذ إٔ ٛن ٙاُطبُجخ أُغزٜلح إٔجؾذ رؼبْٗٓ ٖٓ ٢بًَ ك ٢اٗغبى ٝاعجبرٜب ٝرواعؼب كٞٗ ٢ػ٤خ ػِٜٔب.
أُزؾلسٗ :ؼْ ٢ٛٝ ،رجل ٝكائٔب ٓزؼجخ ك ٢اُٖق .ال ر٘زج ٚأثلا ػ٘لٓب أٝعُٜ ٚب اٌُالّٝ ،رجل ٝأؽ٤بٗب ًٝؤٜٗب ػِّٝ ٠ي إٔ رـل.ٞ
َُذ أكٓ ْٜب ٣غو.١
أَُزٔغ :أٗذ ٓؾزبه ؽٍ ٍٞجت رؼجٜب ْٓٝبًَ األكاء ُلٜ٣ب.
أُزؾلس :أكزوٗ إٔ ٘ٛبى ػلكا ٖٓ األٍجبة أُؾزِٔخ .كِوثٔب ًبٗذ رؼبٌِْٗٓ ٖٓ ٢خ ٕؾ٤خ .أ ٝهثٔب ٘ٛبى ْٓبًَ ػبئِ٤خ ك٢
اُج٤ذ .أٗب أػوف أٜٗب رؼَٔ ثؼل أُلهٍخ ،هثٔب ًبٗذ ال رؾَٖ ػًِ ٠لب٣زٜب ٖٓ اُ٘ .ّٞال أػوف ٖٓ أ ٖ٣أثلأ!
أَُزٔغ٘ٛ :بى اُؼل٣ل ٖٓ األٍجبة أُؾزِٔخ ٝهاء ْٓبًِٜب ك ٢أُلهٍخ  ٖٓٝاُٖؼت ٓؼوكخ ػِ ٠أٜ٣ب ٗوًي أٝال.
أُزؾلس :هثٔب ػِٓ ٢ؾبُٝخ اُزؾلس ٓغ أِٜٛبُ ،ؼِ٣ ْٜقجو ٢٘ٗٝإ ًبٗٞا هل الؽظٞا أ ١رـ٤٤واد ك ٢اُج٤ذ .أٗب ؽز ٠ال أػوف
اما ًبٗٞا ٓلهً ٖ٤إٔ اث٘ز ْٜرؼبْٗٓ ٖٓ ٢بًَ.
أَُزٔغ :امٕ ٣جل ٖٓ ٝاُغ٤ل إٔ رجلأ ثبُزؾلس ٓغ أِٜٛب ٓٝؾبُٝخ ٓؼوكخ أٌُِْخ.

ة .أُْبهًٔ٣ ٕٞبهٍ ٕٞاػبكح اُٖ٤بؿخ
ٗطوػ أٍئِخ ؽ ٍٞرٔو ٖ٣اػبكح اُٖ٤بؿخ اُن ١هٔ٘ب ثٗٝ ،ٚزؤًل ٖٓ ك ْٜأُْبهًُ ٖ٤ألٍِٞة ٝاُـوٗ ٓ٘ٗٝ ،ٚغ٤ت أ٣خ أٍئِخ هل
رجوى ُل.ْٜ٣
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٌِْٞ٣ا ص٘بئ٤بد ُ٘٤بهْٞا ٓٞا٤ٙغ ًبُزبُ٤خ:
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ٌِْٓخ ؽلصذ ك ٢اُؼَٔ /أُلهٍخ ٓئفوا.
ٓضبٍ ػِ ٠ه٤بٓ ْٜماد ٓوح ثبُز ٍٜٞكٗ ٢ياع ثّ ٖ٤قٖ.ٖ٤
هٖخ ٛلَ ك ٢أُلهٍخ  ْٛهِن ػِ.ٚ٤
أٞٙٞٓ ١ع آفو ٓ٘بٍت ٣وؿج ٕٞك ٢افز٤به.ٙ

ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤اُز٘بٝة ػُِ ٠ؼت كٝه أُزؾلس ٝأَُزٔغ ،ثؾ٤ش ٣زٌِْ أُزؾلس ؽ ٍٞأُٞٙٞع ُؾٞاُ 3 ٢كهبئن ٣ٝؼ٤ل
أَُزٔغ اُٖ٤بؿخ ،صْ ٣زجبكالٕ األكٝاه.
ػشك الٌزبئظ :ثؼل إٔ ٣ؾظ ٠عٔ٤غ أُْبهً ٖ٤ثلوٕخ ُؼت كٝه أُزؾلس ٝأَُزٔغ٘ٗ ،بهِ األٍئِخ اُزبُ٤خ ٓؼ:ْٜ
٤ً ق ّؼورْ ٝأٗزْ رؼ٤ل٤ٕ ٕٝبؿخ ًالّ ّوًبئٌْ؟
 َٛ عبء األٓو ثٌَْ ٛج٤ؼ ٢أّ ّؼورْ أٖٗٓ ٚط٘غ؟
٤ً ق ّؼورْ ٝهل رٔذ اػبكح ٕ٤بؿخ هٖزٌْ؟
ٗ٘ ٢ٜاُزٔو ٖ٣ثؤٕ ٗٙٞؼ ُِْٔبهً ٖ٤إٔ ٛنا األٍِٞة هل ٣جل ٝؿو٣جب ك ٢اُجلا٣خ ٓ ٌُٖٝغ أُٔبهٍخ ٝاُزلبػَ "اُطج٤ؼٖ٣ ،"٢جؼ
األٓو أٍٗٝ .َٜئًل إٔ اػبكح اُٖ٤بؿخ أٍِٞة َ٣زقلّ ك ٢أٙٝبع اُزٞإَ اُز ٌٕٞ٣ ٢كٜ٤ب اُٞٙٞػ ٜٓٔب ُِـب٣خ ،كٌ٤ُ ٜٞ
أٍِٞثب ُالٍزقلاّ ك ٢األؽبك٣ش اُؼبثوح.
اُزٔو ٖ٣اُضبُش :اٗؼٌبً أُْبػو
اٗؼٌبً أُْبػو ٜٓبهح أفوُ ٟإلٕـبء اُلؼبٍْٓ ٢ٛٝ ،بثٜخ إلػبكح اُٖ٤بؿخ  ٌُٖٝاُزوً٤ي ٘ٛب  ٞٛػِ ٠أُْبػو اٌُبٓ٘خ
ُِٔزؾلس  ٌ٤ُٝكو ٜػِ ٠اػبكح األكٌبه ٝاُٞهبئغٜ٣ .لف اٗؼٌبً أُْبػو اُ ٠اُزؤًل ٖٓ أٗ٘ب ٗل ْٜثلهخ ّؼٞه اُْقٔ أُوبثَ
ٓ٘ؼب ألٍٞ ١ء كْ٤ُٝ ْٜؼو مُي اُْقٔ إٔ ٘ٛبى ٖٓ إٔـ ٠آُْ ٠بػوٝ ٙكٜٜٔبٝ .ثبَُ٘جخ ُألٛلبٍ ٖٓ ،أٌُٖٔ ُؼٌٌ
ْٓبػو ْٛإٔ ٣غؼِْ٣ ْٜؼو ٕٝثؤٓبٕ أًضو ٝٝؽلح أهَ.
الزوشٗي الضبلش :اًؼكبط الوؾبػش
(أُٖله)Education for Conflict Resolution, A Training for Trainers Manual, Unicef 1997 :

أ .أَُ٤ؤ٘٣ ٕٝنع ٕٞاٗؼٌبً أُْبػو
ٗو ّٞث٘ٔنعخ اٗؼٌبً أُْبػو ُِٔغٔٞػخ ثبٍزقلاّ اُؾٞاه اُزبُ( ٢أ٤ٕ ٝـخ أفو ٟإ رطِت األٓو ُزٌ٘ٓ ٕٞبٍجخ ُِٔغٔٞػخ).
ٝاما ُْ ٓ ٌٖ٣ؼ٘ب َٓبػل َٓ٤وٗ ،طِت ٖٓ أؽل أُْبهً ٖ٤اُزطٞع ُوواءح ٗٔ أُزؾلس:
ْٗوػ إٔ ٛنا ر٤ٙٞؼ كوٝ ٜأٗ٘ب ك ٢اُؾٞاه اُطج٤ؼٗ ُٖ ٢و ّٞثٔضَ ٛنا اُوله ٖٓ ػٌٌ أُْبػو!
الؾْاس
أُزؾلس :أٗب هِن ُِـب٣خ ثْؤٕ ٛبُجخ كٕ ٢ل .٢كقالٍ اُْٜو أ ٝاُْٜو ٖ٣أُب ُْ ،ٖ٤٤ٙرَِْ ٝاعجبرٜب أُ٘يُ٤خ ك ٢اُٞهذ
أُؾلكُ .ول ًبٗذ اؽل ٟأكٛ َٚبُجبرٝ ٢ا ٕ٥ػالٓبرٜب آفنح ثبُزلٗ ٢ثٌَْ ًج٤و ٝػِٜٔب ِٓ٢ء ثبألفطبء٣ .جلً ٝؤٜٗب ُْ رؼل رو٣ل
ثنٍ اُغٜل.
أَُزٔغ :امٕ أٗذ كؼال هِن ثْؤٕ ٛن ٙاُطبُجخ.
أُزؾلسٗ :ؼْٝ ،هل كػٞد ٝاُلٜ٣ب ألرؾلس ٓؼٜٔب ثٜنا اُْؤٕ ٌُٜٔ٘ٝب ُْ ٣ؤر٤ب٤ً .ق ٌٜٔ٘ٔ٣ب أال ٣الؽظب ٓب ٣غو١؟ ال أػزول
أٜٗٔب ٌ٣زوصبٕ ثْؤٜٗب .ال أػوف ٓبما أكؼَ ؿ٤و مُي.
أَُزٔغ٣ :جل ٝأٗي كؼال ٓؾجٓ ٖٓ ٜؾبُٝخ اّواى ٝاُلٜ٣ب ك ٢األٓوٝ ،هثٔب أٗذ ؿبٙت ٜٓ٘ٔب؟
أُزؾلس :ثبُزؤً٤ل أٗب ٓؾجَُ ٢ٌُ٘٘ٝ ،ٜذ ؿبٙجب ٜٓ٘ٔب .أػوف إٔ ُلٜٔ٣ب ْٓبًَ ٕؾ٤خ ٝأؽلٔٛب كول ٝظ٤لزٓ ٚئفوا .أػوف
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إٔ ثبُٜٔب ْٓـ ٌُٖٝ .ٍٞمُي ثبُلؼَ ٣ئصو ك ٢اث٘زٜٔبٝ ،ال أه٣لٛب إٔ رؼ٤ل اَُ٘خ اُلهاٍ٤خ ُٜنا اَُجت.
أَُزٔغ :امٕ أٗذ رْؼو ثبُوِن ُٔب ٔ٣و ث ٚاُٞاُلإٔٛ ٌُٖٝ ،ي األًجو  ٞٛاالث٘خ.
أُزؾلسٗ :ؼْ٘ٛ ٌ٤ُ .بى ٓب  ٌٖٔ٣إٔ أكؼِٓ ٚجبّوح َُٔبػلرٜٔب ٢ٌُ٘٘ٝ .ال أٍزط٤غ إٔ أٍزَِْ ثْؤٕ ٛن ٙاُطبُجخ ،كِلٜ٣ب هلهاد
ٛبئِخ ٣ٝغت أال ٗقَوٛب ثَجت ظوٝف ُُٜ ٌ٤ب مٗت كٜ٤ب.
أَُزٔغ٣ :جل ٝأٗي ْٖٓٔ كؼال ػِ ٠ا٣غبك ٛو٣وخ َُٔبػلح ٛن ٙاُلزبح.

ة .أُْبهًٔ٣ ٕٞبهٍ ٕٞاٗؼٌبً أُْبػو
ٗو ٟإ ًبٕ ُل ٟأُْبهً ٖ٤أٍئِخ ؽ ٍٞرٔو ٖ٣اٗؼٌبً أُْبػو اُن ١هٔ٘ب ثٗٝ ،ٚزؤًل ٖٓ كُ ْٜٜٔألٍِٞة ٝاُـوٗ ٓ٘ ،ٚصْ
ٗطِت ٓ٘ ْٜرٌْ َ٤ص٘بئ٤بد.
َٗؤٍ َٖٓ ٖٓ أُْبهًَ٣ ٖ٤زط٤غ اُز َٕٞاُٞٙٞٓ ٠ع هٖ٤و َٗزقلُِٓ ٚزٔو.ٖ٣
ٗؼٞٓ ٖ٤ا٤ٙغ ُِن٣ ُْ ٖ٣زِٕٞٞا اُٞٓ ٠ا٤ٙغ اُ ٠ا ٖٓ .ٕ٥أٌُٖٔ ُِض٘بئ٤بد أُقزِلخ إٔ رؼَٔ ٗلٌ أُٞٙٞعٓ .ضال:
 اًزْبف ٌِْٓخ ٕؾ٤خ ُل ٟأؽل ٖٓ أكواك األٍوح.
 أٗذ ٓؾزبهح ألٕ ىٝعي ٣و٣ل االٗزوبٍ أٓال ثبُؾٖ ٍٞػِٝ ٠ظ٤لخ أكٌُ٘ٝ َٚي ؿ٤و ٓزؤًلح أٗي رو٣ل ٖ٣مُي.
ٌِْٓ خ ؽلصذ ك ٢اُؼَٔ /أُلهٍخ ٓئفوا.
ٓ ضبٍ ػِ ٠ه٤بٓ ْٜماد ٓوح ثبُز ٍٜٞكٗ ٢ياع ثّ ٖ٤قٖ.ٖ٤
 ػالهزي ٓغ أؽل أكواك أٍوري أُ ٖ٤ٜٔثبَُ٘جخ ُي.
 عبه ٓيػظ ٝكُِ ٢ُٞٚـب٣خ.
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤اُز٘بٝة ػُِ ٠ؼت كٝه أُزؾلس ٝأَُزٔغ ،ثؾ٤ش ٣زٌِْ أُزؾلس ؽ ٍٞأُٞٙٞع ُؾٞاُ 3 ٢كهبئن ٣ٝوك
أَُزٔغ ثطو٣وخ رؼٌٌ ْٓبػو أُزؾلس ،صْ ٣زجبكالٕ األكٝاه.
ػشك الٌزبئظ :ك ٢عَِخ ػبٓخٗ ،طوػ األٍئِخ اُزبُ٤خ ػِ ٠أُْبهً:ٖ٤
٤ً ق ّؼود ٝهل ػٌَذ ْٓبػوى اُ٤ي؟
 ػ٘لٓب ػٌٌ أَُزٔغ ْٓبػوى َٛ ،ؽلك ْٓبػوى ثٌَْ ٕؾ٤ؼ ثؼ٘ اُٞهذ؟ ٓؼظْ اُٞهذ؟
 ػ٘لٓب ُْ  ٌٖ٣كه٤وب َٛ ،رٌٔ٘ذ ٖٓ اٚ٣بػ ْٓبػوى؟
ً َٛ بٕ ٖٓ اُٖؼت ك ْٜاُؼٞاٛق أُجط٘خ ٌُالٓي أ ٝاٍزْؼبهٛب ؟
 ػ٘لٓب ً٘ذ أُزؾلسّ َٛ ،ؼود أٗي كٜٔذ؟
ٓ ب هأ٣ي ثٜنا األٍِٞة ًطو٣وخ ُغؼَ األٛلبٍ ْ٣ؼو ٕٝثؤٗي رٖـ ٢اُ/ٝ ْٜ٤أ ٝرْغؼ ْٜػِ ٠اُزؾلس ٝاُزؼج٤و ػٖ
ًٞآْٜ٘؟
اُزٔو ٖ٣اُواثغ :األٍئِخ أُلزٞؽخ
اٗظو الوشفك الزذسٗجٖ .11-2
ٗجلأ ثؤٕ ْٗوػ إٔ أَُزٔؼ ٖ٤اُغ٤ل٣ ٖ٣و ٕٞٓٞثٔب  ٞٛأًضو ٖٓ أُالؽظخ ٝاػبكح اُٖ٤بؿخ ٝاٗؼٌبً أُْبػو ،ك ْٜأٚ٣ب ٣ؼوكٕٞ
ً٤ق ٣طوؽ ٕٞاألٍئِخ ثطو٣وخ رَزلػ ٢اػطبء أُي٣ل ٖٓ أُؼِٓٞبد ٝاُز٤ٙٞؼ .كٔؼوكخ ً٤ل٤خ ٛوػ األٍئِخ ٜٓبهح ٜٓٔخ ُزؼِْ٤
األٛلبٍ ٝاُزٞإَ ٓؼٝ ،ْٜفبٕخ األٛلبٍ اُن٣ ٖ٣ؼ ْٕٞ٤ؽبُخ ٤ٙن.
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أ .ػٖق م ٢٘ٛك ٢اُغَِخ اُؼبٓخ
َٗؤٍ أُْبهًٓ" :ٖ٤ب  ٞٛاُٜلف ٖٓ ٛوػ األٍئِخ؟ ُٔبما ٗطوؽٜب؟"
ٌٗزت اعبثبد أُْبهً ٖ٤ػِ ٠اُِٞػ اُوالة.
ٗؼوٗ ػِ ٠أُْبهً ٖ٤اُوبئٔخ اُزبُ٤خ ٖٓ األٍئِخ أُؼلح َٓجوب ػِ ٠اُِٞػ اُوالة أ ٝػِّ ٠لبك٤خ ُغٜبى ػوٗ (ثل ٕٝاألعٞثخ
اُز ٢أٝهكٗبٛب ث ٖ٤ه ٖ٤ٍٞأكٗب:)ٙ
ٓ ب ً٘٤زي؟ (ٓؼِٓٞبد ٓؾلكح ٓٝوًيح)
 َٛ رو٣ل هٜٞح أّ ْٓوٝثب ؿبى٣ب؟ (هواه أ ٝؽٌْ ٓؾلٝك)
 أال ٣غت إٔ ر٘زج ٚثٌَْ أًجو ُٔب رو ّٞثٚ؟ (اػطبء هأٍ ٌ٤ُٝ ،١ئاال ؽو٤و٤ب)
 أ ٖ٣رٞك إٔ رٌ ٕٞثؼل ػبّ ٖٓ إ٥؟ (ك ْٜأك)َٚ
 اُ ٠أ ١كهعخ ًبٗذ اُغَِخ األف٤وح ٓل٤لح؟ (رو)ْ٤٤
ُٔ بما رؼزول إٔ هكح كؼًِ ٚبٗذ ػِ ٠مُي اُ٘ؾٞ؟ (رؾِ)َ٤

َٗؤٍ أُْبهًٓ" :ٖ٤ب  ٞٛاُٜلف ٖٓ ٛن ٙاألٍئِخ؟"
ٗ٘ ٢ٜاُؼٖق اُن ٢٘ٛثٜنا اَُئآٍ" :ب  ٢ٛاألؿواٗ أ ٝاالٍزؼٔبالد األفوُٜ ٟن ٙاألٍئِخ؟"
ة .األٍئِخ أُلزٞؽخ ٓوبثَ األٍئِخ أُـِوخ
ٗؼوٗ ٓل ٢َٓ ٜٞاألٍئِخ أُلزٞؽخ ٝأُـِوخْٗٝ ،وػ إٔ ٘ٛبى ٛو٣وزٓ ٖ٤قزِلزُ ٖ٤طوػ األٍئِخ ،رؼوكبٕ ثبألعئلخ الوغلمخ
ّاألعئلخ الوفزْؽخٝ ،إٔ ًال ٜٓ٘ٔب ٓل٤ل ألؿواٗ ٓقزِلخ.
األٍئِخ أُـِوخ
 ٢ٛأٍئِخ ر٤ٚن اُغٞاة ًض٤وا أ ٝرو٤ل .ٙك ٢ٜرزطِت اعبثخ ث٘ؼْ أ ٝالٝ .هل رٌٛ ٕٞن ٙاألٍئِخ  ٢ٛاألًضو كبئلح ك ٢اُؾٖ ٍٞػِ٠
ؽوبئن أٓ ٝؼِٓٞبد ٓؾلكح.
أٓضِخ ػِ ٠األٍئِخ أُـِوخ:
 َٛ" أٗذ ؿبٙت؟"
 َٛ" رؼبِٓي ػبئِزي ثٌَْ ٍ٠٤ء؟"
 َٛ" أٗذ ٍؼ٤ل ثبألُؼبة اُزُ ٢ؼجزٜب إ٥؟"
ٓ َٛ" وهد ثزغبهة ٍ٤ئخ كٓ ٢وؽِخ اُطٞاهٟء؟"
 َٛ" أٗذ ٍؼ٤ل؟"
ٖٓ األٌّبٍ األفوُ ٟألٍئِخ أُـِوخ األٍئِخ أُٞعٜخَ٤ُ ٢ٛٝ ،ذ ٓـِوخ كو ٜثَ روٞك اُطلَ اُ ٠اػطبء عٞاة ٓؾلكًٔٝ .ب ٞٛ
اُؾبٍ ك ٢األٍئِخ أُـِوخ ،هل ْ٣ؼو اُطلَ ثؤٕ ػِ ٚ٤إٔ ٣وٗ" ٍٞؼْ" ألٗ ٖٓ ٚؿ٤و اُالئن ه" ٍٞال" ٌُِجبه ٝأٗ ْٜال ٣و٣ل ٕٝإٔ
َٔ٣ؼٞا ًِٔخ "ال" ًغٞاة ػِ ٠اَُئاٍ.
أٓضِخ ػِ ٠األٍئِخ أُٞعٜخ:
 ٖٓ" أُئًل أٗي ؿبٙت؟"
" أػزول أٗي ػِٓ ٠ب ٣واّ ا ،ٕ٥أًُ ٌ٤نُي؟"
األٍئِخ أُلزٞؽخ
 ٢ٛٝأٍئِخ ال ٣غبة ػِٜ٤ب ث٘ؼْ أ ٝالٝ ،رٔضَ كػٞح ُِطلَ ُ٤لٌو ثبٍزوالُ٤خ ك ٕٝإٔ ْ٣ؼو ثبُزٜل٣ل ألٜٗب رظٜو أٗ٘ب ال ٗل َٚعٞاثب
ٓؼ٘٤ب ٝأٗ٘ب ٓ٘لزؾَٓٝ ٕٞزؼلَُٔ ٕٝبع أ ١عٞاة.
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هل رَبػلٗب األٍئِخ أُـِوخ ػِٓ ٠ؼوكخ اُؾوبئن ٌُٖٝ ،األٍئِخ أُلزٞؽخ رَبػلٗب ػِٓ ٠ؼوكخ ْٓبػو األٛلبٍ ٝٝعٜبد ٗظوْٛ
ٝ ْٜٓٞٔٛٝأٍئِزٓٝ ْٜب  ْٜٓ ٞٛثبَُ٘جخ ُ.ْٜ

ِٓؾٞظخ :ػ٘ل ٛن ٙاُ٘وطخٌ٘٘ٔ٣ ،ب ػوٗ اُوٍْ اُقبٓ ثبألٍئِخ أُلزٞؽخ ٝأُـِوخ (اٗظو أكٗب.)ٙ
الزوشٗي الشاثغ :أعئلخ هفزْؽخ أّ هغلمخ؟
(أُٖله)Education for Conflict Resolution, A Training for Trainers Manual, Unicef 1997 :

ٗٞىع الوشفك الزذسٗجٖ.11-4
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤رٌْ َ٤ص٘بئ٤بد ُِؼَٔ ػِ ٠رؾل٣ل أٛ ٖٓ ١ن ٙاألٍئِخ ٓلزٞػ ٝأٜ٣ب ٓـِن ٖٓٝ ،صْ اػبكح ًزبثخ اَُئاٍ اُن١
ؽلكٝا أٗٓ ٚـِن آُ ٠لزٞػٝ .اما ٍٔؼ اُٞهذٗ ،طِت ٖٓ ًَ ص٘بئ ٢اُؼَٔ ػِٙٝ ٠غ هبئٔخ ثؤٍئِخ ٓلزٞؽخ ٓٝـِوخ ٖٓٝ .صْ
ٗطِت ٖٓ ًَ ص٘بئ ٢االٗٔٚبّ اُ ٠آفو ٝرجبكٍ اُوٞائْ ٝرؾل٣ل األٍئِخ أُلزٞؽخ ٝأُـِوخٝ ،اػبكح ًزبثخ ٛن ٙاألف٤وح ُزٖجؼ
ٓلزٞؽخ ؽَت اُٚوٝهح.
ٓلزٞػ أٓ ٝـِن؟
 َٛمٛجذ اُ ٠االعزٔبع أٌٓ؟
ٓب أًضو ّ٢ء رؾت ر٘بُٚٝ؟
 َٛرؾت اُؼَٔ اُن ١رو ّٞثٚ؟
ً٤ق ٌ٘٘ٔ٣ب ؽَ أٌُِْخ؟
 َٛرؾت اُو٣بٙخ؟
ثوأ٣ي٤ً ،ق ٌ٘ٔ٣ي اٍزقلاّ ٜٓبهاد اإلٕـبء ك ٢ػِٔي؟
 َٛأؽججذ رٔض٤ِ٤بد ُؼت األكٝاه اُزٓ ٢ضِ٘بٛب أٌٓ؟
 َٛاٍزٔزؼذ ثٜنا اُزله٣ت ؽز ٠إ٥؟
 َٛرَزقلّ أٍئِخ ٓلزٞؽخ ك ٢ػِٔي؟
ُٔبما أٗذ ؿبٙت؟
ػشك الٌزبئظ :ثؼل اُزٔو٘ٗ ،ٖ٣بهِ ثؼٚب َ ٖٓ األٍئِخ اُزبُ٤خ ٓغ أُْبهً:ٖ٤
ً َٛ بٕ ٖٓ اُٖؼت اػبكح ٕ٤بؿخ األٍئِخ؟ ُٔبما ،اما ًبٕ اُغٞاة ث٘ؼْ؟
 كٌوٝا ثبألٙٝبع أُقزِلخ ك ٢ؽ٤برٌْ – ٓضَ اُج٤ذ ٝاُؼَٔ ٝاُٙٞغ االعزٔبػ َٛ – ٢رٔ ِٕٞ٤اُ ٠اٍزقلاّ أٗٞاع ٓقزِلخ
ٖٓ األٍئِخ كٛ ٢ن ٙاألٙٝبع؟ ُٔبما ،اما ًبٕ اُغٞاة ث٘ؼْ؟
ٓ ب أًضو أٗٞاع األٍئِخ اٍزقلآب ك ٢أُلاهً ٓغ األٛلبٍ؟ ُٔبما؟ اما ًبٕ اُغٞاة "أٍئِخ ٓـِوخ"َٗ ،ؤٍ أُْبهًٓ" :ٖ٤ب
أُطِٞة َُٔبػلح أُؼِٔ ٖ٤ك ٢اٍزقلاّ ٓي٣ل ٖٓ األٍئِخ أُلزٞؽخ؟"
٤ً ق  ٌٖٔ٣إٔ  ٌٕٞ٣اٍزقلاّ األٍئِخ أُلزٞؽخ ٓل٤لاَ ك ٢ػِٔ٤خ ؽَ أُْبًَ َٓٝبػلح األٛلبٍ اُقغ ٖ٤ُٞك ٢اُزؼج٤و ػٖ
ْٓبػوْٛ؟
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سعن األعئلخ الوفزْؽخ ّالوغلمخ
الغؤا الوغلك
 َٛاٍزٔزؼذ ثبُْ٘بٛ؟ ٗؼْ؟

 َٛاٍزٔزؼذ
ثبُْ٘بٛ؟
ٗؼْ

الغؤا الوفزْػ
ٓب هك كؼِي رغب ٙاُْ٘بٛ؟
أػغج٘ ٢اُؼَٔ ك ٢ص٘بئ٤بدًٔ .ب إٔ اُوٚب٣ب اُزٗ ٢بهْ٘بٛب  ٢ٛهٚب٣ب أٝاعٜٜب ٞٛاٍ اُٞهذً٘ ٢ٌُ٘٘ .ذ أك ُٞ َٚأر٤ؼ ُ٘ب أُي٣ل
ٖٓ اُٞهذ ُِزؾلس ؽ... ٍٞ

أػغج٘ ٢اُؼَٔ ك ٢ص٘بئ٤بدًٔ .ب
إٔ اُوٚب٣ب اُزٗ ٢بهْ٘بٛب ٢ٛ
هٚب٣ب أٝاعٜٜب ٞٛاٍ اُٞهذ.
ًٌُ٘٘٘ ٢ذ أك ُٞ َٚأر٤ؼ ُ٘ب
أُي٣ل ٖٓ اُٞهذ ُِزؾلس ؽٍٞ
..

ٓب هك كؼِي رغبٙ
اُْ٘بٛ؟
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اُزٔو ٖ٣اُقبٌٓ :اإلٕـبء اُلؼبٍ
اٗظو الوشفك الزذسٗجٖ .11-2
كٛ ٢نا اُزٔوٍ٘ ،ٖ٣زلهة ػِ ٠كٓظ ٓقزِق أٗٞاع ٜٓبهاد اُزٞإَ اُز ٢رؼِٔ٘بٛب اُ :ّٞ٤ا٣الء االٗزجبٝ ،ٙاػبكح اُٖ٤بؿخ،
ٝاٗؼٌبً أُْبػوٝ ،األٍئِخ أُلزٞؽخ ٝأُـِوخُٝ ،ـخ اُغَلٗ .نًو إٔ ُـخ اُغَل رَْٔ ٗجوح ٕٞر٘ب ٙٝٝغ عَٔ٘ب (ثبَُ٘جخ
ُِْقٔ اُنٗ ١زؾلس اُٝ )ٚ٤رؼج٤واد ٝعٜ٘ب.
ٝألٕ ٛنا  ٞٛاُزله٣ت اُٞؽ٤ل ٝألٗ٘ب ُِز ٞرؼِٔ٘ب ثؼٚب ٖٓ ٜٓبهاد اُزٞإَ ٛن ،ٙكؼِ ٠األؿِت ٍ٤جل" ٝاإلٕـبء اُلؼبٍ"
ٖٓط٘ؼب ٝؿو٣جب ٌُٖ .ال كاػُِ ٢وِن ،كٔغ اُٞهذ ٝأُٔبهٍخٍ٘ ،لٓظ ثؼٚب ٖٓ ٛن ٙأُٜبهاد ثٌَْ ٛج٤ؼ ٢ك ٢أٍِٞة رٞإِ٘ب
أُؼٜٞك.
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣زؾُٞٞا اُ ٠اُٖلؾخ األف٤وح ٖٓ أُوكن اُزله٣ج٣" ،2-11 ٢ز ٖٔٚاإلٕـبء اُلؼبٍٗٝ "...طِت ٖٓ
ًَ ٓغٔٞػخ إٔ رؤفن ثٚغ كهبئن ُٔواعؼخ أُٜبهاد أُقزِلخ اُز٣ ٢زٜ٘ٔٚب اإلٕـبء اُلؼبٍ هجَ اٜٗبء اُزٔو ٖ٣أكٗب.ٙ
الزوشٗي الخبهظ :اإلفغبء الفؼب
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤رٌْٓ َ٤غٔٞػبد ٖٓ صالصخ أّقبٓٗٝ ،طِت ٖٓ ًَ ْٓبهى كٓ ٢غٔٞػبد اُؼَٔ افز٤به ٝاؽل ٖٓ صالصخ
أكٝاه :أُزؾلس أ ٝأَُزٔغ أ ٝأُواهت.
٣زٌِْ أُزؾلس ُضالس كهبئن ؽٞٙٞٓ ٍٞع ٓؼُِْٔ ٌٖٔ٣ .ٖ٤بهً ٖ٤افز٤به ٓٞٙٞػ ْٜاُقبٓ (أٓو ٓ ْٜثبَُ٘جخ ُ ،)ْٜأٌ٘٘ٔ٣ ٝب
رؼٞٙٞٓ ٖ٤٤ع ُ ٌٕٞ٣ٝ .ْٜػِ ٠أَُزٔغ ٓٔبهٍخ أًجو هله ٌٖٓٔ ٖٓ ٜٓبهاد اإلٕـبء .أٓب أُواهت ،كَ٤واهت اُزلبػَ ثٜٔ٘٤ب.
ثؼل صالس كهبئن٣ ،ولّ أُواهت رـن٣ز ٚاُواعؼخ اُ ٠أَُزٔغ ؽٓ ٍٞل ٟاعبكر ٚاٍزقلاّ ٜٓبهاد اإلٕـبء اُلؼبٍ اُ.ّٞ٤
ٗ٘ ٙٞأُغٔٞػبد اُ ٠اٗزٜبء اُٞهذ (فٌٔ كهبئن) ٗٝطِت ٖٓ أػٚبء ًَ ٓغٔٞػخ إٔ ٣زجبكُٞا األكٝاه.
ٗ٘ ٢ٜاألكٝاه ٓوح أفو ٟثؼل فٌٔ كهبئن ٗٝطِت ٓ٘ ْٜرجبكٍ األكٝاه ٓوح أفو .ٟكٜٗ ٢ب٣خ اُغُٞخ اُضبُضخ٣ ،غت إٔ ًَ ٌٕٞ٣
ْٓبهى هل ٓبهً كٝه أُزؾلس ٝأَُزٔغ ٝأُواهت.
ػشك الٌزبئظُ :زِق ٔ٤اُزٔو٘ٗ ،ٖ٣بهِ ٓب ٓ ٢ِ٣غ أُْبهً:ٖ٤
٤ً ق ّؼود ػ٘لٓب ؽبُٝذ كٓظ ٜٓبهاد اُزٞإَ اُزٗ ٢بهْ٘بٛب؟
ٓ ٢ٛ َٛ قزِلخ ػٖ اُطو٣وخ اُز٣ ٢زْ اإلٕـبء كٜ٤ب اُ٤ي ػبكح؟ اما ًبٗذ اإلعبثخ ث٘ؼْ٤ً ،ق؟
ٓ ٢ٛ َٛ قزِلخ ػٖ اُطو٣وخ اُز ٢رٖـ ٢كٜ٤ب ػبكح؟ اما ًبٗذ اإلعبثخ ث٘ؼْ٤ً ،ق؟
ٗو ّٞثز٤َ٤و ٓ٘بهْخ ٓغ أُْبهً ٖ٤ؽ ٍٞآٌبٗ٤خ اٍزقلاّ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُزٞإَ ٓغ األٛلبٍ .اما ٝاكوٞا٘ٗ ،بهِ ٓز ٌٕٞ٣ ٠مُي
ٓ٘بٍجب ٓٝب أُ٘بكغ اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ اُز٣ ٢ؼزول ٕٝإٔ األٛلبٍ ٍ٤ؾِٖ ٕٞػِٜ٤ب ٖٓ اُواّل ٖ٣اُنٖ٣ ٖ٣ـ ٕٞاُ ْٜ٤ثزِي
اُطو٣وخ.
 .4اخززبم الغلغخ
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الغلغخ الضبً٘خ ػؾشح :هبرا ًؼشف ػي الٌؾبهبد ّالزذخالد الزٖ رغبػذ األهفب فٖ أّمبع الطْاسٓء
ّاالصهبد؟
الغلغخ الضبً٘خ ػؾشح :هبرا ًؼشف ػي الٌؾبهبد ّالزذخالد الزٖ رغبػذ األهفب فٖ أّمبع الطْاسٓء ّاالصهبد؟
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

أُولٓخ

رؼِٔ٤بد

هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

ٍبػزبٕ ٖٗٝق

رٔو  :ٖ٣ػٖق م ٢٘ٛػٖ
اُْ٘بٛبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ

ٓغٔٞػبد ػَٔ

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى ػوٗ

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ
أُغٔٞػخ

ػوٗ PowerPoint

ػوٗ PowerPoint

ٓوكوبد رله٣ج٤خ

ػوٗ PowerPoint

افززبّ اُغَِخ

األُذاف:
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اُضبٗ٤خ ػْوح ٌٕٞ٤ٍ ،أُْبهً ٕٞهل ؽلكٝا ٓغٔٞػخ ٖٓ اُْ٘بٛبد اُٜبككخ اُ ٠رو٣ٞخ اُولهح
ػِ ٠اُزٌ٤ق ُل ٟعٔ٤غ األٛلبٍ ٝرْغ٤غ اُزؼبكُ ٢ل ٟاُن٣ ١ؼبٗ٤ٙ ٖٓ ٕٞن ّل٣ل ٝاٍزٌْبكٜب ٔٓٝبهٍزٜب.
اإلسؽبداد (الغلغخ الضبً٘خ ػؾشح)
رٜلف ٖٓ اُغَِخ اُ ٠رؾل٤ي اُزلٌ٤و ؽ ٍٞأٗٞاع اُْ٘بٛبد اُز ٌٖٔ٣ ٢اعواإٛب ك ٢اٛبه أُلهٍخ ٝاُز ٢هل رئصو ا٣غبث٤ب ك٢
رٌ٤ق اُطالة ٝهعٞػ٤خ كٞٓ ٢اعٜخ اُظوٝف اُوبٍ٤خٛ ٌَْ٤ٍ .نا ٓولٓخ رٔ٤ٜل٣خ ٝك ٢اُغَِخ أُوجِخ ٍ٤طٞه أُْبهًٕٞ
أْٗطز ْٜاُقبٕخ اُز ٢هل رٌ٘ٓ ٕٞبٍجخ ُج٤ئبر ْٜأُؾلكح ٔ٣ٝبهٍٜٗٞبٝ .كٔ٤ب  ٢ِ٣ثؼ٘ اُوٍبئَ األٍبٍ٤خ ُٜن ٙاُغَِخ:
 اٙبكخ اُ ٠اُزؼِْ األًبك ٢ٔ٣ك ٢ث٤ئخ كاػٔخ ،كبٕ األٛلبٍ ك ٢ؽبُخ اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد  ٌٖٔ٣إٔ َ٣زل٤لٝا ًض٤وا ٖٓ
ػلح ْٗبٛبد أفو ٌٖٔ٣ ٟر٘ظٜٔ٤ب ك ٢أُلهٍخ.
 ػ٘ل ر٤َ٤وٛب ثٜٔبهحُِْ٘ ٌٖٔ٣ ،بٛبد ٓضَ اُو٣بٙخ ٝاُلٖ ٝاُِؼبة ٝأُ٤ٍٞو ٠إٔ رقلق اُزٞرو ٝرؼ٤ل اإلثلاع
ٝاالٍزٔزبع اُ ٠ؽ٤بح ًَ األٛلبٍ.
ُٜ ٌٖٔ٣ ن ٙاُْ٘بٛبد أٚ٣ب رقل٤ق ثؼ٘ ا٥صبه األًضو ّلح ُِطٞاهٟء ٝاالىٓبد ػِ ٠األٛلبٍ األًضو رؼوٙب ُِ٤ٚن.
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤اُؼَٔ كٓ ٢غٔٞػبد ُِزلٌ٤و ك ٢اُْ٘بٛبد اُزْ٣ ٢وً ٕٞكٜ٤ب ٛالث ْٜؽبُ٤ب ٤ًٝق ٌٜ٘ٔ٣ب إٔ رَب ْٛك٢
رؼي٣ي اُوعٞػ٤خ ُألٛلبٍٗٝ .قٖٔ اُغَِخ ُٔ٘بهْخ ٓقزِق أٗٞاع اُْ٘بٛبد أُٞعٜخ ُألٛلبٍ ٘ٓٝبكؼٜب اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ
أُؼوٝكخ.
 .1الومذهخ:
ٜٗٔل ُِٔٞٙٞع ثزنً٤و أُْبهً ٖ٤أٗ٘ب ٗبهْ٘ب ؽز ٠ا ٕ٥كٝه أُؼِٔ ٖ٤أُ ْٜك ٢كػْ األٛلبٍ ك ٢أٙٝبع اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد
ٖٓ فالٍ اُْ٘بٛبد اُٖل٤خٙٞٓ ،ؾ ٖ٤إٔ ثبٌٓبٕ أُلهٍخ َٓبػلح األٛلبٍ ثؼلح ٛوم أفوً ٟنُي٤ْٗٝ .و أٗ ْٜػِ ٠األهعؼ
٣ؼوك ٕٞإٔ األُؼبة ٝاُو٣بٙخ ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ ٓل٤لح ُألٛلبٍٝ ،إٔ ٘ٛبى اُؼل٣ل ٖٓ اُْ٘بٛبد أُؾلكح األفو ٟاُزٌٖٔ٣ ٢
ر٘ظٜٔ٤ب ك ٢أُلاهً ُٜٝب آصبه ٝهبئ٤خ ٓٝؾليح ػِ ٠اُزؼبك( ٢اُْلبء) ُل ٟاألٛلبٍ األًضو رؼوٙب ُِ٤ٚن.
 .2روشٗي :ػقف رٌُٖ ؽْ الٌؾبهبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣لٌوٝا ُجٚغ كهبئن كٔ٤ب إ ًبٕ ٘ٛبى ْٗبٛبد ٣و ٕٞٓٞثٜب ٓغ األٛلبٍ ػ٘ل ٝهٞع أٓٞه ٍ٤ئخ أ ٝػ٘لٓب
 ٌٕٞ٣األٛلبٍ ؽي ٖ٤٘٣أٓ ٝوػٞث ٖ٤ثٌَْ فبٓ .اما هبُٞا اَٗٞ٤ُ ْٜا أَُئ ٖ٤ُٝػٖ ر٘ظٛ ْ٤ن ٙاُْ٘بٛبدَٗ ،ؤُ ٖٓ ْٜك ٢اُؼبئِخ
أ ٝأُغزٔغ  ٌٖٔ٣إٔ ٣و ّٞثٜب.
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ٗؼط ٢أٓضِخ إ اهز ٠ٚاألٓو" :اما كول اثٖ أفزي أٓٝ ٚثلا أٗٝ ٢ٚٔ٣ ٚهزب ٣ٞٛال كافَ أُ٘يٍ ٣ ُْٝؼل ِ٣ؼت ٓغ إٔلهبئٓ ،ٚبما
ٍزلؼَ؟ ٍ َٛزؤفن٣ ٖٓ ٙلٝ ٙر٘ظْ ٓجبهاح ًوح أْٗ ٝبٛبد أفو٤ُ ٟقزِ ٜثبألٛلبٍ ا٥فو ٖٓ ٖ٣ػٔوٙ؟ ٖٓ ٍ٤لؼَ مُي؟ َٛ
ٍزلؼَ ّ٤ئب آفو؟ ٓب  ٢ٛاُْ٘بٛبد (ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ أُؼبة ،ه٣بٙخ٤ٍٞٓ ،و ،٠ههٔ )..اُز٣ ٢جل ٝأٜٗب رغؼَ األٛلبٍ ٍؼلاء؟
ثوأ٣يٓ ،ب اُن٣ ١ؾزبع ٚاألٛلبٍ ِ٤ٛخ اُٞهذ؟ ٓز ٌٕٞ٣ ٠األٛلبٍ ثؾبعخ ُٜن ٙاُْ٘بٛبد ثٌَْ فبٓ؟"
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤اُؼَٔ ػِ ٠رٔو ٖ٣اُؼٖق اُن ٢٘ٛكٓ ٢غٔٞػبد ٖٓ اص٘ ٖ٤أ ٝصالصخٗٝ ،قجو ْٛإٔ ٌ٣زجٞا هٞائٔ ْٜػِ٠
أٝهام.
ٗطِت ٖٓ أُغٔٞػبد اُز٘بٝة ػِ ٠هواءح هٞائٜٔبٗٝ ،طِت ٖٓ أؽل أُْبهً ٖ٤اُزطٞع ٌُزبثزٜب ػِ ٠اُِٞػ اُوالة ،ثؾ٤ش ٣لٕٝ
ًَ اكفبٍ ك ٢اُلئخ اُقبٕخ ثْ٣ٝ ٚطت أ ١رٌواه.
ثؼل إٔ رزطٞع ًَ ٓغٔٞػخ ُِو٤بّ ثْ٘بٓ ٛغ اُطلًَ ،طلت هٌِب الزفك٘ش فٖ الفبئذح الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ الوؾزولخ للٌؾبه ػلٔ
األهفب الوؾزشك٘ئً ،ب ٗطِت ٓ٘ ْٜاُزلٌ٤و كٛ ٢نا اُْ٘ب ٛك٤ٍ ٢بم االؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ اُزٗ ٢بهْ٘بٛب ٍبثوب.
ٌٗزل ٢كٛ ٢ن ٙأُوؽِخ ثَٔبع ٓب ٍ٤و ُٚٞأُْبهًْٗٝ ٕٞغؼ ْٜػِ ٠اُزلٌ٤و ثؤٗلَ .ْٜال ٗ٤ٚق اٌُض٤و اُ ٠كؾ ٟٞأُ٘بهْخ ألٗ٘ب
ٍ٘ـط ٢أُٞٙٞع ثطو٣وخ ّبِٓخ ك ٢اُزٔو ٖ٣اُزبُ.٢
 .3ػشك PowerPoint
هجَ ثلء اُؼوٗٗ ،زؤًل إٔ ُل٘٣ب ٝهزب ًبك٤ب ُٔواعؼز ٚثلهخ٣ .غت إٔ ٌٗ ٕٞهبكه ٖ٣ػِ ٠اعبثخ أٍئِخ أُْبهًٝ ٖ٤اعواء رؼل٣الر٘ب
اُقبٕخ ػ٘ل اُٚوٝهح.
ٍ٤زْ ٓ٘بهْخ اُؼوٗ ثطو٣وخ رلبػِ٤خً .ؼشك الؼوْد األٗغش فمو أّالًٗٝ ،قل ٢اُؼٔٞك األ ٖٔ٣اُ ٠ؽ ٖ٤اعبثخ أُْبهً ٖ٤ػٖ
األٍئِخ اُزبُ٤خ ٌَُ ْٗب٣ ٛزْ ػو:ٚٙ
ٓ" ب  ٢ٛاُلٞائل اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ أٌُٔ٘خ ُٜنا اُْ٘ب ٛػِ ٠األٛلبٍ؟"
 ٌٖٔ٣ َٛ" إٔ ٓ ٌٕٞ٣ل٤لا ك ٢اُٖق أّ ٣غت إٔ ٣زْ كو ٜكٝ ٢هذ ؿ٤و ٝهذ اُٖق أُؼزبك؟"
 " ثبػزوبكًْٓ ًْ ،وح ٣غت رٌواه اُْ٘بٛ؟"
ٗقٖٔ كه٤وز ٖ٤كوُ ٜإلعبثبدَٔٗٝ ،غ اعبثبد ٖٓ ْٓبهً ٖ٤أ ٝصالصخ .اما ُْ َ٣زطغ أؽل اُز َٕٞاُ ٠كبئلح ٗلَ٤خ اعزٔبػ٤خ،
ٌ٘٘ٔ٣ب ٓ٘ؼ أُْبهً ٖ٤أُي٣ل ٖٓ اُٞهذ ُِزلٌ٤و أٗ ٝؼط ْٜ٤رِٔ٤ؾبد.
ٗطِت ٖٓ أؽل أُْبهًً ٖ٤زبثخ اإلعبثبد ثَوػخ ػِ ٠اُِٞػ اُوالة ثغبٗت ًَ ْٗب.ٛ
ثؼل مُيٗ ،ظٜو اُؼٔٞك األ ٖٓ ٖٔ٣اُؼوٗ اُن٣ ١ولّ أُ٘بكغ اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ أُؾزِٔخ ٗٝوزوػ ثؼٚب ٖٓ اإلعبثبد أٌُٔ٘خ.
ُ٘ٛ ٌ٤بى أعٞثخ هبٛؼخ ،ألٕ ٌَُ ٖٓ ٛن ٙاألٍئِخ ٍ٤بهبد ٓقزِلخ .أُ ْٜإٔ ٣لٌو أُْبهً ٕٞثبُوٚب٣ب ٘٣ٝبهْٜٗٞب ،ال إٔ ٗؼطْٜ٤
أعٞثخ عبٛيح.
ٗغت أى ًن٘ف إلٔ الؼشك ؽشؽب ً هكزوالً ؽْ عجت كْى ُزٍ الومزشؽبد فْائذ هؾزولخٗ .و ّٞثز٤َ٤و ٓ٘بهْخ هٖ٤وح ؽٛ ٍٞنٙ
اُلٞائل أُؾزِٔخ ُ٘ ٖٔٚك ْٜعٔ٤غ أُْبهًُِ ٖ٤واث ٜثٓ ٖ٤ب ٣غو ١فالٍ اُْ٘بٓٝ ٛب ٣ؾب ٍٝاُْ٘ب ٛإٔ ٣ؾوو .ٚصْ َٗؤٍ
أُْبهً ٖ٤إ ًبٕ ٘ٛبى كٞائل اٙبك٤خ ؿ٤و ٓنًٞهح ك ٢اُوبئٔخ.
 .4اخززبم الغلغخ
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مناقشة وأسئلة :هل تم تحقٌق األهداف؟
نراجع أهداؾ الٌوم اُواثغ التً ٌجب أن تكون معروضة أمام المشاركٌن طٌلة الٌوم اُواثغ.
كٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُواثغ٤ٍ ،زٌٖٔ أُْبهً:ٖٓ ٕٞ





ك ْٜأ٤ٔٛخ اُزٞإَ اُلؼبٍ ك ٢كػْ األٛلبٍ اُنٓ ٖ٣وٝا ثؤٙٝبع اُطٞاهٟء  ٝاالىٓبد.
اٍزقلاّ ٜٓبهاد اُزٞإَ اُلؼبٍ.
رؾل٣ل ٓغٔٞػخ ٖٓ اُْ٘بٛبد اُٜبككخ اُ ٠رو٣ٞخ اُولهح ػِ ٠اُزٌ٤ق ُل ٟعٔ٤غ األٛلبٍ ٝرْغ٤غ اُزؼبكُ ٢ل ٟاُن١
٣ؼبٗ٤ٙ ٖٓ ٕٞن ّل٣ل ٝاٍزٌْبكٜب ٔٓٝبهٍزٜب.

 َٛؽوو٘ب ًَ ٛن ٙاألٛلاف؟ َٗؤٍ أُْبهً ٖ٤ػٖ هأ .ْٜ٣اما ُْ ٣زْ رؾو٤ن ٛن ٙاألٛلافٓ ،ب  ٢ٛػ٘بٕو اُزله٣ت اُزُْ ٢
٣لٜٛٞٔب؟
(ٖٓ اُغ٤ل إٔ ٗؤفن ثؼ٘ اُٞهذ ُٔ٘بهْخ أ٣خ ٗوب٣ ُْ ٛلٜٜٔب أُْبهً ٕٞثٌَْ ع٤ل).

الزم٘٘ن
ٗو ّٞثزٞى٣غ ٗٔبمط اُزوٗٝ ،ْ٤٤غٔغ اُ٘ٔبمط أُؼجؤح ٖٓ أُْبهً ٖ٤كٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُواثغ٤ٍ .زْ رٌواه ػِٔ٤خ اُزو.ّٞ٣ ًَ ْ٤٤
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الوشفك الزذسٗجٖ :11-1هب ُْ الزْافل؟ أفكبس رغبػذًب فٖ الزفك٘ش ثأعبل٘ت ّهِبساد االرقب لذٌٗب
ما هو التواصل؟
ٌمكن تعرٌؾ التواصل بعدة طرق ،ومن الطرق المفٌدة لفهم التواصل تعرٌفه بأنه عملٌة إدارة الرسائل بؽرض خلق المعنى
والتأثٌر.
أي نوع من المعنى والتأثٌر؟ هذا متروك للمرسل والمتلقً فً التواصل .وعموما ،فإن المرسل ٌحاول إٌصال الوقائع واألفكار
والعواطؾ بهدؾ تحقٌق العدٌد من اآلثار المختلفة فً المتلقً.
على سبٌل المثال ،قد ٌرؼب المرسل فً:
 خلق الفهم المعرفً (التدرٌس مثبل).
 خلق مشاعر الرفاه فً المتلقً (مثبل ،كلمات المدٌح والحب والرعاٌة).
 كسب تعاطؾ المتلقً (مثبل ،عندما نروي أمورا سٌئة حدثت لنا).
 جعل المتلقً ٌحبنا (مثبل ،عندما نتملق المتلقً).
 إحداث تؽٌٌر سلوكً فً المتلقً (مثبل ،التعبٌر عن عدم الموافقة على بعض األشٌاء التً ٌقوم بها المتلقً أمبل فً أن
ٌتؽٌر).
 إثارة الخوؾ فً المتلقً (مثبل ،التهدٌدات اللفظٌة ألمن المتلقً أو عائلته أو ممتلكاته).
 خلق العدٌد من األنواع األخرى من المشاعر فً المتلقً (الخجل مثبل أو الفرح أو الفخر أو الؽٌرة).
 تسلٌة المتلقً أو إلهاؤه (مثل إلقاء النكت).
كٌف ٌحدث التواصل؟
التواصل بٌن الناس هو عملٌة نشطة من اتجاهٌن تتطلب على األقل ثبلث مراحل:
 .2محاولة "المرسل" إٌصال حقائق وأفكار ومشاعر إلى شخص أو أكثر.
 .1محاولة "المتلقً" الفعالة فهم ما عبر عنه المرسل (فك رموز الرسالة).
 .1رد فعل على الرسالة.
حتى ولو لم ٌقل المتلقً شٌئا ،فإنه ٌتواصل .وفً هذه الحالة ،فإن المتلقً ٌحاول "قول" شًء ما بصمته.
التواصل غٌر الشفوي
نادرا ما ٌعتمد الحدٌث مع اآلخرٌن -التواصل الشفوي -على الكلمات فقط .فالكلمات عادة ما تكون مصاحبة بلغة الجسد.
والواقع أن لؽة الجسد فً بعض الحاالت  -تتحدث بصوت أعلى من الكلمات.
فٌما ٌلً بعض األمثلة على لؽة الجسد فً التواصل:

من كل من المتلقً والمرسل








نبرة الصوت.
العبوس أو االبتسام.
وضع الجسد بالنسبة لؤلشخاص اآلخرٌن المشاركٌن فً المحادثة (أعلى ،أدنى ،قرٌب ،بعٌد ،إشاحة الوجه).
الهدوء أو االستثارة.
التواصل بالنظر أو تجنب النظر إلى العٌنٌن مباشرة.
النظر إلى الساعة بٌنما اآلخر ٌتحدث.
التثاؤب وهز الرأس بمعنى الموافقة أو عدم الموافقة.
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من المتلقً عندما ٌتحدث إلٌه شخ ما (ربما ٌصاحبها الكلمات وربما ال)
 عمل حركات بالعٌنٌن تنم عن عدم إعجاب بالكبلم أو إؼماضهما.
 التنهد
 البكاء
 االبتعاد
 النظر بتحد إلى عٌنً المرسل.
 النظر إلى األرض أو حول الؽرفة.
لنفكر كٌؾ ٌتواصل الرضع :إنهم ٌبكون ،أو ٌصرخون بطبقات مختلفة ،أو ٌصدرون أصوات مناؼاة محببة .وحدهم من
ٌعرفون الرضٌع جٌدا ٌمكن أن ٌفكوا رموز هذه األصوات .وعادة ما تكون األم هً أفضل من ٌفهم معنى هذه األصوات،
فهً تعلم إن كان الطفل جائعا أو متألما ،أو سعٌدا أو مسرور ،أو ٌرٌد المزٌد من االنتباه ،أو ٌرٌد النوم .على األم أن تفسر
نظام التواصل لدى رضٌعها لتعرؾ معناه.
نحن باستمرار نحاول فك رموز االتصاالت الواردة إلٌنا .وقد ٌكون ما تقوله الكلمات وما تقوله لؽة الجسد مختلفٌن تماما عن
بعضهما البعض وذلك حسب سٌاق التواصل وعبلقتنا بالشخص اآلخر والشخصٌة وما ٌرٌد الشخص إٌصاله فعبل ولكنه ربما
ال ٌعرؾ كٌؾ أو أنه خجول للؽاٌة أو ٌرٌد إخفاء مقاصده.
نأخذ بضع دقائق للتفكٌر فً األطفال الذٌن نعرفهم .هل ما ٌقولون بالفعل هو دائما انعكاس جٌد لما ٌنوون قوله أو ٌشعرون به؟
هل نشعر أن علٌنا فك رموز االتصاالت الواردة إلٌنا؟
تعنً أهمٌة التفسٌر أن التواصل الجٌد ٌجب أن ٌكون مقرونا بمهارات دقة المبلحظة .فكلنا مدركون لسهولة حدوث سوء الفهم
وخاصة عند التواصل مع األطفال الذٌن قد ال ٌملكون الكلمات الكافٌة للتعبٌر عن أنفسهم.
متى ٌحدث التواصل؟
ٌحدث التواصل كلما كنا بحضرة أشخاص آخرٌن .وهذا ٌعنً أننا قد نكون جزءا من تواصل جٌد أو متوسط أو ضعٌؾ ،ولكن
عدم التواصل نادرا ما ٌحدث.
بالنسبة للمعلمٌنٌ ،عنً ذلك أن طرٌقة تواصلهم مع األطفال عنصر حاسم فً رفاه األطفال .فاألمور التً نفعلها مع األطفال –
التعلٌم واللعب ومناقشة حدث ما أو التخطٌط لما سٌحدث الٌوم والتأدٌب واإلشراؾ على واجب منزلً أو لعبة – كلها تتم من
خبلل التواصل.
تحسٌن مهارات التواصل لدٌنا لتعزٌز رفاه األفطفال
لنفكر بأشكال التواصل المختلفة لدى الناس .كٌؾ كان ٌحدث التواصل فً أسركم وأنتم صؽار؟ هل كان الجمٌع ٌتواصلون
على نفس الشاكلة؟ هل هناك طرق تواصل تقلٌدٌة ما ٌزال كبار السن ٌستخدمونها ولكن نسٌها الشباب أو رفضوها؟
نفكر فً الخصائص المختلفة للتواصل الجٌد (مثل اللؽة الشفوٌة ولؽة الجسد ومهارات اإلصؽاء والوقت والمكان الممنوحان
للطفل) ونكتبها .نذكر خصائص أخرى لم نناقشها الٌوم .بعد ذلكٌ ،قارن كل مشارك قائمته بأسلوبه الخاص للتواصل .هل
هناك طرق ٌمكننا تحسٌن أنفسنا من خبلله؟
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المرفق التدرٌبً :11-2مقدمة إلى عدد من مهارات االتصال
اُزٞإَ عملٌة ٓؼولح ُِـب٣خ٘ٛٝ ،بى كائٔب اؽزٔبٍ ثؤٕ ٣وغ ٍٞء ك ْٜأ ٝإٔ ٣ئمٓ ١ب ٖ٣له ػ٘ب ٖٓ ًِٔبد ُٝـخ عَل األٛلبٍ
ؽز ُٞ ٠ك ٕٝهٖلٍٞٝ .ء اُزٞإَ  ٞٛؿبُجب اَُجت ٝهاء اُٖواػبد ٝاألُْ ،أٓب اُزٞإَ اُلؼبٍ ،كَ٤بػل األٛلبٍ ػِ ٠اُزؼِْ
ثٌَْ أك٘ٔ٣ٝ َٚؾ ْٜاُواؽخ ٣ٝوَِ اُٖواع.
اُزٞإَ ُٓ ٌ٤غوك "اُزؼج٤و ػٖ اُ٘لٌ"ّ ،ل٣ٞب أ ٝثقالك ،ٚثَ ٜٓ َْٔ٣بهاد ٓضَ أُالؽظخ ٝاإلٕـبء ٝاُولهح ػِ ٠ػٌٌ
أُؾز .ٟٞسنناقش خمسا من هذه المهارات هنا:
□ ا٣الء االٗزجبٙ
□ اػبكح اُٖ٤بؿخ
□ اٗؼٌبً أُْبػو
□ األٍئِخ أُلزٞؽخ
□ اإلٕـبء اُلؼبٍ
إٌالء االنتباه
ٌبدو إٌبلء االنتباه عندما ٌتحدث أحدهم فكرة بسٌطة .ومع ذلك ،فإننا كثٌرا ما ال نولً االنتباه الكافً عندما ٌتحدث الناس إلٌنا،
خاصة أثناء تفاعلنا مع األطفال .فقد نكون فً عجلة من أمرنا أو نعتقد أننا نعرؾ ما سٌقوله ذلك الطفل ونستبق النتائج  ،كأن
ننهً جمل الشخص اآلخر على سبٌل المثال .وقد نكون أحٌانا متحمسٌن للؽاٌة للحدٌث عن مشاعرنا بحٌث أننا ال نولً انتباها
كامبل لما ٌقوله الشخص اآلخر .وؼالبا ما ٌنشأ سوء التواصل وسوء الفهم من عدم قدرتنا أو عدم استعدادنا لبلنتباه جٌدا لما
ٌقوله الشخص اآلخر.
فكروا بطرق أخرى تظهر أننا ال نولً االنتباه الكافً عندما ٌتحدث الناس إلٌنا .حاولوا تذكر مناقشات حدثت مؤخرا لم
تسمعوا بالكامل ما كان ٌقوله شخص آخر أو أساء أحدهم فهم ما كنتم تقولونه ألنهم لم ٌكونوا منتبهٌن؟ معظمنا مر بهذا
الشعور من قبل ،لذلك من المهم أن ننظر جمٌعنا فً سلوك اإلصؽاء لدٌنا.
إعادة الصٌاغة
اػبكح اُٖ٤بؿخ ٜٓبهح رٞإَ رَبػل ك ٢رغ٘ت ٍٞء اُلًٔ ،ْٜب أٜٗب رطٔئٖ المتحدث ثؤٗ٘ب إٔـ٘٤ب اُ ٚ٤ثٌَْ ع٤ل ٝكٜ٘ٔب ٓب هبُ.ٚ
تتطلب إعادة الصٌاؼة االستماع وأحٌانا تكرار محتوى رسالة المتحدث بكلماتنا الخاصة٣ٝ .زْ ك ٢اُؼبكح اػبكح ٕ٤بؿخ
أُؼِٓٞبد ثٌِٔبد أهَ ٓٔب اٍزؼِٔ ٚأُزؾلس ألٕ اُٜلف  ٞٛكو ٜرِق ٔ٤اُلٌوح اُوئ٤َ٤خ ٓٔب هبُ.ٚ
الحوار أدناه ٌمثل نموذجا إلعادة الصٌاؼة ،وهو بالطبع مثال فقط .ولذلك السبب قام المستمع بإعادة صٌاؼة كل جملة من جمل
المتحدث ،لكننا فً الظروؾ العادٌة ال نستعمل إعادة الصٌاؼة بهذه الكثافة.
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ٓضبٍ ػِ ٠اػبكح اُٖ٤بؿخ:
أُزؾلس :أٗب هِن ُِـب٣خ ثْؤٕ ٛبُجخ كٕ ٢ل .٢كقالٍ اُْٜو أ ٝاُْٜو ٖ٣أُب ُْ ،ٖ٤٤ٙرَِْ ٝاعجبرٜب أُ٘يُ٤خ ك ٢اُٞهذ
أُؾلكُ .ول ًبٗذ اؽل ٟأكٛ َٚبُجبرٝ ٢ا ٕ٥ػالٓبرٜب آفنح ثبُزلٗ ٢ثٌَْ ًج٤و ٝػِٜٔب ِٓ٢ء ثبألفطبء٣ .جلً ٝؤٜٗب ُْ رؼل
رو٣ل ثنٍ اُغٜل.
أَُزٔغ :امٕ ،الؽظذ إٔ ٛن ٙاُطبُجخ أُغزٜلح إٔجؾذ رؼبْٗٓ ٖٓ ٢بًَ ك ٢اٗغبى ٝاعجبرٜب ٝرواعؼب كٞٗ ٢ػ٤خ ػِٜٔب.
أُزؾلسٗ :ؼْ ٢ٛٝ ،رجل ٝكائٔب ٓزؼجخ ك ٢اُٖق .ال ر٘زج ٚأثلا ػ٘لٓب أٝعُٜ ٚب اٌُالّٝ ،رجل ٝأؽ٤بٗب ًٝؤٜٗب ػِّٝ ٠ي إٔ
رـلَُ .ٞذ أكٓ ْٜب ٣غو.١
أَُزٔغ :أٗذ ٓؾزبه ؽٍ ٍٞجت رؼجٜب ْٓٝبًَ األكاء ُلٜ٣ب.
أُزؾلس :أكزوٗ إٔ ٘ٛبى ػلكا ٖٓ األٍجبة أُؾزِٔخ .كِوثٔب ًبٗذ رؼبٌِْٗٓ ٖٓ ٢خ ٕؾ٤خ .أ ٝهثٔب ٘ٛبى ْٓبًَ ػبئِ٤خ
ك ٢اُج٤ذ .أٗب أػوف أٜٗب رؼَٔ ثؼل أُلهٍخ ،هثٔب ًبٗذ ال رؾَٖ ػًِ ٠لب٣زٜب ٖٓ اُ٘ .ّٞال أػوف ٖٓ أ ٖ٣أثلأ!
أَُزٔغ٘ٛ :بى اُؼل٣ل ٖٓ األٍجبة أُؾزِٔخ ٝهاء ْٓبًِٜب ك ٢أُلهٍخ  ٖٓٝاُٖؼت ٓؼوكخ ػِ ٠أٜ٣ب ٗوًي أٝال.
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انعكاس المشاعر
انعكاس المشاعر هو مهارة أخرى لئلصؽاء الفاعل .وهو مشابه إلعادة الصٌاؼة ولكن التركٌز هنا هو على المشاعر الكامنة
للمتحدث ولٌس على مجرد إعادة صٌاؼة األفكار والحقائق.
ٜ٣لف اٗؼٌبً أُْبػو اُ ٠اُزؤًل ٖٓ أٗ٘ب ٗل ْٜثلهخ ّؼٞه أُزؾلس ٓ٘ؼب ألٍٞ ١ء كْ٤ُٝ ْٜؼو أُزؾلس إٔ ٘ٛبى ٖٓ إٔـ٠
آُْ ٠بػوٝ ٙكٜٜٔبًٔ .ب ثبٌٓبٕ اٗؼٌبً أُْبػو إٔ ٣غؼَ أُزؾلص( ٖ٤فبٕخ األٛلبٍ) ْ٣ؼو ٕٝثؤٓبٕ أًضو ٝٝؽلح أهَ.
انعكاس المشاعر أصعب من إعادة الصٌاؼة ألن المشاعر والعواطؾ الكامنة قد ال تكون واضحة مثل الحقائق واألفكار.
الحوار أدناه ٌعطً مثاال على انعكاس المشاعر فً الحوار .سٌبدو الحوار مصطنعا وؼرٌبا ألنه مجرد مثال ،فنحن لن نستخدم
أبدا هذا القدر من عكس المشاعر.
مثال على انعكاس المشاعر:
أُزؾلس :أٗب هِن ُِـب٣خ ثْؤٕ ٛبُجخ كٕ ٢ل .٢كقالٍ اُْٜو أ ٝاُْٜو ٖ٣أُب ُْ ،ٖ٤٤ٙرَِْ ٝاعجبرٜب أُ٘يُ٤خ ك ٢اُٞهذ
أُؾلكُ .ول ًبٗذ اؽل ٟأكٛ َٚبُجبرٝ ٢ا ٕ٥ػالٓبرٜب آفنح ثبُزلٗ ٢ثٌَْ ًج٤و ٝػِٜٔب ِٓ٢ء ثبألفطبء٣ .جلً ٝؤٜٗب ُْ رؼل
رو٣ل ثنٍ اُغٜل.
أَُزٔغ :امٕ أٗذ كؼال هِن ثْؤٕ ٛن ٙاُطبُجخ.
أُزؾلسٗ :ؼْٝ ،هل كػٞد ٝاُلٜ٣ب ألرؾلس ٓؼٜٔب ثٜنا اُْؤٕ ٌُٜٔ٘ٝب ُْ ٣ؤر٤ب٤ً .ق ٌٜٔ٘ٔ٣ب أال ٣الؽظب ٓب ٣غو١؟ ال أػزول
أٜٗٔب ٌ٣زوصبٕ ثْؤٜٗب .ال أػوف ٓبما أكؼَ ؿ٤و مُي.
أَُزٔغ٣ :جل ٝأٗي كؼال ٓؾجٓ ٖٓ ٜؾبُٝخ اّواى ٝاُلٜ٣ب ك ٢األٓوٝ ،هثٔب أٗذ ؿبٙت ٜٓ٘ٔب؟
أُزؾلس :ثبُزؤً٤ل أٗب ٓؾجَُ ٢ٌُ٘٘ٝ ،ٜذ ؿبٙجب ٜٓ٘ٔب .أػوف إٔ ُلٜٔ٣ب ْٓبًَ ٕؾ٤خ ٝأؽلٔٛب كول ٝظ٤لزٓ ٚئفوا.
أػوف إٔ ثبُٜٔب ْٓـ ٌُٖٝ .ٍٞمُي ثبُلؼَ ٣ئصو ك ٢اث٘زٜٔبٝ ،ال أه٣لٛب إٔ رؼ٤ل اَُ٘خ اُلهاٍ٤خ ُٜنا اَُجت.
أَُزٔغ :امٕ أٗذ رْؼو ثبُوِن ُٔب ٔ٣و ث ٚاُٞاُلإٔٛ ٌُٖٝ ،ي األًجو  ٞٛاالث٘خ.
أُزؾلسٗ :ؼْ٘ٛ ٌ٤ُ .بى ٓب  ٌٖٔ٣إٔ أكؼِٓ ٚجبّوح َُٔبػلرٜٔب ٢ٌُ٘٘ٝ .ال أٍزط٤غ إٔ أٍزَِْ ثْؤٕ ٛن ٙاُطبُجخ ،كِلٜ٣ب
هلهاد ٛبئِخ ٣ٝغت أال ٗقَوٛب ثَجت ظوٝف ُُٜ ٌ٤ب مٗت كٜ٤ب.
أَُزٔغ٣ :جل ٝأٗي ْٖٓٔ كؼال ػِ ٠ا٣غبك ٛو٣وخ َُٔبػلح ٛن ٙاُلزبح.
األسئلة المفتوحة:
٣و ّٞأَُزٔؼ ٕٞاُغ٤ل ٕٝثٔب  ٞٛأًضو ٖٓ أُالؽظخ ٝاػبكح اُٖ٤بؿخ ٝاٗؼٌبً أُْبػو ،ك ْٜأٚ٣ب ٣ؼوك٤ً ٕٞق ٣طوؽٕٞ
األٍئِخ ثطو٣وخ رَزلػ ٢اػطبء أُي٣ل ٖٓ أُؼِٓٞبد ٝاُز٤ٙٞؼ .كٔؼوكخ ً٤ل٤خ ٛوػ األٍئِخ ٜٓبهح ٜٓٔخ ُزؼِ ْ٤األٛلبٍ
ٝاُزٞإَ ٓؼٝ ،ْٜفبٕخ األٛلبٍ اُن٣ ٖ٣ؼ ْٕٞ٤ؽبُخ ٤ٙن.
هناك عدة أسباب مختلفة وراء طرح األسئلة وطرق عدٌدة نصٌػ بها أسئلتنا .لنفكر باألسئلة التالٌة ،ما الهدؾ من كل سؤال؟
ٓ ب ً٘٤زي؟
 َٛ رو٣ل هٜٞح أّ ْٓوٝثب ؿبى٣ب؟
 أال ٣غت إٔ ر٘زج ٚثٌَْ أًجو ُٔب رو ّٞثٚ؟
 أ ٖ٣رٞك إٔ رٌ ٕٞثؼل ػبّ ٖٓ إ٥؟
 اُ ٠أ ١كهعخ ًبٗذ اُغَِخ األف٤وح ٓل٤لح؟
ُٔ بما رؼزول إٔ هكح كؼًِ ٚبٗذ ػِ ٠مُي اُ٘ؾٞ؟
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بعض األجوبة على األسئلة أعبله تشمل:
 أُؼِٓٞبد أُؾلكح ٝأُوًيح
 اُوواهاد أ ٝاألؽٌبّ ٓؾلٝك
 اػطبء اُوأٍ ٌ٤ُ( ١ئاال ؽو٤و٤ب)
 اًزَبة ك ْٜأكَٚ
 اُزوْ٤٤
 اُزؾَِ٤
فكروا بأسباب أخرى وراء طرح األسئلة.
هناك طرق مختلفة لطرح األسئلة .بعضها ٌمٌل لمنع تبادل المعلومات والبعض اآلخر ٌشجعه .دعونا ننظر إلى استخدام
األسئلة "المؽلقة" و"المفتوحة" لنرى ما ٌمكن أن ٌحققه كل نوع.

األسئلة المغلقة
 ٢ٛأٍئِخ ر٤ٚن اُغٞاة ًض٤وا أ ٝرو٤ل .ٙك ٢ٜرزطِت اعبثخ ث٘ؼْ أ ٝالٝ .هل رٌٛ ٕٞن ٙاألٍئِخ  ٢ٛاألًضو كبئلح ك ٢اُؾٖ ٍٞػِ٠
ؽوبئن أٓ ٝؼِٓٞبد ٓؾلكح.
أٓضِخ ػِ ٠األٍئِخ أُـِوخ:
 َٛ" أٗذ ؿبٙت؟"
 َٛ" رؼبِٓي ػبئِزي ثٌَْ ٍ٠٤ء؟"
 َٛ" أٗذ ٍؼ٤ل ثبألُؼبة اُزُ ٢ؼجزٜب إ٥؟"
ٓ َٛ" وهد ثزغبهة ٍ٤ئخ كٓ ٢وؽِخ اُطٞاهٟء؟"
 َٛ" أٗذ ٍؼ٤ل؟"
ٖٓ األٌّبٍ األفوُ ٟألٍئِخ أُـِوخ األٍئِخ أُٞعٜخَ٤ُ ٢ٛٝ ،ذ ٓـِوخ كو ٜثَ روٞك اُطلَ اُ ٠اػطبء عٞاة ٓؾلكًٔٝ .ب ٞٛ
اُؾبٍ ك ٢األٍئِخ أُـِوخ ،هل ْ٣ؼو اُطلَ ثؤٕ ػِ ٚ٤إٔ ٣وٗ" ٍٞؼْ" ألٗ ٖٓ ٚؿ٤و اُالئن ه" ٍٞال" ٌُِجبه ٝأٗ ْٜال ٣و٣ل ٕٝإٔ
َٔ٣ؼٞا ًِٔخ "ال" ًغٞاة ػِ ٠اَُئاٍ.
أٓضِخ ػِ ٠األٍئِخ أُٞعٜخ:
 ٖٓ" أُئًل أٗي ؿبٙت؟"
" أػزول أٗي ػِٓ ٠ب ٣واّ ا ،ٕ٥أًُ ٌ٤نُي؟"

األعئلخ الوفزْؽخ
 ٢ٛٝأٍئِخ ال ٣غبة ػِٜ٤ب ث٘ؼْ أ ٝالٝ ،رٔضَ كػٞح ُِطلَ ُ٤لٌو ثبٍزوالُ٤خ ك ٕٝإٔ ْ٣ؼو ثبُزٜل٣ل ألٜٗب رظٜو أٗ٘ب ال ٗل َٚعٞاثب
ٓؼ٘٤ب ٝأٗ٘ب ٓ٘لزؾَٓٝ ٕٞزؼلَُٔ ٕٝبع أ ١عٞاة.
ًٔب إٔ اٍزقلاّ األٍئِخ أُلزٞؽخ ٣ظٜو االؽزواّ ُٔب ٍ٤و ُٚٞاُطلَ ،ك٘ؾٖ ال ٗووه ٗ٤بثخ ػ٘ ٚثؤ ٖٓ ٌَّ ١األٌّبًٍِٔٝ .ب أٌٖٓ،
ٖٓ األك َٚاٍزقلاّ أٍئِخ ٓلزٞؽخ إلػطبء اُطلَ كوٕخ ُِزؼج٤و ػٔب .ُٚ ْٜٓ ٞٛ
ٗؾٖ َٗزقلّ أٍئِخ ٓـِوخ ِ٤ٛخ اُٞهذٛٝ .نا ٓ٘بٍت ٛبُٔب ًبٕ اُق٤به ٝاٙؾب أٓ ٝؾلٝكا .ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ:
 َٛ أٗذ عبئغ؟
 َٛ رٞك اُنٛبة ُِؼت ًوح اُولّ آ( ٕ٥زٍ ٠زجلأ اُِؼجخ)؟
 َٛ رو٣ل ثوروبُخ أّ ٓٞىح (ػ٘لٓب ٛ ٌٕٞ٣ن ٢ٛ ٙاُق٤بهاد اُٞؽ٤لح أُزٞكوح)؟
علٌنا أن نكون حذرٌن لنضمن أننا ال "نؽلق" خٌارات األطفال ،وأننا نعطً كل األطفال الفرصة للتعبٌر عن أنفسهم.
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اإلصغاء الفعال
ٌتضمن "اإلصؽاء الفعال" دمج مختلؾ أنواع مهارات التواصل التً ناقشناها أعبله ،إضافة لبلنتباه للؽة الجسد والمهارات
األخرى.
ٌتضمن اإلصؽاء الفعال:
إٌالء االنتباه
 نرتب المقاعد بحٌث تكون على نفس مستوى األطفال وقرٌبة منهم بحٌث ال ٌجهد أي منا صوته.
 ننظر فً أعٌنهم مباشرة (إذا كان ذلك مقبوال اجتماعٌا).
 نواجه الطفل الذي ٌتحدث.
 نبلحظ لؽة جسد الطفل :هل تتناسب مع ما ٌقوله؟
 نحاول أن نصؽً فً مكان هادىء وخال من التشوٌش.
 ال نحاول أن نفعل شٌئا آخر ونحن تصؽً.
المتابعة
 نستخدم وسائل التشجٌع مثل" :هل تستطٌع أن تقول المزٌد عن ذلك؟" أو "إذن ،هذا هو األمر؟"
 نستخدم نبرة صوت وتعابٌر وجه تظهر االهتمام.
 نطرح أسئلة مفتوحة لتستجلب المزٌد من المعلومات.
 ال نضحك على ما ٌقال.
 نتجنب إؼراق الطفل بالكثٌر من األسئلة.
 نكون صبورٌن :نعطً الطفل الوقت لٌقول ما ٌرٌد قوله.
 نتجنب إعطاء النصٌحة أو وصؾ وقت عندما حدث معنا شًء مماثل.
إعادة الصٌاغة وانعكاس المشاعر
 من وقت آلخر نقوم بإعادة صٌاؼة األفكار الرئٌسٌة للطفل ،إن كان ذلك مبلئما.
 من وقت آلخر ،نقوم بعكس مشاعر الطفل ،إن كان ذلك مبلئما.
وأٌضا ً
 نتجنب االنتقاد.
 نحافظ على السرٌة.
 نسأل الطفل إذا كان لدٌه أسئلة أخرى ٌود طرحها علٌنا.
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الوشفك الزذسٗجٖ  :11-3روشٗي االرقب األّ (فٖ الغْق)
ك ٢أؽل األ٣بّ ،مٛجذ اُ ٠اَُٞمً٘ .ذ ٍؤّزو ١ثؼ٘ اُطٔب ٖٓ ْٛثَطخ ػ٘لٓب هأ٣ذ ثؼ٘ اُلز٤بٕ ٝاهل ٖ٤هوثٜبً .بٕ ْ٣جٕٜٞ
أٝالك اُْٞاهع ٝظ٘٘ذ أٗ٣ ْٜزؾ٤ي ٕٝاُلوٕخ َُوهخ ّ٢ء ٓب ٖٓ اُجَطخ .صْ هأ٣ذ ّبث ٖ٤أ ٝصالصخ ٣زولٓٗ ٕٞؾ ٞاُجَطخ .ظ٘٘ذ
أَِٗٓ ْٜؾ ٕٞثبُؼٖ ٢أ ٝهثٔب اُج٘بكم ً٘ٝذ فبئلب ٝكٌود إٔ ػِ ٢أٛوة .كغؤح ،أفن ٕبؽت اُجَطخ ٖ٣وؿ هبئال إ ٘ٛبى
ُٖبٛ .وة اُلز٤بٕ  ٝثلأد ٍ٤لح ػغٞى ثبُجٌبء ٝأٍوطذ ْٓزو٣برٜب ٝاٗزضود ًَ األّ٤بء ػِ ٠األهٗ .هًٚذ ألٍبػلٛب
ٝٝعلد أٜٗب أفند هطؼخ ٕبثُ ٕٞز٘ظو اُٜ٤ب ٝظٖ ٕبؽت اُجَطخ أٜٗب ٍوهذٍ .بػلد اُؼغٞى ك ٢اُزوب ٛأؿواٜٙب ّٝوؽذ
ُٖبؽت اُجَطخ أٜٗب َُ٤ذ ُٖخ.
رؼل٘وبد:
كٓ ًَ ٢وح ٣ؼبك كٜ٤ب اُزوو٣وٗ ،الؽع أ ١أٓٞه رْ ؽنكٜب ٖٓ اُزوو٣و اَُبثن أ ٝاٙبكزٜب ػِٜ٤ب أ ٝرـ٤٤وٛب.
الزكشاس األّ

الزكشاس الضبًٖ

الزكشاس الضبلش
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الوشفك الزذسٗجٖ  : 11-4األعئلخ الوفزْؽخ أّ الوغلمخ
 َٛمٛجذ اُ ٠االعزٔبع أٌٓ؟
ٓب أًضو ّ٢ء رؾت ر٘بُٚٝ؟
 َٛرؾت اُؼَٔ اُن ١رو ّٞثٚ؟
ً٤ق ٌ٘٘ٔ٣ب ؽَ أٌُِْخ؟
 َٛرؾت اُو٣بٙخ؟
ثوأ٣ي٤ً ،ق ٌ٘ٔ٣ي اٍزقلاّ ٜٓبهاد اإلٕـبء ك ٢ػِٔي؟
 َٛأؽججذ رٔض٤ِ٤بد ُؼت األكٝاه اُزٓ ٢ضِ٘بٛب أٌٓ؟
 َٛاٍزٔزؼذ ثٜنا اُزله٣ت ؽز ٠إ٥؟
 َٛرَزقلّ أٍئِخ ٓلزٞؽخ ك ٢ػِٔي؟
ُٔبما أٗذ ؿبٙت؟
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الوشفك الزذسٗجٖ :12-1همذهخ إلٔ ػذد هي الٌؾبهبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ
بحث هذا التدرٌب فً الكٌفٌة التً ٌمكن من خبللها أن تتعطل االحتٌاجات األساسٌة لؤلطفال من أمان وتقدٌر ذات وسٌطرة
وثقة وحمٌمٌة .وبالمثل ،فإن األطر المرجعٌة المهمة مثل اإلحساس بالهوٌة والقدرة على التنظٌم وتقٌٌم األوضاع بفعالٌة
والمعتقدات الروحانٌة قد تتأثر كذلك .وأخٌرا ،فإن الطفل الذي ٌعانً من الضٌق ٌمر أٌضا بمشاكل جسدٌة .فأنماط النوم
واألكل ؼالبا ما تتؽٌر ،وأنظمة الذاكرة قد تتأثر مما ٌؤدي إلى النسٌان ونقص التركٌز وفقدان الذاكرة.
تعلمنا كٌؾ ٌستطٌع المعلمون أن ٌستجٌبوا لبلحتٌاجات المتعددة فً الصؾ .واآلن ،سنناقش نشاطات إضافٌة مصممة لتلبً
الحاجات النفسٌة االجتماعٌة لؤلطفال تحدٌدا .وبٌنما ٌمكن إجراء معظم هذه النشاطات خارج اإلطار الرسمً للمدرسة ،إال أننا
ننصح بإجراء العدٌد منها فً الصفوؾ.
2

عوامل حماٌة األفطفال
تهدؾ النشاطات النفسٌة االجتماعٌة إلى تعزٌز القوة الداخلٌة وعوامل حماٌة األطفال (انظر إلى النظرة العامة لعوامل الحماٌة
األساسٌة أدناه)ٌ .مكن لعقد هذه النشاطات بشكل منتظم مع األطفال أن ٌخدم كبل من أهداؾ الوقاٌة (من مزٌد من الضرر)
وأهداؾ تعزٌز التعافً والشفاء لؤلطفال األكثر عرضة للتوتر.
تمٌل عوامل الحماٌة التالٌة إلى مساعدة الناس على الصمود فً وجه الشدائد .فهً تعمل كعازل عن التجارب المثٌرة للتوتر
وتساعدهم فً التكٌؾ مع األوضاع االنتقالٌة التً تتطلبها الحوادث المهمة فً الحٌاة.
الدعم االجتماعً :تعتبر المهارات االجتماعٌة المطورة جٌدا والقدرة على تأمٌن شبكة عبلقات اجتماعٌة جٌدة والحفاظ
علٌها أمرا حٌوٌا للصحة واالستقرار العاطفً.
التفاؤل وتقدٌر الذات الصحً :تعتبر النظرة المتفائلة للحٌاة والشعور المنتظم بالعواطؾ اإلٌجابٌة وتقدٌر الذات الصحً
صفات تعزز القوة الداخلٌة.
الروحانٌة :الروحانٌة تتضمن رؤٌة الفرد "للنظام األخبلقً" والبحث عن المعنى والهدؾ ،واالعتقادات الدٌنٌة واألمل
بالمستقبل .وعموما ،فإن الروحانٌة عامل حماٌة فعال جدا.
القدرة على التكٌؾ :من عوامل الحماٌة امتبلك درجة معٌنة من المرونة فً بنٌة االعتقادات والتجارب العاطفٌة والنظرة
إلى العالم.
المٌل إلٌجاد معنى :من العوامل األخرى للحماٌة المٌل الطبٌعً إلٌجاد معنى وهدؾ فً األحداث وخاصة األحداث المثٌرة
للتوتر.
الفضول واالنفتاح على التجارب الجدٌدةٌ :رتبط الفضول واالنفتاح على التجارب الجدٌدة بالقدرة على التكٌؾ والصبلبة
والقوة الداخلٌة.
القدرة :سعة الحٌلة والذكاء والقدرة إجماال هً عوامل حماٌة.

 2رْ اهزجبً ػٞآَ اُؾٔب٣خ ٛن:ٖٓ ٙ
"The Psycho-social Structured Activities Program" developed by Robert D. Macy, Ph.D. from the Center for
Trauma Psychology, Boston, MAUSA, Manual revision by Jennifer Obadia, Psycho-Social Trainer, Save the
Children-USA, 2006
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من المهم أن نتذكر أن التهدٌدات والرعب وؼٌرها من األحداث الصادمة وكذلك التوتر المطول والحرمان والعوز لها عواقب
على األطفال فً ثبلثة مجاالت مختلفة :الجسدٌة والعاطفٌة والمعرفٌة .ومن جانبها ،فإن ما توفره النشاطات النفسٌة االجتماعٌة
المنظمة هو بمثابة "الؽذاء" لؤلطفال على هذه المستوٌات الثبلثة:
الجسدي :فرص تقلٌل األعراض الجسدٌة للتوتر من خبلل اإلشراك الكامل لؤلطفال فً اللعب والضحك ،وببساطة االستمتاع.
العاطفً :فرص استكشاؾ وتجربة مجموعة واسعة من المشاعر والعواطؾ والتعبٌر عنها فً بٌئة آمنة.
المعرفً :منح األطفال فرص البدء فً استنباط معنى لما حدث لهم واكتساب فهم أفضل للقضاٌا المعقدة فً محٌطهم الحالً
حسب مستوى تطورهم.
هذه أمثلة عن التدخبلت والنشاطات التً ،إذا تم القٌام بها بانتظام مع األطفال ،فستساعدهم على الهدوء واستعادة بعض من
حٌاتهم الطبٌعٌة وقدرتهم على الفرح واألمل.
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االٍزوفبء اُن:٢٘ٛ
٣ؼزجو االٍزوفبء اُن ٖٓ ٢٘ٛاهلّ اٗٞاع االٍزوفبء ٣ٝزٔ٤ي ًَ ّؼت ث٘ٞع ٓؼ ٖٓ ٖ٤االٍزوفبء اُن ٢ٛٝ ٢٘ٛرْجخ اُٞ٤عب كؼ٘ل
اُ٤بثبٗ٘ٛ ٖ٤٤بى ٓب ٠َٔ٣اُيٕ ٣ ٞٛٝؼزجو اٍزوفبء مًٔ ٢٘ٛب إ أُٖ٣ ٖ٤٤٘٤بهٍ ٕٞه٣بٙخ اُز ٢ٛٝ ٞاٚ٣ب رؼزجو اٍزوفبء
مًٝ ٢٘ٛنُي ٓب ًبٕ ٣و ّٞث ٚاُٖٞك٤خ ٍبثوب ٝرؼزجو ػجبكح ُلٝ ْٜ٣ر٘لهط رؾذ االٍزوفبء اُنًٔ ٢٘ٛب ٣ؼزجو اُزَج٤ؼ هلل ٍجؾبٗٚ
ٝرؼبُ ، ٠ثغبٗت إ ٛنا اُزَج٤ؼ ػجبكٝ ،ٙآ ْٛب٤ٔ٣ي االٍزوفبء اُن ٞٛ ٢٘ٛاالٗلٖبٍ ثن٘ٛي ػٖ اُؼبُْ اُقبهعٝ ٢اُزوً٤ي ػِ٠
ٌَّ ٓؼ ٖ٤كٓ ٢قِ٤زي إٞ ٝهح أًِٝخ ٝروككٛب ثجبُي ٓٝقِ٤زي ثزوً٤ي ك ٕٝإ رْـَ رلٌ٤وى ثْ٢ء ؿ٤وٛب ٝرَزٔو ثنُي ُٔلح
ال روَ ػٖ  15كه٤وخ كبٕ ىكد اُٞهذ كٜنا اك. َٚ
االٍزوفبء اُن٢٘ٛ
٘ٛبى ّو٣ ٛٝغت ارجبػٜب ٝاالُزياّ ثٜب:
* افن ٙٝغ ٓو٣ؼ ٍٞاء عِ ًٞا ٝاٍزِوبء ا ٝؽزٝ ٠هٞف .
* ٣غت إ ٣و ّٞاُلوك ثٜب اص٘بء ٌٓبٕ َٞ٣ك ٙاُٜلٝء اُزبّ .
*اٍزقلاّ اُز٘لٌ اُؼٔ٤ن ٝر٘ظ ْ٤اُز٘لٌ ٣ض٤و ؽبُخ االٍزوفبء .
*اُزوً٤ي ػِٞٙٞٓ ٠ع ّ٢ء ٓؼٞٛ ٖ٤اٍ كزوح اُزؤَٓ اُلٌو. ١
كٞائل االٍزوفبء اُن: ٢٘ٛ
 رؾَ ٖ٤اُناًوح رؾَٛ ٖ٤ج٤ؼخ اُّ٘ٞ ر٘ظ ْ٤مثنثبد أُـ هكغ ٓل ّٜٞاُناد روِ َ٤ؽلح االًزئبة روِ٤ًٔ َ٤خ اُؼوم فل٘ ؽلح كهبد اُوِت روِ َ٤اُٖلاع اُٖ٘ل٢ رؾَ ٖ٤أكاء اُؼَٔ ٝاُزؾٖ َ٤اُلهاٍ٢ -روِ َ٤رؤص٤و األٕٞاد اُؼبُ٤خ ػِ ٠اإلَٗبٕ
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الْ٘م الخبهظ :الٌؾبهبد ّالزذخالد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ :رطْٗش الوِبساد ّاالعزشار٘غ٘بد

أُذف الزذسٗت
ٍ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُقبٌٓ ٖٓ:
 ك ْٜاُِٖخ ث ٖ٤اُْ٘بٛبد أُؾلكح ٝاُلٞائل اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ػِ ٠األٛلبٍ.
 رط٣ٞو ْٗبٛبد ٗلَ٤خ اعزٔبػ٤خ عل٣لح  ٌٖٔ٣إٔ َ٣زقلٓٛٞب ٓغ ٛالث.ْٜ
 كٓ ْٜب َ٣زط٤غ أُؼِٔ ٕٞكؼِ ٚك ٢أُغزٔغ ُلػْ اُزؼبكٝ ٢اُ٘ٔ ٞاُ٘لَ ٢االعزٔبػُ ٢ل ٟاُطلَ.
 رط٣ٞو فط ٜػَٔ ّقٖ٤خ ُِلػْ اُ٘لَ ٢االعزٔبػٝ ٢ث٘بء اُوعٞػ٤خ ُلٛ ٟالث.ْٜ

اعزؼذاداد للوذسة
اٍزؼلاكا ُِ ّٞ٤اُقبٌٓ٤ٍ ،و ّٞأُلهث ٕٞثـ:
 رٖ٣ٞو َٗـ ٖٓ أٛلاف اُ ّٞ٤اُقبٌٓ ُٔٚبٕ ؽٖ ًَ ٍٞأُْبهً ٖ٤ػَِٗ ٠قخ فالٍ اُغَِخ اُؼبٓخ.
 رٖ٣ٞو َٗـ ٖٓ أُوكوبد اُزله٣ج٤خ ُِ ّٞ٤اُقبٌٓ (َٗ 0ـ).

توفري احلناية والرعاية النفسية االجتناعية لألطفال يف اوضاع الطوارىء و االزمات – العراق 8002

108

لوؾخ عشٗؼخ للْ٘م الخبهظ
الغلغخ

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

اُزَغٝ َ٤اُغَِخ االكززبؽ٤خ

رؼِٔ٤بد

كُ َ٤أَُ٤و -اُ ّٞ٤اُقبٌٓ

0300 -0330

ػوٗ  :PowerPointأٛلاف اُّٞ٤
اُقبٌٓ

 30كه٤وخ

اُغَِخ اُضبُضخ ػْوح :اٍزٌْبف
ٔٓٝبهٍخ اُْ٘بٛبد اُ٘لَ٤خ
االعزٔبػ٤خ أُوًيح ُألٛلبٍ ك ٢ؽبُخ
اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد

ٓغٔٞػبد ػَٔ

اإلهّبكاد (اُغَِخ اُضبُضخ ػْوح)

1030-0300

أُوكن اُزله٣ج :13-1 ٢االٍزؼلاك ُِجلء:
اهّبك ٓجلئُِٔ ٢ؼِٔ ٖ٤اُن٤ٍ ٖ٣وٕٞٓٞ
ثز٤َ٤و اُْ٘بٛبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ٝأُٞاك
أُطِٞثخ

ٍبػخ ٖٗٝق

أُوكن اُزله٣ج :13-2 ٢هبئٔخ ثبُْ٘بٛبد
أُوزوؽخ ٝكٞائلٛب اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ
أُزٞهؼخ ػِ ٠األٛلبٍ
أُوكوبد اُزله٣ج٤خ :13-5ٝ 13-4ٝ 13-3
رؼِٔ٤بد ُٔغٔٞػبد اُؼَٔ "أ" "ٝة" "ٝط"
اٍزواؽخ 1100 -1030
اُغَِخ اُضبُضخ ػْوح :اٍزٌْبف
ٔٓٝبهٍخ اُْ٘بٛبد اُ٘لَ٤خ
االعزٔبػ٤خ أُوًيح ُألٛلبٍ ك ٢ؽبُخ
اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد
ؿلاء 1400 -1300
اُغَِخ اُواثؼخ ػْوح :اُؼَٔ ٓغ
األٝ َٛأُغزٔؼبد ُزؼي٣ي اُوكبٙ
اُ٘لَ ٢االعزٔبػُ ٢ألٛلبٍ

اُغَِخ اُقبَٓخ ػْوح :رط٣ٞو فطٜ
ػَٔ ُزؼي٣ي اُلػْ اُ٘لَ٢
االعزٔبػُ ٢ألٛلبٍ ٝر٤َ٤وٙ
اٍزواؽخ 1545 -1530
اُغَِخ اُقبَٓخ ػْوح :رط٣ٞو فطٜ
ػَٔ ُزؼي٣ي اُلػْ اُ٘لَ٢
االعزٔبػُ ٢ألٛلبٍ ٝر٤َ٤و
رٔو ٖ٣اٍزوفبء

1300 -1100

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْبد
ٖٓ أُغٔٞػخ

ٍبػزبٕ

ٓغٔٞػبد ػَٔ

اإلهّبكاد (اُغَِخ اُواثؼخ ػْوح)

1445 -1400

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْبد
ٖٓ أُغٔٞػخ

أُوكن اُزله٣ج :14-1٢اُؼَٔ ٓغ األَٛ
ٝأُغزٔؼبد ُزؼي٣ي اُوكب ٙاُ٘لَ٢
االعزٔبػُ ٢ألٛلبٍ

 45كه٤وخ

ْٓبهًخ أُغٔٞػخ

اإلهّبكاد (اُغَِخ اُواثؼخ ػْوح)

1530-1445

أُوكن اُزله٣ج :15-1٢فطخ ػَٔ ُْ٘بٛبد
اُلػْ اُ٘لَ ٢االعزٔبػ٢

 45كه٤وخ

1630 -1545

ٓغٔٞػبد ػَٔ

 45كه٤وخ
ْٓبهًخ أُغٔٞػخ

اُغٔغ ث ٖ٤اُزٔو ٖ٤٘٣اُغَلٝ ١اُن٢٘ٛ

1655 -1645
 10كهبئن

ٓ٘بهْخ ٝأٍئِخ َٛ :رْ رؾو٤ن األٛلاف؟
ٗٔٞمط اُزو :ْ٤٤افزجبه الؽن
االفززبّ
افززبّ اُغَِخ اَُبػخ 1000
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الغلغخ االفززبؽ٘خ
الغلغخ االفززبؽ٘خ
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

اُزَغَ٤

رؼِٔ٤بد

هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

 30كه٤وخ

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى
ػوٗ

اُزوؽ٤ت
أُولٓخ
أٛلاف اُ ّٞ٤اُقبٌٓ

ػوٗ PowerPoint

ػوٗ :PowerPoint
أٛلاف اُ ّٞ٤اُقبٌٓ

رٔوًَ /ٖ٣و اُغٔٞك

ْٓبهًخ أُغٔٞػخ

كُ َ٤أَُ٤و -اُ ّٞ٤اُقبٌٓ

 .1الزغغ٘ل
 .2الزشؽ٘ت
 .3الومذهخ
ٗولّ رـن٣خ هاعؼخ ٖٓ رو ْ٤٤اُ ّٞ٤اُواثغَٗ .ؤٍ أُْبهً ٖ٤إ ًبٕ ٓب ىاٍ ُل ْٜ٣أ٣خ أٍئِخ ٖٓ رله٣ت األٌٓٗٝ ،لزؼ أُغبٍ
ُٔ٘بهْخ هٖ٤وح.
 .4أُذاف الْ٘م الخبهظ

ٓالؽظخ٣ :غت إٔ ٌَٗٓ ٕٞزؼل ٖ٣إلعواء رـ٤٤واد اما ثوى ُل ٟأُْبهً ٖ٤اؽز٤بعبد رؼِْ فبٕخ٣ ٌُٖ ،غت إٔ ٖ٣ت أ١
رـ٤٤و ٗغو ٚ٣كِٖٓ ٢ؾخ أُغٔٞػخ ًِٜبٝ .ػِ٘٤ب ًنُي إٔ ٗزؤًل ٖٓ ػوٗ األٛلاف اُٜ٘بئ٤خ كٌٓ ٢بٕ ٝاٙؼ (ػُِٞ ٠ػ أٝ
اُؾبئِ٤ٛ )ٜخ كزوح اُزله٣ت ُ٤زٌٖٔ أُْبهً ٕٞكٜٗ ٢ب٣خ اُزله٣ت ٖٓ روٓ ْ٤٤ب اما رْ رؾو٤ن األٛلاف.
 .5روشٗي /كغش الغوْد
ٗجلأ ثزٔو ٖ٣اؽٔبءٗ .ؾب ٍٝاٍزؼٔبٍ أّ٤بء ٓل٤لح ٓٞعٞكح ك ٢ث٤ئز٘ب اُزؼِ٤ٔ٤خ٣ .غت إٔ  ٌٕٞ٣اُزٔؤٓ ٖ٣زؼب ٓٝو٣ؾب ُِْٔبهً.ٖ٤
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الغلغخ الضبلضخ ػؾشح :اعزكؾبف ّهوبسعخ الٌؾبهبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ الوشكضح لألهفب فٖ ؽبلخ
الطْاسٓء ّاالصهبد
الغلغخ الضبلضخ ػؾشح :اعزكؾبف ّهوبسعخ الٌؾبهبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ الوشكضح لألهفب فٖ ؽبلخ الطْاسٓء ّاالصهبد
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

أُولٓخ

رؼِٔ٤بد

هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

ٍ 3بػبد ٖٗٝق

اٍزٌْبف ٔٓٝبهٍخ ْٗبٛبد
ٗلَ٤خ اعزٔبػ٤خ ٓؾلكح

ٓغٔٞػبد ػَٔ

ُٞػ هالة  ٝأٝهام ٝأهالّ

ػوٗ اُْ٘بٛبد

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ ٖٓ
أُغٔٞػخ

ٓوكوبد رله٣ج٤خ

افززبّ اُغَِخ

األٛلاف
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اُضبُضخ ػْوح ٌٕٞ٤ٍ ،أُْبهً ٕٞهل ٞٛهٝا كٜٔب ُِِٖخ ث ٖ٤اُْ٘بٛبد أُؾلكح ٝاُلٞائل
اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ُألٛلبٍٝ ،ؽلكٝا ثؼ٘ اُْ٘بٛبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ اُز ٌْٜ٘ٔ٣ ٢اٍزقلآٜب ٓغ ٛالث.ْٜ
اإلسؽبداد (الغلغخ الضبلضخ ػؾشح)
 .1الومذهخ
رٜلف ٛن ٙاُغَِخ اُ ٠اربؽخ أُغبٍ أٓبّ أُْبهًُِ ٖ٤و٤بّ ثبٍزٌْبف ٓزؼٔن ُِْ٘بٛبد أُ٘ظٔخ أُقزِلخ ٝر٘ل٤ن ُؼت أكٝاه
ؽُٜٞب ٖٓ أعَ ٔٙبٕ ؽٖ ٍٞاُغٔ٤غ ػِ ٠اُٞهذ اٌُبكُ٘ٔ ٢بهْخ ٍجت ً ٕٞثؼ٘ اُْ٘بٛبد ٓل٤لح ُألٛلبٍ ٤ًٝل٤خ ر٤َ٤وٛب.
٣ؼَٔ أُْبهً ٕٞكٓ ٢غٔٞػبد ُزط٣ٞو ْٗبٛبر ْٜاُقبٕخ اُز٣ ٢ؼزول ٕٝإٔ ثبٌٓبٗ ْٜاٍزقلآٜب ُزؼي٣ي اُزٌ٤ق ٝاُوعٞػ٤خ ُلٟ
األٛلبٍ أُزؤصو ٖ٣ثؤٙٝبع اُطٞاهٟء ٝاالىٓبد ،صْ ٣ؼِٔٛ ٕٞن ٙاُْ٘بٛبد ُِْٔبهً ٖ٤ا٥فو ،ٖ٣الًزَبة كُِ ْٜؼِٔ٤بد
ٝاُزؾل٣بد أُؾزِٔخ ُز٤َ٤و اُْ٘بٛبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ.
 .2اعزكؾبف ّهوبسعخ الٌؾبهبد الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ الوؾذدح
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤اُؼَٔ كٓ ٢غٔٞػبد ٖٓ فَٔخ اٍُ ٠جؼخ أّقبٓ ُزؾل٣ل ٝاٍزٌْبف ٔٓٝبهٍخ ر٤َ٤و اُْ٘بٛبد أُزؼِوخ
ثٔب  :٢ِ٣أ) أُ٤ٍٞوٝ ٠اإل٣وبع ٝاُوهٔ ،ة) األُؼبة ،ط) أَُوػ ٝأُؼبة اُلٓٝ ٠هٝا٣خ اُؤٖ .ؽ٤ش ٍ٤زْ ثؾش األكٌبه
اُضالس كٗ ٢لٌ اُٞهذٝ .ثؾَت ػلك أُْبهًٌ٘٘ٔ٣ ،ٖ٤ب رقٖٓ ٔ٤غٔٞػخ اُ ٠صالس ٓغٔٞػبد ػَٔ ٌَُ ٓٞٙٞع (اٗظو
اُزؼِٔ٤بد أكٗب.)ٙ
ثؼل إٔ ٣ؼَٔ أُْبهً ٕٞكٓ ٢غٔٞػبد ُٔلح  30كه٤وخٞٗ ،ىع ػِٜ٤ب َٗقب ٖٓ أُوكن اُزله٣جٗٝ 13-2 ٢طِت ٓ٘ ْٜهواءرٜب
ٓؼبٔٓ ،ب ٍ٤ؾلي رلٌ٤وَ٣ٝ ْٛبػل ْٛػِ ٠االٍزؼلاك ُز٤َ٤و اُْ٘بٛبد أُقزبهح ك ٢اُغَِخ اُؼبٓخ.
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هغوْػخ الؼول أ :الوْع٘مٔ ّاإلٗمبع ّالشلـ
األُذاف:
 .1اُزؼوف ػِٓ ٠غٔٞػخ ٖٓ اُزؼج٤واد أُ٤ٍٞو٤خ اُزوِ٤ل٣خ أ ٝأُؼبٕوح ٝاٍزٌْبف كٞائلٛب ٘ٓٝبهْزٜب.

الزؼل٘وبد:
 ٖٓ .1فالٍ اُؼَٔ كٓ ٢غٔٞػبد ،هٞٓٞا ثبُزؼوف ػِ ٠أؿبٕ ٝههٖبد ٖٓ صوبكزٌْ اُقبٕخ رَزقلّ ك ٢أٝهبد أُؾٖ
أُِ ٝزقل٤ق ٖٓ اُؾيٕ ٝاُزٞرو ٝعِت اُلوػ ٗٝبهْٛٞب ٝكٛٞٗٝب ك ٢هبئٔخ .أكهعٞا أٚ٣ب أ٣خ ؽوًبد ا٣وبػ٤خ أفوٟ
روِ٤ل٣خ أ ٝؽل٣ضخ ٓٔزؼخ ُألٛلبٍ أ ٝرؼٞك ػِ ْٜ٤ثبُلبئلح.
ٗ .2بهْٞا األٝهبد ٝأُ٘بٍجبد أُقزِلخ اُز ٢رَزقلّ كٜ٤ب ٛن ٙاألؿبٗٝ ٢اُوهٖبدٝ ،اٗظوٝا ك ٢اُلٞائل ٝأَُبٟٝء
أُؾزِٔخ إلؽ٤بء ٛن ٙاألؿبٗٝ ٢اُوهٖبد ٝٝاىٗٞا ثٜ٘٤ب.
ٗ .3بهْٞا ً٤ق ثبإلٌٓبٕ اٍزقلاّ ٛن ٙاألؿبٗٝ ٢اُوهٖبد ٝاُؾوًبد اإل٣وبػ٤خ أ ٝاُزؼج٤و٣خ األفوٓ ٟغ األٛلبٍ ٝأل١
كئبد ػٔو٣خ ٓٝزٓ ًْٝ ٠وحٍ َٛ( .زَزقلٜٓٗٞب ثٌَْ هٝر ٢٘٤فالٍ اُؾٖٔ؟ ٓور ٖ٤ك ٢األٍجٞع؟ أًضو ٖٓ
مُي؟ ُٔبما؟)
 .4اهوأٝا الوشفك الزذسٗجٖ ًٔ 13-2غٔٞػخٞ٤ٍ .ىػ ٚػِ ٌْ٤أَُ٤و فالٍ كزوح اُؼَٔ اُغٔبػ.٢
 .5ؽٚوٝا أؿ٘٤زٝ ٖ٤ؽوًخ رؼج٤و٣خ أ ٝا٣وبػ٤خ ٝاؽلح – ػِ ٠األهَ – ُزؼِٔٛٞب ُِْٔبهً ٖ٤ك ٢اُغَِخ اُؼبٓخ.
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هغوْػخ الؼول ة :األلؼبة
األُذاف
 .1اٍزٌْبف ٘ٓٝبهْخ األُؼبة اُزوِ٤ل٣خ ٝؿ٤وٛب اُز ٢هل ُٜ ٌٕٞ٣ب كٞائل ٗلَ٤خ اعزٔبػ٤خ ُألٛلبٍ ٖٓ أعَ رؼٔ٤ن كٜ٘ٔب
الٍزقلاّ ٛن ٙاألُؼبة ك ٢رؼي٣ي اُزؤهِْ (ٓضال ى٣بكح رول٣و اُناد ،ث٘بء اُضوخًَ ،و اُؼيُخ ،اُـ) أُٔ ٝغوك االٍزٔزبع.
الزؼل٘وبد
 ٖٓ .1فالٍ اُؼَٔ كٓ ٢غٔٞػبد ٖٓ فَٔخ اٍُ ٠جؼخ أّقبٓ ،هٞٓٞا ثبُزؼوف ػِ ٠األُؼبة اُزوِ٤ل٣خ أ ٝأُؼبٕوح
اُز ٢رؼزول ٕٝإٔ ُٜب كٞائل ٗلَ٤خ اعزٔبػ٤خ ػِ ٠األٛلبٍ أ ٝرج٘ ٢هلهر ْٜػِ ٠اُزٌ٤ق ثطوم ٓؼ٘٤خ ٗٝبهْٛٞب
ٝكٛٞٗٝب ك ٢هبئٔخ.
ٗ .2بهْٞا مًو٣برٌْ ؽّ ٍٞؼٞهًْ ػ٘لٓب ً٘زْ رِؼجٛ ٕٞن ٙاألُؼبة ٝأٗزْ أٛلبٍ .هٞٓٞا ثٔٞاىٗخ اُلٞائل ٝأَُبٟٝء
أُؾزِٔخ إلؽ٤بء ٛن ٙاألُؼبة.
 ٌٌْ٘ٔ٣ .3رط٣ٞو أُؼبثٌْ اُقبٕخ أ ٝرؼل َ٣ثؼ٘ األُؼبة أُٞعٞكح َٓجوبٗٝ ،بهْٞا اُلٞائل أُورجطخ ثبُوكب ٙاُ٘لَ٢
االعزٔبػ /٢اُزؼبك /٢ث٘بء اُوٞح اُلافِ٤خ ٌَُ ٜٓ٘ب.
 .4اهوأٝا هبئٔخ األُؼبة أُج٘٤خ ك ٢الوشفك الزذسٗجٖ ًٔ 13-2غٔٞػخٞ٤ٍ .ىػ ٚػِ ٌْ٤أَُ٤و فالٍ كزوح اُؼَٔ
اُغٔبػ.٢
 .5اًزجٞا هبئٔخ ثبألُؼبة اُزٗ ٢بهْزٔٛٞب ثٔب ك ٢مُي رِي اُز ٢أػطبٛب أَُ٤وٝ ،اٍزؼلٝا ُزؼِ ْ٤أُْبهً ٖ٤ك ٢اُغَِخ
اُؼبٓخ صالصب أ ٝأهثؼب ٖٓ ٛن ٙاألُؼبة.
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هغوْػخ الؼول طً :ؾبهبد الوغشػ /الذساهب ّهغشػ الذهٔ ّسّاٗخ المقـ
األُذاف:
 .1رؼِْ هٔ٤خ اٍزقلاّ أَُوػ/اُلهآب َٓ /وػ اُلٓ /٠هٝا٣خ اُؤٖ كَٓ ٢بػلح األٛلبٍ أُزٞرو ٖ٣أ ٝاالَٗؾبث ٖ٤٤أٝ
اُؼلٝاٗ ٖ٤٤ثٌَْ ىائل ػِ ٠اٍزؼبكح اؽَبٍ ْٜثبُزؾٌْ رله٣غ٤ب.
 .2رٞك٤و ٓز٘لٌ آفو ُألٛلبٍ ٣ؼجو ٕٝك ٚ٤ػٖ هأٝ ْٜ٣اثلاػٝ ْٜٓٞٔٛٝ ْٜفبٕخ أؽالٓ.ْٜ

ٓالؽظخ ٖٓ :أُُِ ْٜـب٣خ أال رٌ ٕٞأَُوؽ٤بد /اُلهآبَٓ /وػ اُلٓ ٠ػٖ األؽلاس أُض٤وح ُِ٤ٚن اُزٓ ٢و ثٜب األٛلبٍ،
كقطو رؾو٣ي اُوِن ٝاُقٞف ٝاُٖلٓخ ٖٓ فالٍ اػبكح رٔض َ٤أؽلاس ٍبثوخ ػ٘٤لخ ٕبكٓخ فطو ؽو٤وٝ ،٢ال ٣غت ٓطِوب اُو٤بّ
ثنُي ك ٢ث٤ئخ أُلهٍخٝ ،ال ؽزٓ ٠غ ٛج٤ت أٓ ٝؼبُظ ٗلَ.٢
الزؼل٘وبد:
ٗ .1بهْٞا ٓؼب أُٞا٤ٙغ أُزؼلكح اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ َ٣زٔزغ ثٜب األٛلبٍٓ :ضَ اُؤٖ اُق٤بُ٤خ ُألٛلبٍ األٕـو ػٔوا ،أٝ
اُٝ ّٜٞٔاالٛزٔبٓبد ٝأُْبؿَ ٝاُوؿجبد ٝآ٥بٍ اُؾبُ٤خ ُألٛلبٍ األًجو ػٔوا.
 .2اهوأٝا الوشفك الزذسٗجٖ ًٔ 13-2غٔٞػخٞ٤ٍ .ىػ ٚػِ ٌْ٤أَُ٤و فالٍ كزوح اُؼَٔ اُغٔبػ.٢
 .3ؽٚوٝا َٓوؽ٤خ ًبِٓخ أ ٝهٖخ أَٓ ٝوؽ٤خ كُٜٓٞٛ ٠ب  5اُ 10 ٠كهبئن روو٣جب رؼوٜٗٞٙب أٓب ثبه ٢أُْبهً ٖ٤ك٢
اُغَِخ اُؼبٓخ.
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 .3ػشك الٌؾبهبد
ٗطِت ٖٓ ػٝ ٞٚاؽل ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ إٔ ٣قجو اُغٔ٤غ ؽ٤ٍ ٍٞو ػَٔ أُغٔٞػخً َٛ .بٗذ أُغٔٞػبد هبكهح ػِ ٠اُزؼوف
ػِ ٠أُ٤ٍٞو ٠أ ٝاُوهٖبد أ ٝاُؤٖ أ ٝاألُؼبة اُزوِ٤ل٣خ؟ ً َٛبٕ مُي ٍٜال؟ ً َٛبٕ مُي ٕؼجب؟ ٗطِت ٖٓ ػٞٚ
أُغٔٞػخ إٔ ٣ووأ ثَوػخ هبئٔخ اُْ٘بٛبد اُز ٢رِٕٞذ ُٜب أُغٔٞػخ.
ثؼل مُيٗ ،طِت ٖٓ ًَ ٓغٔٞػخ ر٤َ٤و اُْ٘بٛبد اُز ٢أػلرٜب ُِْٔبهً ٖ٤ا٥فو ٖ٣أ ٝرؤك٣زٜب أٓبٓ ْٜأ ٝرؼِٜٔ٤ب ُ.ْٜ
ثؼل ًَ ْٗبٗ ،ٛو ّٞثز٤َ٤و ٓ٘بهْخ هٖ٤وح ٓغ أُْبهً ٖ٤ؽ ٍٞأُ٘بكغ اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ أُوعٞح ٖٓ اُْ٘بٓ .ٛب ّؼٞه
أُْبهً ٕٞؽ ٍٞاُْ٘بٛ؟  ٌٖٔ٣رَغ َ٤األعٞثخ ػُِٞ ٠ػ هالة.
 .4اخززبم الغلغخ
ٗو ّٞثز٤َ٤و ٗوبُ هٖ٤و ٓغ أُْبهً ٖ٤ؽ ٍٞآٌبٗ٤خ اكفبٍ ٛن ٙاُْ٘بٛبد ْٗٝبٛبد ٓٔبصِخ ك ٢أُلاهً ٤ًٝل٤خ اُو٤بّ ثنُي،
ٝؽ ٍٞاُلوٓ – ٝاُزؾل٣بد – أُٞعٞكح كٓ ٢لاهٍُ ْٜزؼي٣ي ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُْ٘بٛبد.
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الغلغخ الشاثؼخ ػؾشح :الؼول هغ األُل ّالوغزوؼبد لزؼضٗض الشفبٍ الٌفغٖ االعزوبػٖ لألهفب
الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

ٓولٓخ

رؼِٔ٤بد

هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

 45كه٤وخ

ً٤ق َ٣زط٤غ أُؼِٔ ٕٞكػْ األَٛ؟ ٓغٔٞػبد ػَٔ

ًٔجٞ٤رو ٓؾٔٝ ٍٞعٜبى ػوٗ

ً٤ق َ٣زط٤غ أُؼِٔ ٕٞكػْ
أُغزٔؼبد

ػوٗ PowerPoint

اُزوو٣و ٝأُ٘بهْبد

رـن٣خ هاعؼخ ٘ٓٝبهْخ
ٖٓ أُغٔٞػخ

ٓوكوبد رله٣ج٤خ

افززبّ اُغَِخ

األُذاف
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اُواثؼخ ػْوح٤ٍ ،ل ْٜأُْبهًٓ ٕٞب ثبٌٓبٕ أُؼِٔ ٖ٤كؼُِ ٚلػْ رؼبك ٢األٛلبٍ ٔٗٝبئْٜ
اُ٘لَ ٢االعزٔبػ.٢

اإلسؽبداد (الغلغخ الشاثؼخ ػؾشح)
ٛلف ٛن ٙاُغَِخ  ٞٛرْغ٤غ أُْبهًُِ ٖ٤ؼت أكٝاه كبػِخ ك ٢رْغ٤غ اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػُ ٢طالث ْٜك ٢أُغزٔغٝ .كٛ ٢نٙ
اُغَِخ٣ ،غت إٔ ٣ل ْٜأُْبهً ٕٞاُزؤص٤و اُن ٌِٚٗٞٔ٣ ١كٓ ٢غزٔؼبرٝ ْٜإٔ ٌٞٗٞ٣ا هبكه ٖ٣ػِ ٠ر٘ل٤ن اٍزوار٤غ٤بد ُلػْ األٛلبٍ
فبهط أُلهٍخٛٝ .نا ٍ٤وٞكٗب اُ ٠اُغَِخ اُقبَٓخ ػْوح اُز ٢روًي ػِ ٠رط٣ٞو فط ٜاُؼَٔ اُز ٢رز ٖٔٚاُْ٘بٛبد اُ٘لَ٤خ
االعزٔبػ٤خ كٕ ٢لٞكٝ ْٜاُْ٘بٛبد اُالٜٓ٘غ٤خ.
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤اُؼَٔ كٓ ٢غٔٞػبد ُِزلٌ٤و ك ٢رؤص٤و ْٛاإل٣غبث ٢أُؾزَٔ ك ٢رلبػالرٓ ْٜغ أٛبُ ٢اُطالة ٝك ٢أُغزٔغ
ًٌَ كْٗ ٢و اُٞػ ٢ؽ ٍٞاالؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ٝاُغٜٞك اُلاػٔخ.
 .1الومذهخ
ْٗوػ أٗ – ٚثٌَْ ػبّ – ُ ٌ٤ثٔولٝه أُؼَِٔٓ ٖ٤بػلح األٛلبٍ اُن٣ ٖ٣ؼبْٗٓ ٖٓ ٕٞبًَ ٗلَ٤خ اعزٔبػ٤خ ك ٕٝاُؾٖ ٍٞػِ٠
ػ ٖٓ ٕٞأكواك أُغزٔغٓ ،ضَ األ َٛأ ٝهعبٍ اُل.ٖ٣
 .2ك٘ف ٗوكي للوؼلو٘ي دػن األُل؟
ْٗوػ ُِْٔبهً ٖ٤إٔ ٘ٛبى ٍجج ٖ٤هئُِ ٖ٤٤َ٤زؼبٓ ٕٝغ األٗٝ ،َٛطِت ٓ٘ ْٜمًو أٓضِخ ػِ ٖٓ ٌَّ ًَ ٠أٌّبٍ اُزؼب:ٕٝ
ُِٔ ٌٖٔ٣ ؼِٔٝ ٖ٤األ َٛاعواء ٓ٘بهْبد ؽ ٍٞاألٛلبٍ ٝاالػزواف ثٞعٞك ْٓبًَ ٞٓٝا ٖٛهٞح ٝك ْٜاألٍجبة ٝهاء
ٍِ٤ًٞبد األٛلبٍ ٝاالرلبم ػِٓ ٠ب ػِ ٠اُطوك ٖ٤اُو٤بّ ث.ٚ
ُِٔ ٌٖٔ٣ ؼِٔ ٖ٤ري٣ٝل األ َٛثبُزٞع ٚ٤ؽ٤ً ٍٞل٤خ كْٓ ْٜبًَ أٛلبُٓٝ ْٜؼبُغزٜب.

ٓ 3ؾزٛ ٟٞن ٙاُغَِخ َٓزو:ٖٓ ٠
UNICEF Indonesia Psychosocial Training Materials, and Annan, Jeannie et al. (2003) Handbook for Teachers.
Kampala: AVSI
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 .3ك٘ف ٗوكي للوؼلو٘ي الؼول هغ الوغزوؼبد؟
ْٗوػ أٗ ٚاٙبكخ ُلػْ أُ َٛألٛلبٍ ك ٢أُلاهًَ٣ ،زط٤غ أُؼِٔ ٕٞأٚ٣ب إٔ ٣ئصوٝا ثٌَْ ٝاٍغ كٓ ٢غزٔؼبرُ ْٜؾْلٛب ُزِج٤خ
االؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ُألٛلبٍ.
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤اُؼَٔ كٓ ٢غٔٞػبد ٝاعواء ػٖق م ٢٘ٛؽ ٍٞاُقطٞاد اُز ٌْٜ٘ٔ٣ ٢اُو٤بّ ثٜب ك ٢أُغزٔغ (فبهط
أُلهٍخ) ُلػْ اُ٘ٔبء اُ٘لَ ٢االعزٔبػُ ٢ألٛلبٍ.
 .4ػشك الٌزبئظ ّالوٌبلؾخ
ٖٗ٘ق اعبثبد أُْبهً ٖ٤اُ ٠اُلئبد اُزبُ٤خ (ٓؾٚوح ػِ ٠اُِٞػ اُوالة)ٝ .ك ٢ؽبٍ ُْ ٣زْ مًو اؽل ٟاُزٖ٘٤لبدْٗ ،وؽٜب
ٗٝؼط ٢أٓضِخ ػِٜ٤ب:
 اُؾلبظ ػِ ٠ؽ٤بح ػبئِ٤خ َٓزووح ٝكػٜٔب.
 كػْ اُْ٘بٛبد اُطج٤ؼ٤خ ُألٛلبٍ.
 اػطبء األٛلبٍ اُلوٕخ ُِؼت ٝاإلثلاع.
 ؽٔب٣خ األٛلبٍ ٝرِج٤خ اؽز٤بعبر ْٜاألٍبٍ٤خ.
 اُزؤًل ٖٓ إٔ اُزقط ٜ٤أُغزٔؼ٣ ٢ؤفن اؽز٤بعبد األٛلبٍ ثؼ ٖ٤االػزجبه.
َٓ بػلح األٛلبٍ ػِ ٠أَُبٔٛخ كٓ ٢غزٔؼ.ْٜ
 .5اخززبم الغلغخ
ْٗوػ ُِْٔبهً ٖ٤إٔ اإلعبثخ ػِٛ ٠ن ٙاألٍئِخ ٍزَب ْٛك ٢اُغَِخ اُوبكٓخ ٝاألف٤وح ٖٓ ٛن ٙاُٞهّخ ٢ٛٝ ،رط٣ٞو فط ٜاُؼَٔ
ُزؼي٣ي اُلػْ اُ٘لَ ٢االعزٔبػ.٢
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الوْمْع

الطشٗمخ

الوْاسد

الوذح

أُولٓخ

رؼِٔ٤بد

هوٛبٍ٤خ ُِْٔبهًٖ٤

ٍبػخ ٖٗٝق

رٔو٤ٕ :ٖ٣بؿخ َٓٞكاد فط ٜاُؼَٔ

رٔوٖ٣

ُٞػ هالة ٝأٝهام ٝأهالّ

رول ْ٣فط ٜاُؼَٔ

ٓغٔٞػبد ػَٔ

ػوٗ PowerPoint

افززبّ اُغَِخ

ٓوكوبد رله٣ج٤خ

األُذاف
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخ اُقبَٓخ ػْوح ٌٕٞ٤ٍ ،أُْبهً ٕٞهل ٞٛهٝا فط ٜاُؼَٔ اُْقٖ٤خ ُْ٘بٛبد اُلػْ
اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ كٓ ٢لاهٍٓٝ ْٜغزٔؼبر.ْٜ
اإلسؽبداد (الغلغخ الخبهغخ ػؾشح)
اُٜلف ٖٓ ٛن ٙاُغَِخ  ٞٛاربؽخ أُغبٍ أٓبّ أُْبهًُ ٖ٤زط٣ٞو فطٍِٞٔٓ ٜخ رؼيى اٍزقلآُ ْٜألْٗطخ اُٜبككخ اُ ٠ث٘بء
ٜٓبهاد اُزٌ٤ق ٝاُوعٞػ٤خ ُل ٟاألٛلبٍ اُن٣ ٖ٣ؼِٔٓ ٕٞؼ ،ْٜثبإلٙبكخ اُ ٠رط٣ٞو أكٌبه ُِؼَٔ كافَ أُغزٔغ ًٔ ٌْٜ٘ٔ٣ؼِٖٔ٤
ر٤َ٤وٛب.
 .1الومذهخ
ٗؼطُٔ ٢ؾخ ػبٓخ ٓقزٖوح ُِغَِبد اُز ٢ؿط٘٤بٛب ك ٢اُ ٖ٤ٓٞ٤اُواثغ ٝاُقبٌٓ٤ْٗٝ ،و ثٌَْ فبٓ اُ ٠اُؼَٔ اُنٌٖٔ٣ ١
اُو٤بّ ثٓ ٚغ األٛلبٍ ٝأٝ ِْٜٛأكواك أُغزٔغ ا٥فوُ ٖ٣زؼي٣ي اُوكب ٙاُ٘لَ ٢االعزٔبػٗ .٢نًو أُْبهً ٖ٤أٗ ْٜثبُطجغ ٣ؼوكٕٞ
أ٤ٔٛخ اُزقطُِ ٜ٤لهٝ .ًٝثبُٔضَ ،كبٕ ٝعٞك فطٝ ٜاٙؾخ ؽ٤ً ٍٞل٤خ كٓظ اُْ٘بٛبد ك ٢ػِٔ ْٜك ٢أُلهٍخ ٝأُغزٔغ ْٜٓ
أٚ٣ب.
 .2روشٗي :ف٘بغخ هغْداد خطو الؼول
ٗطِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣ؼلٝا فططب ثؤٕ ٣زؤِٓٞا ك ٢األٍئِخ اُزبُ٤خ أٝال:
ٓ ب اُوٚب٣ب اُوئ٤َ٤خ اُز ٢أه٣ل ٓؼبُغزٜب؟
ٓ ب األٛلاف اُز ٢أهؿت ثزؾو٤وٜب؟
٘ٛ َٛ بى أٛلبٍ أ ٝكئبد أٛلبٍ أهؿت ك ٢إٔ ٓ٘ؾ ْٜاٛزٔبٓب فبٕب كٛ ٢ن ٙاُقطخ؟
ٓ ب  ٢ٛثؼ٘ اُْ٘بٛبد اُز ٢أٍزط٤غ اٍزقلآٜب كافَ اُٖق؟
ٓ ب  ٢ٛثؼ٘ اُْ٘بٛبد اُز ٢أٍزط٤غ اٍزقلآٜب فبهط اُٖق؟
ٗو ّٞثزٞى٣غ الوشفك الزذسٗجٖ ٗٝ 15-1طِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٔ٣ألٝا أُٖلٞكخ ثبُْ٘بٛبد ٝاُقطٞاد ٝاألٛو اُيٓ٘٤خ
أُؾلكح.

ٓ 4ؾزٛ ٟٞن ٙاُغَِخ َٓزو:ٖٓ ٠
UNICEF Indonesia Psychosocial Training Materials, and Annan, Jeannie et al. (2003) Handbook for Teachers.
Kampala: AVSI
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 .3ػشك خطو الؼول
ثؼل إٔ ٤ٖ٣ؾ أُْبهً ٕٞفططٗ ،ْٜطِت ٓ٘ ْٜرٌْٓ َ٤غٔٞػبد ػَٔٝ .اما ًبٕ ٘ٛبى ٓؼِٔٗ ٖٓ ٕٞلٌ أُلهٍخٗ ،طِت ْٜٓ٘
اُؼَٔ كٗ ٢لٌ أُغٔٞػبد .أٓب اما ًبٗٞا ٖٓ ٓلاهً ٓقزِلخ ،ك٘طِت ٓ٘ ْٜاُؼَٔ كٓ ٢غٔٞػبد ؽَت اُٖلٞف اُز٣ ٢لهٍٜٗٞب.
ٓٝب إ َ٣زووٝا ك ٢أُغٔٞػبدٗ ،طِت ٖٓ ًَ ْٓبهى ٣ؼوٗ فطط ٚأٓبّ ا٥فوٝ .ٖ٣ثؼل إٔ ٣ؼوٗ ًَ أُْبهً ٖ٤فطط،ْٜ
ٗطِت ٓ٘ ْٜرول ْ٣رؼِ٤وبر ْٜػِ ٠فط ٜثؼ ْٜٚاُجؼ٘ َٓٝبٔٛبر ْٜكٜ٤ب.
كٜٗ ٢ب٣خ اُغَِخٗ ،غٔغ ًَ أُْبهً ٖ٤ك ٢عَِخ ػبٓخ َٗٝؤٍ اما ًبٗذ ُل ْٜ٣رؼِ٤وبد ؽٛ ٍٞنا اُزٔوً َٛ .ٖ٣بٕ ٕؼجب أّ
ٍٜال؟ ٣ َٛؾزبعُِ ٕٞزْبٝه ٓغ أّقبٓ آفو ٖ٣كٓ ٢لاهٍ ْٜأٓ ٝغزٔؼبرُ ْٜز٘ل٤ن رِي اُقطٜ؟
 .4اخززبم الغلغخ
ٗو ّٞثزٜ٘ئخ أُْبهً ٖ٤ػِ ٠اُزيآ ْٜثلػْ األٛلبٍ ٝأُغزٔؼبد.
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مناقشة وأسئلة :هل تم تحقٌق األهداف؟
نراجع أهداؾ الٌوم اُقبٌٓ التً ٌجب أن تكون معروضة أمام المشاركٌن طٌلة الٌوم اُقبٌٓ.
كٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُقبٌٓ٤ٍ ،زٌْٔ أُْبهً:ٖٓ ٕٞ
 ك ْٜاُِٖخ ث ٖ٤اُْ٘بٛبد أُؾلكح ٝاُلٞائل اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ػِ ٠األٛلبٍ.
 رط٣ٞو ْٗبٛبد ٗلَ٤خ اعزٔبػ٤خ عل٣لح  ٌٖٔ٣إٔ َ٣زقلٓٛٞب ٓغ ٛالث.ْٜ
 كٓ ْٜب َ٣زط٤غ أُؼِٔ ٕٞكؼِ ٚك ٢أُغزٔغ ُلػْ اُزؼبكٝ ٢اُ٘ٔ ٞاُ٘لَ ٢االعزٔبػُ ٢ل ٟاُطلَ.
 رط٣ٞو فط ٜػَٔ ّقٖ٤خ ُِلػْ اُ٘لَ ٢االعزٔبػٝ ٢ث٘بء اُوٞح اُلافِ٤خ ُلٛ ٟالث.ْٜ
 َٛؽوو٘ب ًَ ٛن ٙاألٛلاف؟ َٗؤٍ أُْبهً ٖ٤ػٖ هأ .ْٜ٣اما ُْ ٣زْ رؾو٤ن ٛن ٙاألٛلافٓ ،ب  ٢ٛػ٘بٕو اُزله٣ت اُزُْ ٢
٣لٜٛٞٔب؟
(ٖٓ اُغ٤ل إٔ ٗؤفن ثؼ٘ اُٞهذ ُٔ٘بهْخ أ٣خ ٗوب٣ ُْ ٛلٜٜٔب أُْبهً ٕٞثٌَْ ع٤ل).

الزم٘٘ن
ٗو ّٞثزٞى٣غ ٗٔبمط اُزوٗٝ ،ْ٤٤غٔغ اُ٘ٔبمط أُؼجؤح ٖٓ أُْبهً ٖ٤كٜٗ ٢ب٣خ اُ ّٞ٤اُقبٌٓ.
االخزجبس الجؼذٕ
ٗو ّٞثزٞى٣غ االفزجبهاد اُجؼل٣خ ،اُز ٢رؾزبط ؽٞاُ 15 ٢كه٤وخ إلًٔبُٜبٗ .غٔغ ًَ االفزجبهاد ٗ.وبهٕ أُؼِٓٞبد ثزِي اُٞاهكح ك٢
االفزجبه اُوجُِ٘ ٢و ٟإ ًبٕ ٘ٛبى ى٣بكح ك ٢أُٜبهاد ٝاُزؼِْ.
اخززبم الزذسٗت
ُزؼي٣ي اُزؼِْ أُْزوى ُأل٣بّ اُز ٢ه٘٤ٚبٛب ك ٢اُٞهّخ ٝاُؼالهبد اُزٞٛ ٢هٛب أُْبهً ٕٞكٔ٤ب ثٗ ،ْٜ٘٤وزوػ ثؼ٘ اُْ٘بٛبد
اُقزبٓ٤خ:
 األكاءٗ :ز٤ؼ ثؼ٘ اُٞهذ أل ١أؿبٕ أ ٝههٖبد أَٓ ٝوؽ٤بد هٖ٤وح أ ٝهٖبئل أ ٝأ ١أكاء آفو أػلٛب أُْبهًٕٞ
( ٌٖٔ٣إٔ ٗوزوػ مُي ػِ ْٜ٤ك ٢اُ ّٞ٤األ.)ٍٝ
 ػوٗ ٗزبئظ اُزله٣ت ٖٓ هجَ أُْبهًْٗ :ٖ٤غغ أُْبهً ٖ٤ػِ ٠اُؾل٣ش ػٔب ّؼوٝا ثٝ ٚعوثٝ ٙٞرؼِٔ ٙٞفالٍ
اُزله٣ت ٌٖٔ٣ٝ .إٔ  ٌٕٞ٣مُي هاكلا ُزو ْ٤٤فطٝ ٢كوٕخ ُزول ْ٣ثؼ٘ اُزـن٣خ اُواعؼخ اُزلبػِ٤خ.
ٞٗ ىع ّٜبكاد أُْبهًخ.
 أُالؽظبد اُقزبٓ٤خ.
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الوشفك الزذسٗجٖ :13-1االعزؼذاد للجذء :إسؽبد هجذئٖ للوؼلو٘ي الزٗي ع٘مْهْى ثز٘غ٘ش الٌؾبهبد
الٌفغ٘خ االعزوبػ٘خ ّالوْاد الوطلْثخ
إلٔ الو٘غش:
ٌكمن دورك فً تهٌئة بٌئة تساعد األطفال على االستمتاع وتطمئنهم إلى أنه لن ٌتم الحكم علٌهم أبدا أو إجبارهم على المشاركة
فً شًء ال ٌرٌدونه أو تعرٌضهم للتوبٌخ العلنً وأنه سٌصؽى إلٌهم بصبر وأن لدٌهم الحرٌة لطرح أي سؤال ٌرٌدون وأن
اإلجابة ستكون صادقة دائما.
 احرصوا على إشراك األطفال فً نشاطات نفسٌة اجتماعٌة منظمة (إضافة إلى الرٌاضة) على األقل مرتٌن أسبوعٌا،
لمدة ال تقل عن  54دقٌقة إلى ساعة فً كل مرة.
 احرصوا على دمج بعض النشاطات المقدمة هنا فً وقت الحصص الٌومٌة :فمثل الرسم والكتابة الشخصٌة وبعض
األؼانً والرقصات القصٌرة كلها نشاطات مناسبة للصؾ.
 oبالنسبة لؤلطفال األصؽر سنا ،أدخلوا رواٌة القصص وعروض الدمى والرسم والحركات اإلٌقاعٌة واأللعاب
البسٌطة وؼٌرها من النشاطات اإلبداعٌة التً تساعد فً تخفٌؾ التوتر وتشجع العبلقات االجتماعٌة بٌن األقران.
 حاولوا تخصٌص أٌام ومواقٌت محددة فً األسبوع لهذه النشاطات – داخل الصؾ وخارجه – فهذا سٌخلق نظاما ثابتا
فً حٌاة األطفال.
 فً حالة النشاطات المنظمة التً تجرى عادة خارج الصؾ ،ال ٌجب أن ٌزٌد حجم مجموعة عن  12طفبل كحد أقصى.
 إذا كان العدد كبٌرا بحٌث تعذر توزٌعه إلى مجموعات من  12طفبل للنشاطات المنظمة ،جربوا ترتٌبات أخرى ،مثل:
 oجدوا معاونا أو مساعدا – حتى لو كان ٌافعا أكبر سنا – وقدموا له التدرٌب والتوجٌه لكً تتمكنوا من تشكٌل
مجموعات أصؽر.
 oلتكن أولوٌة المشاركة فً المجموعات الصؽٌرة فً النشاطات المنظمة المركزة لؤلطفال األشد توترا (الذٌن لٌس
لدٌهم الكثٌر من األصدقاء أو الذٌن ٌعانون ظروفا أسرٌة صعبة أو المنفصلون عن أهلهم أو العدوانٌون بشكل
زائد).
 تذكروا أن األطفال "ٌتعلمون" بشكل أفضل من خبلل التكرار واستخدام العدٌد من حواسهم (السمع والبصر واللمس
والشم والتذوق) ،وسٌكون أثر هذه النشاطات أقوى إذا تكررت مرة تلو األخرى.
 وألن مواضٌع مؤلمة قد تثار ،ال تسمحوا بذكر التفاصٌل الواضحة التً قد تكون مرعبة أمام المجموعة .احرصوا
على إعطاء وصؾ عام للحادث وأوقفوا الطفل الذي ٌبدأ برواٌة تفاصٌل وحشٌة أو مثٌر للضٌق بلطؾ ،وأخبروه أنكم
ستسمعون هذه التفاصٌل فٌما بعد.
 oإذا بدا الطفل شدٌد االضطراب ،حاولوا أن تجد شخصا آخر لتولً مسؤولٌة تٌسٌر النشاط فً ذلك الوقت واستمعوا
لقصة الطفل خارج الؽرفة.
o



إن وضع هذه الحدود سٌخلق بٌئة ٌشعر فٌها األطفال بالحرٌة الستكشاؾ أفكارهم ومشاعرهم بأمان ،لهم ولآلخرٌن.

احرصوا دائما على بدء الجلسات واختتامها بطقوس قصٌرة تتضمن – على أقل تقدٌر – تحٌة الطبلب بأسمائهم أو
حركات أو موسٌقى أو إٌقاع .فهذا الروتٌن سٌخلق حٌزا ثابتا ٌعتمد علٌه فً حاضر ال ٌمكن التنبؤ به .كما أن القٌام
بذلك فً مجموعة ٌقلل شعور األطفال بالعزلة.

سلوكٌات مقلقة
ٌجب أن نتنبه لسلوكٌات األطفال المشاركٌن فً نشاطات نفسٌة اجتماعٌة خاصة بقدر تنبهنا لسلوكٌات طبلب صفوفنا .ومن
بٌن األطفال الذٌن علٌنا القلق على سلوكٌاتهم:
 األطفال الذٌن ٌستجٌبون بردود فعل مبالػ فٌها أو سلوكٌات تجنبٌة أو قهرٌة شدٌدة لمحفزات طبٌعٌة فً بٌئتهم.
 األطفال الذٌن ٌكررون نفس تسلسل األحداث مرة تلو األخرى بنفس القوة العاطفٌة كل مرة دون تؽٌٌر التسلسل أو
الشخصٌات أو نبرة الصوت أو المواضٌع.
 األطفال الذٌن ٌظلون ٌظهرون الفزع أو المستوٌات المرتفعة من الضٌق خبلل أٌة عملٌة انتقال (مثبل ،عن االنتقال من
مكان أو حدث أو وضع إلى آخر).
توفري احلناية والرعاية النفسية االجتناعية لألطفال يف اوضاع الطوارىء و االزمات – العراق 8002

121



األطفال الذٌن ٌعبرون عن ضٌقهم من خبلل العدوانٌة الزائدة والسلوك المدمر للذات أو االنسحاب من التفاعل
االجتماعً لفترة طوٌلة.

إذا الحظتم األمور أعبله فً أي طفل ألكثر فً خمس نشاطات نفسٌة اجتماعٌة أو رٌاضٌة أو ؼٌرها من نشاطات اللعب
المنظم ،علٌكم التحدث إلى أهله ،فقد ٌكون الطفل بحاجة إلى إحالة إلى خدمات متخصصة.
المواد المفطلوبة
تختلؾ المدارس فً مٌزانٌتها المخصصة للشراء مواد الفن والترفٌه ،وبعضها لٌس لدٌه مٌزانٌة على اإلطبلق .لكن معظم
النشاطات النفسٌة االجتماعٌة ال تتطلب أي مواد ،فقط مكان آمن وقٌادة وتوجٌه وخٌال والرفقة الجماعٌة .وإذا لم ٌكن لدى
المدرسة موارد لشراء المواد ،فهناك طرق عدٌدة لصنع المواد المطلوبة أو الحصول علٌها بكلفة قلٌلة .وفٌما ٌلً بعض األمثلة:
 كرات
 أقبلم رصاص وأقبلم تلوٌن وألوان إذا كان ذلك ممكنا
 ؼراء وشرٌط الصق إذا أمكن
 قطع من الورق المقوى
 كمٌة كبٌرة من األوراق
 قطع كبٌرة من الورق للرسومات الجماعٌة (إذا لم تكن هذه متوفرة ،نلصق عدة أوراق معا أو نستعمل ورق التؽلٌؾ
العادي)
 حبال ؼلٌظة مختلفة األطوال
 قماش وخٌوط بألوان مختلفة ومقصات وإبر وخٌوط وشرٌط قٌاس وأزرار (لصناعة الدمى وبعض األزٌاء للشخصٌات
الوهمٌة فً المسرحٌات)
 مسجل وأشرطة بأنواع مختلفة من الموسٌقى :هادئة تدعو على االسترخاء وأخرى سرٌعة
 آالت موسٌقٌة (األفضل اختٌار مجموعة من اآلالت المحلٌة المستخدمة فً المجتمعٌ ،جب أن تشتمل على طبول أو آالت
إٌقاعٌة مماثلة).
إذا افتقرت المدرسة إلى موارد مالٌة كافٌة لشراء مواد الفن والترفٌه والرٌاضة ،فإلٌكم بعض األشٌاء التً ٌمكنكم فعلها:
 أشركوا األهل أو األطفال الكبر سنا أو الكبار فً المساعدة لصنع بعض المواد الترفٌهٌة أو الموسٌقٌة أو التبرع بها .فهناك
دائما أشخاص ٌستطٌعون صناعة آالت موسٌقٌة تقلٌدٌة وتعلٌم األطفال كٌفٌة العزؾ علٌها.
 فً حٌن ٌفضل األطفال الكرات الحدٌثة (كرة القدم أو كرة الٌد أو كرة الطاولة ،الخ) ،إال أن باإلمكان صناعة كرات من
مواد مختلفة .فمثبلٌ ،مكنكم صناعة كرات بلؾ خٌوط (أو حتى أكٌاس ببلستٌكٌة) للحصول على السماكة المطلوبة.
 فً العادة ،لٌس من الصعب الحصول على حبال .لكن إن حدث ذلك ،فبإمكان األطفال األكبر سنا واألهل صنعها من
القصب أو الخٌوط أو أؼصان النباتات المعترشة أو ؼٌرها من المواد اللٌفٌة.
 إذا لم ٌتوفر لدٌكم دفاتر (لٌكون لكل طفل دفتر ٌومٌاته أو دفتره الخاص للرسم)ٌ ،مكنك تعلٌم األطفال كٌفٌة صناعة دفتر
بخٌاطة قطع الورق معا .وفً الواقع ،قد تكون صناعة دفتر ٌومٌات شخصً ومزٌن أمرا أكثر متعة لؤلطفال.
 بالنسبة للنشاطات التً تتطلب القماشٌ ،مكنكم أن تطلبوا من األطفال إحضار قطع قماش قدٌمة من البٌت ،كما ٌمكن
للصؾ تنظٌم رحلة لجمع القماش بالمرور على الخٌاطٌن فً القرٌة أو الحً لٌتبرعوا ببقاٌا القماش الصؽٌرة ؼٌر
المستعملة لدٌهم ،ومن ثم ٌعمل الجمٌع على خٌاطتها معا للحصول على قطع قماش كبٌرة.
 إذا واجهتم مشكلة فً الحصول على كمٌة كافٌة من الورق للرسم أو الكتابة ،حاولوا أن تطلبوا من األفراد و/أو المتاجر
والشركات فً المنطقة التبرع بالورق الذي ال تحتاجه أو المستخدم على وجه واحد فقط ،ودعوا األطفال ٌستعملون الجهة
الفارؼة.
ٌ مكنكم الحصول على قطع ورق مقوى ؼٌر مستعملة من قص الصنادٌق القدٌمة فً المحال التجارٌة واألسواق.
 تستطٌع المدارس الموجودة فً المدن الرئٌسٌة أن تخاطب المنظمات األهلٌة والسفارات التً ؼالبا ما تكون مستعدة للتبرع
بالمواد الفنٌة والترفٌهٌة .كما أن المساجد والكنائس ومؤسسات المجتمع األخرى قد تكون راؼبة فً المساعدة.
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المرفق التدرٌبً  :13-2قائمة بالنشافطات المقترحة وفوائدها النفسٌة االجتماعٌة المحتملة على األفطفال
الرٌاضة
ٌجب أن ٌشترك كل األطفال فً الرٌاضة بانتظام ،فالنشاطات الجسدٌة تعطً األطفال الفرصة لتفرٌػ طاقتهم وبناء أجسادهم
وتعلم األشكال اإلٌجابٌة للتفاعل االجتماعً.

كٌؾ؟


نظموا بأنفسكم أو اطلبوا من األطفال األكبر سنا تنظٌم مختلؾ أنواع الرٌاضة وتدرٌب األطفال علٌها .وإذا لم ٌكن لدٌك
األنواع "الصحٌحة" من الكرات ،اطلبوا من األطفال األكبر سنا واألهل صنعها.
كونوا مبدعٌن! فبٌنما كرة القدم وكرة الٌد رٌاضتان ممتازتان ،إال أن بإمكانكم التشجٌع على ممارسة رٌاضات أخرى.
جربوا نط الحبل (وخاصة فً المجموعات ،أو تجاوز الحبال المتقاطعة لزٌادة المهارة والصعوبة) أو لعبة تفادي الكرة
أو سباق الجري أو القفز.
احرصوا على منح الفتٌات فرصا مثل الفتٌان فً ممارسة الرٌاضة واالشتراك فً التمرٌنات البدنٌة.
انتهزوا حصص الرٌاضة لمراقبة مستوى رفاه األطفال وتوترهم .دربوا قادة الرٌاضة اآلخرٌن على مبلحظة مزاج
األطفال وسلوكهم وإببلؼكم فً حال وجود استقواء أو إذا رفض بعض األطفال المشاركة .فإذا شاهدتم أنتم أو ؼٌركم
طفبل ٌتعرض لمضاٌقة أو االستقواء ،تحدثوا إلى الطفل المستقوي على انفراد بعد اللعبة ،وكذلك األطفال الذٌن جرحت
مشاعرهم.
نظموا مسابقات رٌاضٌة بٌن أطفال المدرسة وأطفال المجتمع ،فهذه طرٌقة رائعة لتشجٌع االندماج وإتاحة فرص تعزٌز
الرفاه النفسً االجتماعً ألطفال خارج نطاق المدرسة قد ال تتوفر لهم هذه الفرص.
ٌمكن أن ٌستفٌد األطفال الصؽار جدا من الرٌاضة أٌضا ،رؼم أنه لن ٌوجد فرق كبٌر لدٌهم بٌن الرٌاضة والنشاطات
التً تتطلب الحركة أو الركض أو القفز.
ٌ oمكنكم تنظٌم ألعاب كرة بسٌطة مثل :الركض فً فرق مع كرة أو حجر أو حتى قطعة فواكه على ملعقة صؽٌرة
دون إسقاطها ،أو سباق تتابع ،حٌث ٌركض األطفال وٌمررون شٌئا رمزٌا إلى رفاقهم فً الفرٌق الذٌن ٌتابعون
المهمة عندما ٌصل زمبلؤهم إلى قواعد مختلفة.








متى؟
ٌجب أن ٌمارس األطفال الرٌاضة مرتٌن أسبوعٌا على األقل ،ولكن ممارستها بشكل أكثر (ٌومٌا إن أمكن) سٌكون مفٌدا.

الفوائد النفسٌة االجتماعٌة
تشجع الرٌاضة اإلحساس بالحٌاة الطبٌعٌة لدى األطفال ألنها شًء مألوؾ ،شًء رأوه ومارسوه (أو أرادوا ممارسته) قبل
وضع الطوارىء .وتساعد الرٌاضة فً:
 تفرٌػ الطاقة وتخفؾ الضؽط والتوتر.
 إبعاد عقول األطفال عما ٌزعجهم ،وتزوٌد األطفال األكثر شعورا بالضٌق بمتنفس عن األفكار والصور التً تظل
تراودهم ،وٌحدث هذا بالتزامن مع التمرٌن الجسدي والتركٌز.
 المرح وجلب المتعة لحٌاة األطفال.
 تعزٌز تقدٌر الذات واإلحساس بالفخر من خبلل إتقان المهارات.
 تعزٌز العبلقات االجتماعٌة مع األقران والتعاون والدعم المتبادل.
 تعزٌز إدماج أطفال المدارس مع األطفال اآلخرٌن فً المجتمع.
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الموسٌقى :الرق

والغناء واآلالت الموسٌقٌة

كٌؾ؟

 حاولوا استخدام األؼانً التقلٌدٌة أو األؼانً المألوفة لؤلطفال.
 إضافة لجعل األطفال ٌؽنون األؼانً المألوفة ،شجعوا األطفال األكبر سنا على تألٌؾ ألحانهم وكلماتهم الخاصة.
فاألطفال الذٌن مروا بأوضاع طوارىء ؼالبا ما ٌتحمسون للؽناء حول أحزانهم وتجاربهم ومحنهم.
 oشجعوا األطفال على كتابة أؼان إٌجابٌة وملٌئة باألملٌ .مكن أن تتحدث كلمات األؼانً عن قوة األطفال والراشدٌن
وشجاعتهم فً وجه الشدائد ،أو الصداقة ،أو األماكن التً ٌستمتعون بالجلوس فٌها ،أو لطؾ الناس وتعاونهم معهم،
أو أي موضوعات أخرى من الحٌاة الٌومٌة.

الفوائد النفسٌة االجتماعٌة
أظهرت التجارب أن الموسٌقى عبلجٌة بحد ذاتها .وهناك العدٌد من الجوانب فً الموسٌقى التً تجعل لها فوائد نفسٌة
اجتماعٌة .على سبٌل المثال:
 الحركة تعبٌر طبٌعً فً األطفال ،و"السماح" أو حتى تشجٌع األطفال على الحركة بحرٌة أو حسب إٌقاع أو نمط هو
تحرٌر للتعبٌر داخلهم.
ٌ مكن للموسٌقى والرقص تهدئة األطفال ومدهم بالطاقة والمرح واالستمتاع.
ٌ مكن للموسٌقى والرقص مساعد الطفل على استشعار العواطؾ القوٌة دون الحاجة للتعبٌر عنها شفوٌا.
 تمنح األؼانً والرقصات التقلٌدٌة اإلحساس بالمألوؾ واالستمرارٌة واالستقرار فً حٌاة األطفال الممزقة.
 إبداع كلمات جدٌدة لؤلؼانً لها عبلقة بوضع األطفال ٌساعدهم على الشعور بأن معاناتهم مسموعة ،كما ٌساعد البعض
على التعبٌر عن تجاربهم.
 الؽناء والرقص بشكل خاص ٌوفران المجال للتنفٌس الجسدي مما ٌقلل التوتر والضؽط.
 تعزز الموسٌقى والرقص االتصال ؼٌر اللفظً الذي ٌمكن أن ٌكون مفٌدا بشكل خاص لؤلطفال االنسحابٌٌن.
ٌ مكن أن ٌساعد اإلٌقاع المتكرر والحركة الطفل فً اكتساب – أو إعادة اكتساب – إحساس متكامل بالنفس.
الرسم
الرسم الفردي

كٌؾ؟
ٌحب معظم األطفال الرسم .أعطوا أطفاال فً أي عمر أوراقا وبعض أقبلم التلوٌن وسٌبدأون بالرسم .بعضهم سٌنهمك بالرسم
ناسٌن الناس من حولهم لفترة طوٌلة من الوقت ،والبعض اآلخر سٌبدو "عالقا"ٌ ،حمل القلم بانتظار اإللهام.
 من الجٌد أن تسٌروا بٌن األطفال وتطرحوا أسئلة بسٌطة بلطؾ بعد فترة قلٌلة ،ولٌس عندما ٌكون األطفال قد بدأوا للتو
بالرسم ،ألن ذلك ٌجعل األطفال ٌشعرون بالتقدٌر وبأن "عملهم" مهم.
ٌ جب أن تبقى األسئلة بسٌطة .مثبل" :ما هذا؟ من هذا؟ هل رأٌت العدٌد من هذه؟ ماذا ٌفعل؟ ٌبدو هذا ممتعا ،هل

جربته؟ ٌا لها من شاحنة كبٌرة! هناك العدٌد من الناس هنا ،هل هم مستمتعون" ،أو مثبل" :أٌن هم الناس؟ ٌبدو هذا
مخٌفا!"

ٌ oجب أن تبقى تعلٌقاتكم بسٌطة ،وال تطلبوا توضٌحات ما لم ٌرؼب الطفل فً الدخول فً مناقشة أعمق عن رسمه.
 إذا رؼب األطفال بالحدٌث عن رسوماتهم ،ال تطلبوا تفاصٌل عن الصور العنٌفة أو المرعبة .فقط أصؽوا للطفل
وكرروا (اعكسوا) ما ٌقوله .إذا أشار الطفل إلى أن ذلك حدث معه ،اعترفوا ببساطة بهذا الشعور واأللم قائلٌن شٌئا
مثل" :ال بد أن هذا كان مخٌفا أو رهٌبا .أنا آسؾ".
 تذكروا أي األطفال رسم مشاهد حزٌنة أو عنٌفة ٌبدو أنها أثارت الحزن أو الخوؾ فٌهم .وفً وقت آخر ،اطلبوا منهم
رسم بعض المشاهد السعٌدة أو الهانئة.
o

مبلحظة :كثٌرا ما ٌرسم األطفال مشاهد عنٌفة من المعارك الجوٌة أو البرٌة ،مع الكثٌر من القصؾ وإطبلق النار،
سواء مروا بها أم ال .وهذا ال ٌعنً بالضرورة أنهم ٌمرون بحالة من الضٌق .فببساطة ،قد ٌكون رسم هذه المشاهد
ٌساعدهم فً التخلص من الصور السٌئة .تنبهوا لئلشارات الواضحة للتوتر ،وال تفترضوا أن كل رسم عنٌؾ ٌعكس
حالة من الضٌق.
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فً البداٌة ،ال تعطوهم مواضٌع محددة ٌرسمونها ،وراقبوا ما ٌرسمونه عفوٌا .فقط أعطوا أفكارا لؤلطفال الذٌن ٌبدون
عالقٌن وال ٌستطٌعون البدء بأي شًء .وبعد أن ٌكون األطفال قد رسموا عدة مراتٌ ،مكنكم البدء بتشجٌع بعض
التنوع ،لكن ال تطالبوا أبدا برسم محدد .اقترحوا أفكارا بسٌطة ،مثل مباراة كرة قدم ،أو اللعب مع األصدقاء ،أو الذهاب
إلى السوق مع أمهم ،أو جمع الحطب ،أو ما ٌرٌدون فعله عندما ٌكبرون ،أو أفراد أسرتهم وما ٌعملون ،أو حٌواناتهم
المفضلة.
من الجٌد أن ٌرسم األطفال مناظر فرح من فترة ما قبل الطوارىء ،ألنهم بذلك ٌستطٌعون إٌجاد بعض القوة العاطفٌة
من ذكرٌات تلك األٌام السعٌدة .مرة أخرى :ال تطالبوا ،فقط اقترحواٌ .مكنكم أن تقولوا أشٌاء مثل" :هل ترٌد أن ترسم



بٌتك أو قرٌتك؟ ماذا فعلت مع أصدقائك؟ ألعاب خاصة لعبتها؟ هل ترٌد أن ترسم مدرستك السابقة؟ ماذا عن الحقل

والمحاصٌل والحٌوانات؟" إذا اختار األطفال رسم مشاهد من حٌاتهم قبل الطوارىء – وخاصة إذا كانوا قد اضطروا
للفرار – اطلبوا منهم فٌما بعد أن ٌخبروكم عن رسومهم ،ألن الحدٌث معكم عما فقدوه سٌقلل شعورهم بالوحدة.
احرصوا على عمل ملؾ أو صندوق لكل طفل ٌضع فٌه كل رسومه .واسألوهم إذا كانوا ٌحبون أخذ رسوماتهم إلى
البٌت ،واعرضوا بعضها على حائط الصؾ لفترة .وبعد أن تنزعوها عن الحائط ،أعٌدوها إلى الفنان( .اطلبوا من
األطفال كتابة أسمائهم والتارٌخ فً الزاوٌة وساعدوا الذٌن ال ٌعرفون الكتابة).
اسألوا األطفال إذا كانوا ٌرؼبون فً الحدٌث عن رسوماتهم مع المجموعة ،وأفسحوا المجال فقط أمام الذٌن ٌتطوعون
بحماس لذلك .فالحدٌث عن الرسوم ٌمكن أن ٌكون تجربة إٌجابٌة للطفل ولكن فقط إذا تم فً بٌئة آمنة وملٌئة بالثقة.
تجنبوا الحكم على القٌمة الفنٌة للرسومات.





الفوائد النفسٌة االجتماعٌة




من خبلل الرسوماتٌ ،وصل األطفال التجارب والمشاعر التً ٌصعب علٌهم البوح بها.
التصوٌر البصري لما ٌخطر ببال الطفل ٌساعده على دمج األجزاء المختلفة من حٌاته بطرٌقة ؼٌر معرفٌة.
ٌساعد الرسم األطفال أوال على فهم األحداث واألفكار والعواطؾ المدفونة التً لم ٌعترفوا بها أو ٌكونوا مدركٌن تماما
لها من قبل ،ثم وضع بعض المسافة بٌنهم وبٌنها ،وأخٌرا السٌطرة علٌها( .مثبل ،األمور والناس واألوضاع التً كانت
– أو ال تزال– تجعلهم ٌشعرون بالحزن أو الؽضب أو السعادة أو الؽٌرة أو القلق)
ألن الرسم ٌساعد فً استحضار األفكار والمشاعر ؼٌر الواعٌة إلى العقل الواعً ،فإن بإمكانه جعل األطفال ٌفهمون
األحداث ،وهذا أحد عوامل القوة الداخلٌة.
ٌمكن أن ٌساعد الرسم األطفال األكبر سنا على فهم ما ٌرٌدونه فً المستقبل والتعبٌر عنه بشكل األفضل ،مما ٌعطٌهم
إحساسا بالهدؾ فً حٌاتهم.
الرسم ٌمنح إحساسا باإلنجاز والفخر ،فهو إبداع ٌمكن أن ٌقدره اآلخرون.





الرسم الجماعً

كٌؾ؟







أحضروا قطعة كبٌرة من الورق أو اطلبوا من األطفال إلصاق أوراق صؽٌرة معا لصناعة أوراق بحجم ورق
الملصقات.
ساعدوا األطفال على تجمٌع أنفسهم فً فرق صؽٌرة من طفلٌن إلى أربعة .وإذا كان هناك توتر بٌن بعض األطفال أو
كان بعضهم انسحابٌا أو عدوانٌا للؽاٌة ،وجهوا عملٌة توزٌع الفرق بحٌث ال ٌشعر أي طفل بالرفض أو اإلهمال.
اطلبوا من المجموعة أن تأخذ بضع دقائق للخروج بفكرة ٌرسمونهاٌ .مكنكم أن تقترحوا بعض األفكار الهادفة ،مثل ماذا
ٌودون أن تبدو علٌه قرٌتهم بعد عام من الٌوم ،أو أفضل مدرسة ٌستطٌعون تخٌلها ،أو كل الناس الذٌن ٌحبونهم فً
حٌاتهمٌ .مكنكم أٌضا أن تقترحوا أفكارا بسٌطة مثل مباراة كرة قدم أو سباق دراجات أو سٌارات ،أو قرٌتهم أو مخٌم
اللجوء الذٌن ٌعٌشون فٌه (مع المساكن والدكاكٌن ونقاط تجمٌع المٌاه أو الناس ونشاطاتهم).
ٌ oمكن أن ٌرسم األطفال األصؽر سنا "ؼرفتً المثالٌة" أو األلعاب التً ٌودون اللعب بها أو بٌوتهم أو الناس الذٌن
ٌحبونهم.
نعطً األطفال وقتا محددا .ومن الممكن أن ٌستمر الرسم الجماعً عدة جلسات.
ذكروا األطفال أن علٌهم أن ٌتناقشوا حول ما سٌرسمون وكٌؾ سٌقومون بذلك.
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سٌروا فً الؽرفة بٌنما ٌعمل األطفال على رسوماتهم لتتأكدوا من أن عملٌة التعاون والتوصل إلى إجماع تسٌر بشكل
جٌد .ساعدوهم إذا برز خبلؾ أو إذا علقت مجموعة ولم تستطع أن تقرر ماذا سترسم.
إذا رؼبت المجموعاتٌ ،مكنها عرض رسوماتها على الحائط لعدة أٌام.
ٌمكنكم أن تطلبوا من الفرق التناوب بالتحدث حول رسومهم إذا رؼبوا بذلك ،وأن ٌجٌبوا على أٌة أسئلة .وٌمكنكم طرح
بعض األسئلة لتحفٌز النقاش إذا كان األطفال هادئٌن.




الفوائد النفسٌة االجتماعٌة
تساعد الرسومات الجماعٌة فً:
 تعلٌم التوصل إلى إجماع وحل الخبلفات فً الرأي سلمٌا.
 تحفز الخٌال واإلصؽاء والتعلم من اآلخرٌن.
 تعزٌز الصداقة وخلق الروابط بٌن األطفال.
 تعزٌز تقدٌر الذات عندما ٌعرض نتاج الجهود المشتركة على الحائط لٌراه الجمٌع وٌقدروه.

رواٌة القص
من الممكن أن تكون رواٌة القصص جزءا من النشاطات الصفٌة والبلمنهجٌة .كما أن األطفال األصؽر سنا تحدٌدا ٌستمتعون
برواٌة القصص.

كٌؾ؟


ٌمكن أن ٌجلس األطفال بشكل دائري وٌحكً الراوي قصة أو ٌقرأها ،مقلدا األصوات ومؽٌرا نبرة صوته أو معبرا عن
العواطؾ المختلفة للشخصٌات.
ٌمكنكم رواٌة قصصا تقلٌدٌة ،بعضها ممتع وملًء بالمؽامرات أو الحٌاة السعٌدة لؤلطفال .وٌمكنكم نسج قصص تروي
بعضا مما مر به األطفال ،لكن ٌجب أن تكون النهاٌة دائما سعٌدة.
أشركوا األطفال الصؽار جدا فً محاكاة القصة معك.
أشركوا األطفال فً تخٌل التسلسبلت المختلفة للقصص وكذلك النهاٌات المختلفة.





متى؟



ٌمكنكم إدراج نشاطات رواٌة القصص مرتٌن أسبوعٌا ،أو أكثر أو أقل ،بحسب عمر األطفال والنشاطات األخرى التً
تنفذونها معهم.
انتبهوا للقصص التً ٌحبها األطفال كثٌرا .فبعد أن تكونوا قد روٌتم عدة قصص ،اسألوا الطبلب فً المرة المقبلة إذا
كانوا ٌحبون سماع إحدى القصص القدٌمة أو قصة جدٌدة.

الفوائد النفسٌة االجتماعٌة




بحسب القصص المختارةٌ ،مكن لرواٌة القصص أن تعزز شعور األطفال باألمان واألمل ،وخاصة عندما ٌتم التؽلب
على المشاكل واألشرار والعثور على حلول جٌدة لؤلوضاع الصعبة.
ٌمكن لؤلطفال أن ٌتماهوا مع الشخصٌات مما ٌجعلهم ٌشعرون بأنهم أقوى أو أقل وحدة (مثبل ،قصة عن طفل فقد
عائلته ولكن عائلة لطٌفة أخرى احتضنته ،أو فتى حزٌن وخجول جدا التقى فتاة لطٌفة ابتكرت ألعابا مسلٌة لتلعب معه
كل ٌوم).
عندما ٌطلب من األطفال إكمال القصة أو التعلٌق علٌها وتؽٌٌر جوانب فً الشخصٌة أو الحدث ،فهذا ٌساعدهم على
التعبٌر عن أفكارهم ومشاعرهم الخاصة بدون الشعور بأنهم ٌكشفون أنفسهم ،وهذا عائد إلى أنهم ٌنسبونها إلى شخص
آخر (شخصٌة خٌالٌة) ،بٌنما هً فً الواقع لهم.

توفري احلناية والرعاية النفسية االجتناعية لألطفال يف اوضاع الطوارىء و االزمات – العراق 8002

126

نشافطات المسرح /الدراما ومسرح الدمى

كٌؾ؟


من األفضل أن ٌخرج األطفال أنفسهم بالقصص التً ٌرٌدون تمثٌلها أو لعبها من خبلل الدمى .ومع ذلك ،وحسب
أعمارهم ،قد تضطرون إلى اقتراح مواضٌع أو قصص.
ٌمكنكم العمل مع األطفال الختٌار قصص تمثل الصعوبات وكٌفٌة التؽلب علٌها ،مثل مقابلة أشخاص سٌئٌن أو حٌوانات
مخٌفة .لكن من المهم أٌضا تألٌؾ قصص حول أشخاص لطفاء ومتعاونٌن.
ٌمكنكم العمل مع األطفال الختٌار قصص مألوفة لؤلطفال وأحٌانا تألٌؾ قصص جدٌدة تماما.
دعوا األطفال ٌختارون الشخصٌات التً ٌرٌدون تمثٌلها.
أعطوهم وقتا كافٌا لتطوٌر القصة وقوموا بتٌسٌر المناقشات بٌن مجموعات عمل من األطفال .هذه العملٌة حاسمة ألن
األطفال ٌعملون على القصة (تماما كما ٌحدث عندما ٌمثلون) ٌشعرون بأنهم ٌسٌطرون على األحداث .وهم بالمشاركة
فً تطوٌر القصةٌ ،مارسون خٌاراتهم وتتصرؾ الشخصٌات بحسبها.
إذا أراد طفل أو أطفال اختٌار فكرة تشابه بعضا من التجارب الصعبة التً مر بها ،احرصوا على ما ٌلً:
 توجٌهه لتلطٌؾ التفاصٌل والصور المخٌفة للقصة التً ٌرٌد تمثٌلها.
 توفٌر طرٌقة للخروج من المشكلة أو نهاٌة إٌجابٌة أو أمل أكٌد بنهاٌة إٌجابٌة فً المستقبل.
بالنسبة للعروض المسرحٌة ،استخدموا أي نوع من األزٌاء المرتجلة التً ٌمكن صنعهاٌ .مكنكم استخدام القماش وأي
مواد متوفرة مثل أوراق الشجر أو األؼصان أو األنسجة المحبوكة.
ٌمكنكم استخدام إما الدمى الجاهزة أو إشراك األطفال فً صناعتهاٌ .مكن أن تكون الدمى بسٌطة جدا أو أكثر تعقٌدا،
وٌمكن أن تكون من عدة أنواع من المواد التً قمتم أنتم واألطفال بجمعها.
لو كان عدد محدود فقط من األطفال قادرا على أن ٌكون من الممثلٌن ،وزعوهم على فرق بما ٌضمن حصول كل طفل
على فرصة التمثٌل فً المسرحٌة .ومن الممكن لؤلطفال الذٌن ال ٌمثلون أن ٌساعدوا فً صنع الدٌكور والخلفٌات أو أي
نوع آخر من النشاطات المساندة.
انتبهوا لمزاج بعض األطفال واحتٌاجاتهم ،وتأكدوا من حصولهم على أدوار تساعدهم .مثبل ،امنحوا الطفل الخجول
دورا بارزا ومتألقا ،والطفل العدوانً ٌمكن أن ٌلعب شخصٌة مطٌعة ولطٌفة.











متى؟




ٌعتمد عدد المرات ننفذ فٌها نشاطا درامٌا أو مسرح الدمى على العدٌد من عوامل السٌاقٌة .حاولوا تشجٌع المسرحٌات
القصٌرة لكً ٌتم تطوٌر العدٌد منها وتمثٌلها خبلل الفصل الدراسً.
مع األطفال األصؽر سناٌ ،مكنكم تنفٌذ عروض لمسرح الدمى القصٌرة عدة مرات فً األسبوع خبلل وقت الحصة،
واستخدامها عند إعطاء دروس حول مختلؾ الموضوعات.
مع أن باإلمكان تمثٌل المسرحٌات لمجموعات أخرى من األطفال فً صفوؾ أخرى فً بعض الحاالت الخاصة ،إال أن
الهدؾ من أنشطة المسرح والتمثٌل هو تحقٌق الفائدة النفسٌة االجتماعٌة لؤلطفال (انظر أدناه) .ففً معظم الحاالتٌ ،تم
أداء هذه القطع اإلبداعٌة داخل المجموعة ولها.

الفوائد النفسٌة االجتماعٌة
توفر الدراما ومسرح الدمى ما ٌلً لؤلطفال:
 فرصة الستكشاؾ وممارسة السٌطرة والتعبٌر العاطفً والتعاون فً بٌئة مرحة وآمنة.
 اإلحساس بالسٌطرة على األحداث ،من خبلل تألٌؾ لقصصهم ونهاٌاتها بأنفسهم .فمن خبلل السٌطرة على الشخصٌات
والقصصٌ ،ستعٌد األطفال فً الخٌال بعض السٌطرة التً فقدوها على حٌاتهم نتٌجة لوضع الطوارىء.
 التعبٌر عن المشاعر والعواطؾ على بعد مسافة آمنة من خبلل الشخصٌات الخٌالٌة.
 الفرصة لممارسة التعبٌر عن مجموعة واسعة من العواطؾ مثل السعادة والثقة والؽضب والحزن واإلثارة فً بٌئة
آمنة .وهذا مفٌد بشكل خاص لؤلطفال الذٌن قلل توترهم كثٌرا من قدرتهم على الشعور وإظهار العواطؾ.
 مكانا إلٌصال األفكار أو المشاعر التً سٌكون من المؤلم أو الصعب الحدٌث عنها وضع آخر.
 تحفٌز اإلبداع والفضول ،وكذلك الوظائؾ المعرفٌة مثل السبب والنتٌجة.
 تقلٌل مشاعر العزلة من خبلل عمل الفرٌق على تطوٌر القصة وتمثٌل العبلقات المختلفة بٌن الشخصٌات المختلفة.
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مشاركة ال تشعر األطفال بالتهدٌد ،ألن الطفل قد ٌختار أال ٌشارك بفعالٌة فً التمثٌل ،ومع ذلك ٌساهم فً األفكار أو
توفٌر الدعم اللوجستً.
تجربة العواطؾ والراحة ببساطة من خبلل مشاهدة المسرحٌة.



الكتابة الشخصٌة :الصحافة وكتابة القصائد

كٌؾ؟


نوزع دفترا لكل طفل أو نعلمهم كٌفٌة صنع دفتر من قطع ورق محاكة معا .علٌنا أن نساعدهم فً العثور على مكان
آمن لهذه الٌومٌات التً هً ملكٌة خاصة له.
ٌجب تشجٌع األطفال على كتابة أفكارهم وكتابة ٌومٌاتهمٌ .مكن لؤلطفال الصؽار الذٌن ال ٌجٌدون الكتابة كثٌرا إضافة
الرسوم إلى كتاباتهم.
األطفال وحدهم من ٌقرر ما ٌرٌدون كتاباته فً دفتر ٌومٌاتهم الخاص .ومع ذلك ،وبسبب كون هذه فكرة جدٌدة لهم،
ٌمكنكم إعطاؤهم فً البداٌة بعض األفكار التً قد ٌودون الكتابة عنها .مثبلٌ ،مكنهم:
 الكتابة بشكل ٌومً (أو كل بضعة أٌام) عن أمور حدثت لهم وما أحبوه وما لم ٌحبوه فٌها ،أو أمور حدثت من قبل
وما أحبوه وما لم ٌحبوه فٌها.
 وصؾ األشٌاء بالتفصٌل.
 اعتبار دفتر ٌومٌاتهم صدٌقا ،والحدٌث إلى هذا الصدٌق الخٌالً كتابة.
 كتابة قوائم بما ٌرٌدون أن ٌفعلوا ،أو ما ٌرٌدون أن ٌصبحوا فً المستقبل.
 كتابة القصائد .من الممكن التدرب على كتابة القصائد فً الصؾ ،كجزء من حصة اللؽة والتدرٌس .أخبروا
األطفال أن بإمكانهم محاولة كتابة قصائدهم الخاصة دون القلق بشأن جودتها .وٌمكنهم اختٌار عرض هذه القصائد
أم ال.




متى؟





ٌمكن القٌام بالكتابة الخاصة فً أي وقت.
ٌمكنكم إعطاء األطفال بعض الوقت لممارسة الكتابة الخاصة فً الصؾ ،كل ٌوم أو ٌوما بعد ٌوم.
ٌمكنكم إجراء ترتٌبات لؤلطفال الذٌن ٌرؼبون فً البقاء فترة أطول فً الصؾ بعد ساعات الدراسة للكتابة إذا كان هناك
راشد ٌشرؾ علٌهم.
ٌمكنكم تشجٌع األطفال على إٌجاد بعض الوقت للكتابة بمفردهم .وإذا رأٌتم أن األطفال ال ٌجدون الوقت الكافً للكتابة
الخاصةٌ ،مكنكم تشجٌع ذلك فً الحصص التً تنظم لؤلطفال خارج ساعات الدوام الرسمً.

الفوائد النفسٌة االجتماعٌة
بالنسبة ألطفال الذٌن ٌستطٌعون الكتابة ،تشكل القصص والقصائد وسائل مفٌدة للتعبٌر،
 فهً تعطً األطفال السٌطرة على جزء خاص فً حٌاتهم .وٌمكنهم االحتفاظ بكتاباتهم ألنفسهم أو قراءتها – أو بعضها
فقط – أمام أشخاص مختارٌن وفً أوقات معٌنة.
 دفتر الٌومٌات ٌوفر مكانا ٌبوح فٌه األطفال بأحزانهم وأفراحهم واألحداث والمشاعر عندما تكون مؤلمة شدٌدة اإلٌبلم
أو الخصوصٌة للبوح بها أمام اآلخرٌن أو عندما ال ٌوجد شخص مناسب للبوح بها أمامه.
 الكتابة تعطً أهمٌة لحٌاة األطفال وما ٌحدث لهم وداخلهم .فرؤٌة حتى أبسط األحداث فً حٌاة اإلنسان مكتوبة ٌعطٌها
أهمٌة ومعنى.
 الكتابة تساعد األطفال على فهم معنى األحداث والمشاعر واألفكار التً لم تكن مفهومة فً البداٌة ،فمن الممكن أن تبدأ
األنماط والروابط بالتشكل من قراءتها عدة مرات.
 تألٌؾ القصائد ٌحفز اإلبداع والتداعً الحر لؤلفكار ،وأحٌانا ٌساعد على اكتشاؾ المشاعر التً لم ٌكن األطفال مدركٌن
لها.
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نشافطات لألفطفال الصغار جداً

بالنسبة لؤلطفال األصؽر عمرا ،احرصوا على تكرار األلعاب والنشاطات األخرى باستمرار .فمن المهم التأكٌد على :الروتٌن،
والثبات والتكرار.
من بٌن النشاطات المذكورة أعبله ،فإن أكثرها مبلءمة لؤلطفال الصؽار ما ٌلً:
 رواٌة القص وطرح األسئلة البسٌطة خبلل قراءة القصة ٌساعد خٌال األطفال على االنطبلق نحو ما ٌمكن أن ٌحدث
تالٌا.
 مسرح الدمى مفٌد بشكل خاص لؤلطفال الصؽار جدا الذٌن ال ٌملكون النضج الكافً بعد لتمثٌل قصة أو شخصٌة
كاملةٌ .مكنكم تحرٌك الدمى التً تمثل قصة بسٌطة بصعوبات ٌمكن لؤلطفال فهمها وتنتهً نهاٌة سعٌدة.
 اطرحوا القدر األكبر من أسئلة لؤلطفال عما ٌعتقدون أن الشخصٌات تقوله وما ٌمكن أن ٌحدث تالٌا فً القصة.
 ثم حاولوا اتباع التعلٌمات التً ٌعطٌها األطفال مما ٌتٌح لهم السٌطرة على الحدث.
ٌ جب أن تكون الدمى ممتعة وتثٌر ضحك األطفال.
 الغناء والحركات البسٌفطة مثل مسك األٌدي والسٌر فً دوائر والتصفٌق بحركات إٌقاعٌة ،ولعبة "اتبع القائد" (تقلٌد
الحركات التً ٌقوم بها القائد) ،وأٌة حركات أخرى تتطلب االتصال المباشر مع األطفال اآلخرٌن .هذا ٌنفس عن التوتر
وٌبعث على االستمتاع وٌشجع العبلقات االجتماعٌة مع األقران وٌوفر االتصال الجسدي اللطٌؾ الذي ٌرٌح األطفال
الصؽار.
 الرسم الحر بالكثٌر من األلوان .شجعوا األطفال على الحدٌث عن رسومهم .ال تدفعوهم للتوصل إلى معنى منطقً لما
ٌقولونه ،فالحدٌث العفوي حول صورة ما سٌساعدهم على التنفٌس عن قلقهم وٌخففه.
إضافة إلى ذلك ،احرصوا على منح األطفال الصؽار جدا الكثٌر من الوقت للعب اإلبداعً.
 استخدموا اللعب المتوفرة المعروفة لؤلطفال ،ولكن أٌضا اصنعوا بعض اللعب البسٌطة األخرى مثل الدمى ٌدوٌة
الصنع والعلب والخٌوط والحصى وقطع القماش للتمثٌل وألواح ورق مقوى من مختلؾ األحجام واأللوان ،الخ..
ٌ مكن لؤلطفال – وحدهم أو مع آخرٌن – تمثٌل قصص خٌالٌة .دعوهم ٌمثلون ما ٌرٌدون تنقلوا من طفل آلخر أو بٌن
مجموعات األطفال واستمعوا لهم واطرحوا األسئلة ووجهوا األفكار واألجوبة نحو السلوكٌات اإلٌجابٌة (مثبل ،إدخال
صفة اللطؾ إلى إحدى الشخصٌات وحب المساعدة إلى أخرى) ،واقترحوا بلطؾ الحل اإلٌجابً للمشاكل التً ٌمثلها
األطفال فً مسرحٌتهم.
 كونوا متنبهٌن لكٌفٌة تصرؾ األطفال خبلل اللعب الحر .قدموا المساعدة بشكل خاص لؤلطفال االنسحابٌٌن الذٌن
ٌلعبون دائما وحدهم ،أو العدوانٌٌن جدا الذٌن ٌستقوون على اآلخرٌن .وبٌنما لعب األطفال بمفردهم أمر طبٌعً فً
بعض األحٌان ،إال أن علٌنا مساعدة الذٌن ٌلعبون وحدهم كثٌرا وال ٌنضمون للمجموعات .فً البداٌةٌ ،مكننا البقاء
بجانب الطفل الذي أشركناه حدٌثا فً مجموعة حتى ٌتدبر أموره وحده.
ٌ جب إعطاء األطفال العدوانٌون بشكل واضح الكثٌر من الفرص للعب الجسدي :ضرب الكرة بالقدم أو استخدام كٌس
مبلكمة أو القفز والحبو من خبلل أنفاق وهمٌة أو الرقص.
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الوشفك الزذسٗجٖ  :13-3رؼل٘وبد هغوْػخ الؼول أ :الوْع٘مٔ ّاإلٗمبع ّالشلـ
األُذاف:
 .1اُزؼوف ػِٓ ٠غٔٞػخ ٖٓ اُزؼج٤واد أُ٤ٍٞو٤خ اُزوِ٤ل٣خ أ ٝأُؼبٕوح ٝاٍزٌْبف كٞائلٛب ٘ٓٝبهْزٜب.
الزؼل٘وبد:
 ٖٓ .1فالٍ اُؼَٔ كٓ ٢غٔٞػبد ،هٞٓٞا ثبُزؼوف ػِ ٠أؿبٕ ٝههٖبد ٖٓ صوبكزٌْ اُقبٕخ رَزقلّ ك ٢أٝهبد أُؾٖ أٝ
ُِزقل٤ق ٖٓ اُؾيٕ ٝاُزٞرو ٝعِت اُلوػ ٗٝبهْٛٞب ٝكٛٞٗٝب ك ٢هبئٔخ .أكهعٞا أٚ٣ب أ٣خ ؽوًبد ا٣وبػ٤خ أفوٟ
روِ٤ل٣خ أ ٝؽل٣ضخ ٓٔزؼخ ُألٛلبٍ أ ٝرؼٞك ػِ ْٜ٤ثبُلبئلح.
ٗ .2بهْٞا األٝهبد ٝأُ٘بٍجبد أُقزِلخ اُز ٢رَزقلّ كٜ٤ب ٛن ٙاألؿبٗٝ ٢اُوهٖبدٝ ،اٗظوٝا ك ٢اُلٞائل ٝأَُبٟٝء
أُؾزِٔخ إلؽ٤بء ٛن ٙاألؿبٗٝ ٢اُوهٖبد ٝٝاىٗٞا ثٜ٘٤ب.
ٗ .3بهْٞا ً٤ق ثبإلٌٓبٕ اٍزقلاّ ٛن ٙاألؿبٗٝ ٢اُوهٖبد ٝاُؾوًبد اإل٣وبػ٤خ أ ٝاُزؼج٤و٣خ األفوٓ ٟغ األٛلبٍ ٝأل١
كئبد ػٔو٣خ ٓٝزٓ ًْٝ ٠وحٍ َٛ( .زَزقلٜٓٗٞب ثٌَْ هٝر ٢٘٤فالٍ اُؾٖٔ؟ ٓور ٖ٤ك ٢األٍجٞع؟ أًضو ٖٓ مُي؟
ُٔبما؟)
 .4اهوأٝا الوشفك الزذسٗجٖ ًٔ 13-2غٔٞػخٞ٤ٍ .ىػ ٚػِ ٌْ٤أَُ٤و فالٍ كزوح اُؼَٔ اُغٔبػ.٢
 .5ؽٚوٝا أؿ٘٤زٝ ٖ٤ؽوًخ رؼج٤و٣خ أ ٝا٣وبػ٤خ ٝاؽلح – ػِ ٠األهَ – ُزؼِٔٛٞب ُِْٔبهً ٖ٤ك ٢اُغَِخ اُؼبٓخ.
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الوشفك الزذسٗجٖ  :13-4رؼل٘وبد هغوْػخ الؼول ة :األلؼبة

األُذاف
 .1اٍزٌْبف ٘ٓٝبهْخ األُؼبة اُزوِ٤ل٣خ ٝؿ٤وٛب اُز ٢هل ُٜ ٌٕٞ٣ب كٞائل ٗلَ٤خ اعزٔبػ٤خ ُألٛلبٍ ٖٓ أعَ رؼٔ٤ن كٜ٘ٔب
الٍزقلاّ ٛن ٙاألُؼبة ك ٢رؼي٣ي اُزؤهِْ (ٓضال ى٣بكح رول٣و اُناد ،ث٘بء اُضوخًَ ،و اُؼيُخ ،اُـ) أُٔ ٝغوك االٍزٔزبع.
الزؼل٘وبد
 ٖٓ .1فالٍ اُؼَٔ كٓ ٢غٔٞػبد ٖٓ فَٔخ اٍُ ٠جؼخ أّقبٓ ،هٞٓٞا ثبُزؼوف ػِ ٠األُؼبة اُزوِ٤ل٣خ أ ٝأُؼبٕوح
اُز ٢رؼزول ٕٝإٔ ُٜب كٞائل ٗلَ٤خ اعزٔبػ٤خ ػِ ٠األٛلبٍ أ ٝرج٘ ٢هلهر ْٜػِ ٠اُزٌ٤ق ثطوم ٓؼ٘٤خ ٗٝبهْٛٞب ٝكٛٞٗٝب
ك ٢هبئٔخ.
ٗ .2بهْٞا مًو٣برٌْ ؽّ ٍٞؼٞهًْ ػ٘لٓب ً٘زْ رِؼجٛ ٕٞن ٙاألُؼبة ٝأٗزْ أٛلبٍ .هٞٓٞا ثٔٞاىٗخ اُلٞائل ٝأَُبٟٝء
أُؾزِٔخ إلؽ٤بء ٛن ٙاألُؼبة.
 ٌٌْ٘ٔ٣ .3رط٣ٞو أُؼبثٌْ اُقبٕخ أ ٝرؼل َ٣ثؼ٘ األُؼبة أُٞعٞكح َٓجوبٗٝ ،بهْٞا اُلٞائل أُورجطخ ثبُوكب ٙاُ٘لَ٢
االعزٔبػ /٢اُزؼبك /٢ث٘بء اُوٞح اُلافِ٤خ ٌَُ ٜٓ٘ب.
 .4اهوأٝا هبئٔخ األُؼبة أُج٘٤خ ك ٢الوشفك الزذسٗجٖ ًٔ 13-2غٔٞػخٞ٤ٍ .ىػ ٚػِ ٌْ٤أَُ٤و فالٍ كزوح اُؼَٔ
اُغٔبػ.٢
 .5اًزجٞا هبئٔخ ثبألُؼبة اُزٗ ٢بهْزٔٛٞب ثٔب ك ٢مُي رِي اُز ٢أػطبٛب أَُ٤وٝ ،اٍزؼلٝا ُزؼِ ْ٤أُْبهً ٖ٤ك ٢اُغَِخ
اُؼبٓخ صالصب أ ٝأهثؼب ٖٓ ٛن ٙاألُؼبة.
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الوشفك الزذسٗجٖ  :13-5رؼل٘وبد هغوْػخ الؼول طً :ؾبهبد الوغشػ ّالذساهب ّهغشػ الذهٔ ّسّاٗخ
المقـ
األُذاف:
 .1رؼِْ هٔ٤خ اٍزقلاّ أَُوػ/اُلهآب َٓ /وػ اُلٓ /٠هٝا٣خ اُؤٖ كَٓ ٢بػلح األٛلبٍ أُزٞرو ٖ٣أ ٝاالَٗؾبث ٖ٤٤أٝ
اُؼلٝاٗ ٖ٤٤ثٌَْ ىائل ػِ ٠اٍزؼبكح اؽَبٍ ْٜثبُزؾٌْ رله٣غ٤ب.
 .2رٞك٤و ٓز٘لٌ آفو ُألٛلبٍ ٣ؼجو ٕٝك ٚ٤ػٖ هأٝ ْٜ٣اثلاػٝ ْٜٓٞٔٛٝ ْٜفبٕخ أؽالٓ.ْٜ

ٓالؽظخ ٖٓ :أُُِ ْٜـب٣خ أال رٌ ٕٞأَُوؽ٤بد /اُلهآبَٓ /وػ اُلٓ ٠ػٖ األؽلاس أُض٤وح ُِ٤ٚن اُزٓ ٢و ثٜب األٛلبٍ ،كقطو
رؾو٣ي اُوِن ٝاُقٞف ٝاُٖلٓخ ٖٓ فالٍ اػبكح رٔض َ٤أؽلاس ٍبثوخ ػ٘٤لخ ٕبكٓخ فطو ؽو٤وٝ ،٢ال ٣غت ٓطِوب اُو٤بّ ثنُي ك٢
ث٤ئخ أُلهٍخٝ ،ال ؽزٓ ٠غ ٛج٤ت أٓ ٝؼبُظ ٗلَ.٢
الزؼل٘وبد:
ٗ .1بهْٞا ٓؼب أُٞا٤ٙغ أُزؼلكح اُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ َ٣زٔزغ ثٜب األٛلبٍٓ :ضَ اُؤٖ اُق٤بُ٤خ ُألٛلبٍ األٕـو ػٔوا ،أٝ
اُٝ ّٜٞٔاالٛزٔبٓبد ٝأُْبؿَ ٝاُوؿجبد ٝآ٥بٍ اُؾبُ٤خ ُألٛلبٍ األًجو ػٔوا.
 .2اهوأٝا الوشفك الزذسٗجٖ ًٔ 13-2غٔٞػخٞ٤ٍ .ىػ ٚػِ ٌْ٤أَُ٤و فالٍ كزوح اُؼَٔ اُغٔبػ.٢
 .3ؽٚوٝا َٓوؽ٤خ ًبِٓخ أ ٝهٖخ أَٓ ٝوؽ٤خ كُٜٓٞٛ ٠ب  5اُ 10 ٠كهبئن روو٣جب رؼوٜٗٞٙب أٓب ثبه ٢أُْبهً ٖ٤ك٢
اُغَِخ اُؼبٓخ.
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الوشفك الزذسٗت  :14-1الؼول هغ األُل ّاألهفب لزؾغ٘غ الشفبٍ الٌفغٖ االعزوبػٖ لألهفب

الؼول هغ األُل
ُل ٟاُغٔ٤غ (األٝ َٛأكواك أُغزٔغ ٝاُطلَ ٗلَ )ٚكٝه ِٓ٣ ْٜؼج ٚٗٞك ٢كػْ أُْبًَ اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ اُزٞ٣ ٢اعٜٜب األٛلبٍ
ك ٢ظوٝف اُطٞاهٟء ٌُٖ ،األ ْٛ َٛاُؼٖ٘و األٝ ٍٝاألٍبٍ ٢أَُئ ٍٝػٖ َٓبػلح ٛلِ ْٜكٞٓ ٢اعٜخ أُْبًَ اُ٘لَ٤خ
االعزٔبػ٤خ ٌُٖٝ .ثؼ٘ األ َٛهل ٣لزووُِ ٕٝولهح ٝأُؼوكخ ٝأُٜبهاد اُالىٓخ ُِو٤بّ ثنُي .كل ٢اُؼل٣ل ٖٓ ؽبالد اُطٞاهٟء،
 ٌٕٞ٣األ َٛأٗلََ٘ٓ ْٜؾو ٖ٤أٓبّ األؽلاس أُيػغخ.
أُؼِٔ ٕٞأكواك ٣ؾظ ٕٞثبالؽزواّ اٌُج٤و ك ٢أُغزٔغٝ ،ؿبُجب ٓب ٣زطِغ األٝ َٛىػٔبء أُغزٔغ اُ ْٜ٤ػ٘لٓب ٖ٣بكف اُطلَ
اُٖؼٞثبدُٝ .نُي َ٣زط٤غ أُؼِٔ ٕٞإٔ َ٣بػلٝا األٝ َٛا٥فو ٖ٣ك ٢أُغزٔغ ك ٢رؼي٣ي ك ُّٜٞٔ ْٜٜٔاألٛلبٍ ٝرط٣ٞو
أُٜبهاد ُِزؼبَٓ ٓغ ٛن ٙاُ.ّٜٞٔ
ك٘ف ٗوكي للوؼلو٘ي دػن األُل؟

اُلػْ ٝاإلٕـبء








ىٝهٝا األٍو ٝػجوٝا ػٖ اٛزٔبٌْٓ ثق٤وٛب ٝف٤و أٛلبُٜب.
هٞٓٞا ثزوَٓ ْ٤٤زٓ ٟٞؼوكخ األٙٝٝ َٛؼ ،ْٜثٔب ك ٢مُي ٗظبّ اُلػْ ُل.ْٜ٣
ٗبهْٞا اُزؾل٣بد اُز ٢هل ٞ٣اعٜٜب األٛلبٍ ك ٢ظوٝك ْٜاُؾبُ٤خٝ ،ؽبُٞٝا روٓ ْ٤٤ب اما ًبٕ ٘ٛبى ْٓبًَ ك ٢األٍوح .هل
٣وربػ األ َٛأُضوِ ٕٞثبُ ّٜٞٔػ٘لٓب ٣غل٣ ٖٓ ٕٝزؾلص ٕٞاُ.ٚ٤
اما الؽظزْ إٔ أٛلبال ٞ٣اعٕ ٕٜٞؼٞثبد ٓؾلكحٗ ،بهْٛٞب ٓغ األ َٛثٖواؽخ  ٌُٖٝثؤٍِٞة كاػْ.
اٍزقلٓٞا ٜٓبهاد االرٖبٍ اُز ٢رؼِٔزٔٛٞب كٛ ٢نا اُزله٣ت ُؼٌٌ ْٓبػو األٝ َٛكػٔ ْٜك ٢رط٣ٞو ؽِ ٍٞثؤٗلَ.ْٜ
اػوٞٙا أَُبػلح اُز ٢رَزط٤ؼ ٕٞرٞك٤وٛبٓ ،ضَ االرٖبٍ ٓغ اُقلٓبد أُقزٖخ أ ٝرور٤ت َٓبػلح رؼِ٤ٔ٤خ اٙبك٤خ.
اؽنهٝا ٖٓ ػوٗ َٓبػلح ال رَزط٤ؼ ٕٞرٞك٤وٛب.
اٞ٘ٔٙا ُ ْٜاَُو٣خ ٝاُلػْ أَُزٔو .ربثؼٞا اُؼَٔ ٓؼٝ ْٜاكػُ ْٛٞي٣بهرٌْ ك ٢أُلهٍخ.

رجبكٍ أُؼوكخ ٝرط٣ٞو أُٜبهاد
اما ٝعلرْ إٔ األ َٛال ٣لٙٝ ٕٜٞٔغ أٛلبُ ،ْٜاػوٞٙا ػِ ْٜ٤ثِطق أُؼِٓٞبد ٝػيىٝا ٓٔبهٍبد اُزوث٤خ اُٞاُل٣خ اُغ٤لح.
ٝثٔ٘٤ب رغوٛ ١ن ٙأُ٘بهْبد ،ؽبُٞٝا َٓبػلح األ َٛك ٢االرٖبٍ ٓغ اُقلٓبد أُ٘بٍجخ ك ٢أُغزٔغ اما ْٗؤد ؽبعخ ُٔي٣ل ٖٓ
اُلػْ أ ٝاُلػْ أُزقٖٔ.
ثؼ٘ اُوٚب٣ب اُز٘ٓ ٌٖٔ٣ ٢بهْزٜب رَْٔ:
 اؽز٤بعبد األٛلبٍ ُج٤ئخ َٓزووح .ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ أ٤ٔٛخ اَُؼ ٢إلثوبء األٛلبٍ كٗ ٢لٌ اُج٤ذ ٓغ أ ،ِْٜٛأ ٝػِ ٠األهَ
ٔٙبٕ ؽٖ ُْٜٞػِ ٠هػب٣خ ٓزٔبٌٍخ ٖٓ أؽل ٝاُل ْٛأ ٝأؽل األهوثبء أُووث.ٖ٤
 أ٤ٔٛخ رِج٤خ اؽز٤بعبد األٛلبٍ ُِطؼبّ ٝأٌَُٖ ٝاُِجبً ٝاُوػب٣خ اُٖؾ٤خ ٝاُزؼِْٗ ٢ٌُ ْ٤غغ ٗٔبء ْٛثٌَْ ٕؾ.٢
 أ٤ٔٛخ رِج٤خ االؽز٤بعبد اُ٘لَ٤خ االعزٔبػ٤خ ٓضَ:
 اإلؽَبً ثبألٓبٕ :اُضوخ ٝاألٓبٕ ٣غت إٔ رٌ ٕٞؿ٤و ْٓوٛٝخ.
 االٗزجبٝ ٙاالٛزٔبّ٣ :ؾزبط األٛلبٍ ُالٗزجبٝ ٙاُؾت ٝاُؾٔب٣خ.
 اُوج٣ :ٍٞؾزبط األٛلبٍ ُوجًٔ ُْٜٞب  ْٛث٘وب ٛهٞرٙٝ ْٜؼل.ْٜ
 اُزول٣و ٝاُلػْ٣ :ؾزبط اُطلَ ُِؾٖ ٍٞػِ ٠اُزول٣و أ ٝأُل٣ؼ ػ٘ل ه٤بٓ ْٜثؤكؼبٍ ا٣غبث٤خ ،ثبإلٙبكخ اُ ٠اُلػْ فالٍ
األٝهبد اُٖؼجخ.
 اُزؤك٣ت أُالئَْ٣ :بػل األٛلبٍ ك ٢رؼِْ األػواف االعزٔبػ٤خ ٤ًٝل٤خ اُزٖوف ثٌَْ ٓالئْ ٝاُؾٖ ٍٞػِ ٠هجٍٞ
أُغزٔغ.
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ًٔب ػِ ٠أُؼِٔ ٖ٤إٔ ٣ئًلٝا ؽبعخ األٛلبٍ اُ ٠اُلوٓ ٝاإلهّبكَ٣ٝ .زط٤غ أُؼِٖٔٗ ٕٞؼ األ َٛثؤٕ:
ْ٣ وًٞا األٛلبٍ كْٗ ٢بٛبد ٓ٘بٍجخ ألػٔبه ْٛثبػطبئ ْٜاُلوٓ ٝاُزْغ٤غ ُِْٔبهًخ.
٣ ؼطٞا األٛلبٍ اُلوٓ ُِزؼِْ ك ٢ث٤ئخ آٓ٘خ ٝكاػٔخ .أػطٞا األٛلبٍ اُلوٓ ُزغوثخ ٜٓبهاد عل٣لحّٝ ،غؼ ْٛٞػِ٠
أُْبهًخ ٝرؾلصٞا ٓؼ ْٜػٖ كُِ ْٜٜٔؼبُْ ٖٓ ؽ.ُْٜٞ
٣ ؼطٞا األٛلبٍ ٓؼِٓٞبد ًبك٤خ ُ٤لٜٞٔا ٓب ٣غو ١ؽ.ُْٜٞ
٘ٔ٣ ؾٞا األٛلبٍ أكٝاها َٓٝئ٤ُٝبد ٓ٘بٍجخ ألػٔبه .ْٛكبألٛلبٍ ٣ؾزبعُِ ٕٞزغوثخ ٝاإلهّبك ُزط٣ٞو ٜٓبهار ْٜاُزبُ٤خ:
 هػب٣خ أٗلَ( ْٜاُ٘ظبكخ ٝاُـناء).
 رط٣ٞو اُنًبء اُؼوِٝ ٢اُؼبٛل.٢
 رط٣ٞو اُولهح ٝاُل ْٜأُؼوك.٢
 ك ْٜاُز٘ٞع كٓ ٢ؾ٤ط.ْٜ
 اًزَبة ارغبٛبد ٤ًٍِٞٝبد اعزٔبػ٤خ ا٣غبث٤خ.
 اُزؼج٤و ػٖ أُْبػو ٝاألكٌبه.
 اُوواءح ٝاٌُزبثخ ٝاُؾَبة.

الؼول هغ الوغزوؼبد
الٍزغبثخ أُغزٔغ ُألٛلبٍ أُؾزبعُِ ٖ٤وػب٣خ رؤص٤و ٓ ْٜػِٓ ٠ل ٟهلهح األٛلبٍ ػِ ٠اُزؤهِْ ٓغ األٙٝبع اُٖؼجخ ٝاُزؼبك٢
ٜٓ٘ب.
ِ٣ؼت أُؼِٔ ٕٞكٝها ٜٓٔب ُ ٌ٤ك ٢أُلهٍخ كو ٜثَ ًٝنُي فبهعٜب .كل ٢أُلهٍخَ٣ ،زط٤غ أُؼِٔ ٕٞإٔ ٣ؾبُٞٝا عؼَ أُلهٍخ
أًضو كػٔبٓ ،ضال ٖٓ فالٍ اعواء ْٗبٛبد ك ٢اٛبه ّج ٚ٤ثبألٍوح ٝرؼي٣ي اُزؼبٝ ٕٝاُؼالهبد اُٞص٤وخًٔ .ب أَٗ٣ ْٜزط٤ؼ ٕٞأٚ٣ب
أَُبػلح ك ٢عؼَ ٓغزٔؼبر ْٜأًضو كػٔب ُ٘ٔبء األٛلبٍ ٝرؼبك ،ْٜ٤ؽ٤ش  ٌْٜ٘ٔ٣ر٘ظ٘ٓ ْ٤بٍجبد فبٕخ أ ٝثوآظ ُألٛلبٍ ك٢
ٓغزٔؼبرٓٝ ،ْٜؾبُٝخ اُزؤص٤و ك ٢ىػٔبء أُغزٔغ ُٔٚبٕ رِج٤خ اؽز٤بعبد األٛلبٍ ٝؽوٞه.ْٜ
ٝرغل ٕٝربُ٤ب هبئٔخ ثبألٓٞه اُزُِٔ ٌٖٔ٣ ٢ؼِٔ ٖ٤كؼِٜب كٓ ٢غزٔؼ.ْٜ
 .1الؼول ػلٔ موبى ّعْد ؽ٘بح ػبئل٘خ هغزمشح ّداػوخ لألهفب
فالٍ أٙٝبع اُٖواع ٝػوجٜب ٌٖٔ٣ ،ؽلٝس رٞرو ٓٝغبكالد ٝى٣بكح كٓ ٢ؼلٍ اُؼ٘ق كافَ األٍوٝ ،أؽ٤بٗب ٘٣لَٖ أكواكٛب ػٖ
ثؼ ْٜٚاُجؼ٘ٝ .ألٕ اُواّلٝ ٖ٣ؿ٤و ٖٓ ْٛأكواك األٍوح ٓ ٌٕٞٗٞ٣ؼوُِ ٖ٤ٙزٞرو ،كول ٣لوؿ ٕٞاؽجبٛبر ْٜػِ ٠األٛلبٍ (آب
ثبُزْل٣ل ػِ ْٜ٤أ ٝكولإ أػٖبث ْٜػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ) ،أ ٝال  ُْٜٗٞٞ٣االٛزٔبّ اٌُبكٝ .٢ثٔ٘٤ب َ٣زط٤غ أُؼِٔ ٕٞاُؼَٔ ٓجبّوح ٓغ
األَُٔ َٛبػلر ْٜػِ ٠رٞك٤و ؽ٤بح ػبئِ٤خ َٓزووح ٝكاػٔخ ُألٛلبٍ ،كبٕ ثبٌٓبًٗ ْٜنُي اُؼَٔ ٓغ أُغزٔغ ُ٘لٌ اُـب٣خً ،ؤٕ
٘٣ظٔٞا ٓغٔٞػبد ٗوبُ ٓغ األ َٛأ ٝرْغ٤غ هعبٍ اُل ٖ٣أ ٝىػٔبء اُوو٣خ أ ٝاُؾ ٢ػِ ٠اُزْل٣ل ػِ ٠أ٤ٔٛخ اٍزٔواه اُواّلٖ٣
ك ٢رٞك٤و اُؾت ٝاإلهّبك ٝاُزلُ ْٜألٛلبٍ.
 .2الوغبػذح فٖ إػبدح الٌؾبهبد االػز٘بدٗخ فٖ ؽ٘بح األهفب
ؿبُجب ٓب ر٘وطغ اُْ٘بٛبد االػز٤بك٣خ ُألٛلبٍ ػ٘لٓب ٘٣لُغ ٕواع .كؤؽ٤بٗب ٣زَوة األٛلبٍ ٖٓ أُلهٍخ ٣ٝزٞهل ٕٞػٖ ٓٔبهٍخ
اُْ٘بٛبد اُو٣ب٤ٙخ أ ٝؽٞٚه األؽلاس اُضوبك٤خ ُٝوثٔب ٣زٞهق اُزؼِ ْ٤اُل ٖٓ .٢٘٣أُ ْٜإٔ ٣ز ٠ُٞأُؼِٔ ٕٞأُجبكهح ك ٢اػبكح
رضج٤ذ ٛن ٙاُْ٘بٛبد ُألٛلبٍ ؽبُٔب ٖ٣جؼ اُٙٞغ آٓ٘ب  ٖٓٝأٌُٖٔ اُو٤بّ ثٜبَ٣ٝ .زط٤غ أُؼِٔ ٕٞأَُبػلح ك ٢رور٤ت
اُْ٘بٛبد ُألٛلبٍ أ ٝرْغ٤غ ا٥فو ٖ٣ػِ ٠ر ٢ُٞاُو٤بّ ثٜب.
 .3رٌظ٘ن الفشؿ ل٘لؼت األهفب ّٗجذػْا ّٗؼجّشّا ػي أؽبع٘غِن
فالٍ أٙٝبع اُٖواع ٝثؼلٛب٣ ،ؾزبط األٛلبٍ ُِٔي٣ل ٖٓ اُلوٓ ُِ٤ؼجٞا ٣ٝجلػٞا ٣ٝؼجوٝا ػٖ أؽبٍٝ .َْٜ٤اٙبكخ اُ٠
اُْ٘بٛبد أُؼزبكح أُنًٞهح أػالَ٣ ،ٙزط٤غ أُؼِٔ ٕٞرور٤ت ْٗبٛبد أفوُ ٟألٛلبٍ إلػطبئ ْٜكوٕخ ُِزؼج٤و ػٖ ْٓبػو.ْٛ
ٓضال ٌْٜ٘ٔ٣ ،ر٘ظٍَِِ ْ٤خ ٖٓ ٓغٔٞػبد اُِؼت ُألٛلبٍ األٕـو ػٔوا ٝاٍزٚبكخ ٓؼوٗ ُلٖ األٛلبٍ أ ٝأفن األٛلبٍ ك٢
ٗيٛبد اُ ٠أٓبًٖ ػبٓخ أّٞ ٝا٠ٛء أ ٝر٘ظْٗ ْ٤بٛبد ٍالّ.
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 .4الوغبػذح فٖ موبى رلج٘خ اؽز٘بعبد األهفب ّؽوبٗزِن هي الوضٗذ هي األرٓ
ِ٣ؼت أُؼِٔ ٕٞكٝها ٜٓٔب كٔٙ ٢بٕ رِج٤خ االؽز٤بعبد اُغَل٣خ ٝؿ٤و اُغَل٣خ ُألٛلبٍ .كبما ًبٕ األٛلبٍ عٞػ ٠أ ٝؿ٤و آٖٓ٘٤
أَٞ٤ُ ٝا ثٖؾخ ع٤لح أُ ٌ٤ُ ٝلٓ ْٜ٣ؤ٘ٓ ٟٝبٍت ،كٖٔ اُٖؼت ػِ ْٜ٤إٔ ٣زطٞها ٗلَ٤ب ٣ٝزؼبكٞاُ .نا ،كبٕ أ٢ّ ١ء ٣و ّٞثٚ
أُؼُِٔٔٚ ٕٞبٕ رِج٤خ اؽز٤بعبد األٛلبٍ ٍ٤لػْ ثٌَْ ؿ٤و ٓجبّو رطٞه ْٛاُ٘لَٓ .٢ضالَٓ ،بػلح أٍوح ؽوم ٓ٘يُٜب ك ٢ث٘بء
ٓ٘يٍ ٓئهذ أٓو ٓ ْٜعلا ألٛلبُٜب.
ًٔب إٔ ٖٓ أُ ْٜعلا ٓؾبُٝخ ٔٙبٕ ؽٔب٣خ األٛلبٍ ٖٓ أُي٣ل ٖٓ األمٝ .ٟثٔ٘٤ب هل ٛ ٌٕٞ٣نا ٕؼجب ك ٢ظوٝف اُطٞاهٟء ،كبٕ
٘ٛبى ثٚؼخ أّ٤بء َ٣زط٤غ أُؼِٔ ٕٞاُو٤بّ ثٜبٓ .ضال ٌْٜ٘ٔ٣ ،ر٘ظ ْ٤ؽِٔخ رضو٤ل٤خ ك ٢أُغزٔغ َُِٔبػلح ك ٢رٞػ٤خ اُ٤بكؼٖ٤
ثؤفطبه اٌُؾٝ ٍٞأُقلهاد ،أ ٝاُؾل٣ش ٓغ ىػ ْ٤أُ٤ْ٤ِ٤بد أ ٝاُغ ِ٤إله٘بػ ٚثؼلّ اّواى األٛلبٍ (أً ٖٓ ًَ ١بٕ كٍٖ ٕٝ
اُضبٓ٘خ ػْوح) ك ٢اُْ٘بٛبد اُؼٌَو٣خ ،أٓ ٝؾبُٝخ ر٘ظ٘ٓ" ْ٤طوخ آٓ٘خ" ِ٣غؤ اُٜ٤ب األٛلبٍ اما ّؼوٝا ثبُقطو.
 .5موبى أخز اؽز٘بعبد األهفب ثبلؾغجبى فٖ الزخط٘و الوغزوؼٖ
فالٍ أٙٝبع اُ٘ياع ٓٝب ثؼلٛب ،ؿبُجب ٓب رطوأ رـ٤واد ػِ ٠أُغزٔغ :ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ ،هل ٘ٛ ٌٕٞ٣بى ؽبعخ اُ ٠اػبكح رْ٤٤ل
أُجبٗٝ ،٢أؽ٤بٗب ٘ٛ ٌٕٞ٣بى ٙوٝهح إلػبكح رٓ ٖ٤ٛٞغزٔؼبد ثؤًِٜٔب  ٌٕٞ٣ػِٜ٤ب اُزٌ٤ق ٓغ أؽ٤بء عل٣لح ،أ ٌٕٞ٣ ٝاُ٘بً
ٓٚطوُِ ٖ٣جؾش ػٖ ػَٔ ٓقزِقً ٌُٖ .ض٤وا ٓب ٣زْ أٛبٍ اؽز٤بعبد األٛلبٍ .كبما اٙطو ٓغزٔغ اُ ٠اػبكح اُز ٖ٤ٛٞػِ٠
ٍج َ٤أُضبٍ ٖٓ ،أُٔٙ ْٜبٕ هلهح األٛلبٍ ػِ ٠االُزؾبم ثبُٔلهٍخ ٝرِو ٢اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ أُ٘بٍجخُ .نُي ،ػ٘لٓب ٣و ّٞأكواك
أُغزٔغ أ ٝاُؾٌٓٞخ ثبرقبم هواهادَ٣ ،زط٤غ أُؼِٔ ٕٞإٔ ٣ؼٌَٞا ٕٞد األٛلبٍ .كجبٌٓبٕ أُؼِٔ ٖ٤اُلكغ ثبرغب ٙث٘بء أُلاهً
ٝرغ٤ٜيٛب ثبُٔٞظل ،ٖ٤أٔٙ ٝبٕ رٞكو اُقلٓبد اُٖؾ٤خ ُألٛلبٍ ،أٔٙ ٝبٕ رٞك٤و أُغزٔؼبد ألٓبًٖ ُِؼت أ ٝاُلهاٍخ
ُألٛلبٍ.
 .6هغبػذح األهفب ػلٔ الوؾبسكخ ثؾكل فبػل فٖ إػبدح ثٌبء هغزوؼبرِن ّهغزمجلِن اإلٗغبثٖ
ُِٔؼِٔ ٖ٤كٝه ٓ ْٜكَٓ ٢بػلح األٛلبٍ ػِ ٠اػبكح ث٘بء ٓغزٔؼبر .ْٜكٖٔ أُُِ ْٜـب٣خ اػطبء األٛلبٍ – فبٕخ ٖٓ  ْٛكٞم
اَُبكٍخ – كٝها كبػال ٝا٣غبث٤ب كٓ ٢غزٔؼبر .ْٜؽ٤ش ثبٌٓبٕ األٛلبٍ أَُبػلح ك ٢اػبكح ث٘بء ٓ٘طوخ ُؼت أٓ ٝلهٍخ ،أ ٝاىاُخ
األٗوبٗ أ ٝر٘ظ٤ق اُجٞ٤د ٝاألّغبه ،أ ٝأٜٓ ١بّ أفؤً .ٟب  ٌٖٔ٣اُطِت ٖٓ األٛلبٍ اْٗبء ٓٞهغ ُِؼت ٝاٍزقلاّ أّ٤بء
َٓزؼِٔخ كْٗ ٢بٛبر ْٜاإلثلاػ٤خ.
 ٖٓٝأُ ْٜأٚ٣ب كػْ األٛلبٍ – فبٕخ اُ٤بكؼ – ٖ٤كٕ٘ ٢غ هواهاد كٓ ٢غزٔؼبر٘ٛٝ .ْٜبى ػلح ٛوم إلّواى األٛلبٍ،
ًٔٚبٕ رٔض ِْٜ٤كُ ٢غ٘خ أُلهٍخ ،أ ٝاّواى اُْجبة كُ ٢غ٘خ اُوو٣خ ،أ ٝاربؽخ أُغبٍ أٓبّ اُ٤بكؼ ٖ٤ثز٘ظْٗ ْ٤بٛبر ْٜاُقبٕخ
ٝاكاهرٜب.
الوشاعغ:
1. Mona Macksond : To Make Children Smile Again
2. UNICEF : OPT : Social Psychology for Children and Teenagers
3. UNICEF Module : Bali
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روشٗي االعزشخبء األّ  :االعزشخبء الغغذٕ
أٍِٞة االٍزوفبء ٛنا ٓل٤ل ُِـب٣خ ُألّقبٓ اُن٣ ٖ٣ؼبٗ ٖٓ ٕٞاُزٞرو اُغَلٝ ١اُؼبٛلٝ ،٢األٛلبٍ اُن ٖ٣ال َ٣زط٤ؼٕٞ
االٍزوفبء٣ ٞٛٝ .زطِت اُزوً٤ي ٣ٝؼِْ األٛلبٍ أُٜبهاد اُزَ٣ ٢زط٤ؼ ٕٞرطج٤وٜب ك ٢اُج٤ذ ػ٘لٓب  ٌٕٞٗٞ٣ؿبٙج ٖ٤أٓ ٝزؼجٖ٤
أ ٝؽياٗ ٠أٓ ٝزٞرو ٖ٣أ٣ ٝلهٍُ ٕٞالٓزؾبٗبد .اٗ ٚأٍِٞة ثَٝ ٜ٤كؼبٍ ُالٍزوفبء اُؼبّ .اُغيء اُضبٗ ٖٓ ٢رٔو ٖ٣االٍزوفبء
رٔو ٖ٣مٍٔ٘ ٢٘ٛبهٍ ٚك ٢اُ ٖ٤ٓٞ٤اُضبُش ٝاُواثغٝ .ك ٢اُ ّٞ٤اُقبٌٓ ٍ٘غٔغ اُزٔو ٖ٤٘٣اُغَلٝ ١اُنٓ ٢٘ٛؼب.
ٗزؤًل إٔ اُج٤ئخ ٛبكئخ ٝثبػضخ ػِ ٠االٍزوفبءٗ .طِت ٖٓ أُْبهً ٖ٤إٔ ٣غَِٞا أَ٣ ٝزِوٞا ػِ ٠األهٗ أ ٝػِ ٠اٌُوٍ ،٢ثؾ٤ش
رٌ ٕٞاُولٓبٕ ػِ ٠األهٗ ٝاُ٤لإ ػِ ٠اُؾٗ .ٖٚطِت ٓ٘ ْٜروى ًَ ّ٢ء ثؤ٣لٝ ْٜ٣اىاؽخ اُ٘ظبهاد أ ٝأ٢ّ ١ء َ٣جت ػلّ
اُواؽخ ٗٝزؤًل إٔ ٓالثَٓ ْٜو٣ؾخ.
 .21أؿٔٞٚا أػ .ٌْ٘٤اٍزوفٞا.
 .22ؽوًٞا أًزبكٌْ ثجٜء اُ ٠أػِٝ ٠أٍلَ.
 .23ؽوًٞا أػ٘بهٌْ ثجٜء ؽوًخ كائو٣خ( .أّ ١قٔ ُلٌِْٓ ٚ٣خ ك ٢اُؼ٘ن ،ػِ ٚ٤إٔ ٣و ّٞثٜنا ثجٜء ّل٣ل) .ؽوًٛٞب أٝال
ك ٢ارغب ٙصْ ك ٢االرغب ٙا٥فو.
 .24ؽوًٞا أًزبكٌْ ٓوح أفوٛ ٌُٖٝ .ٟن ٙأُوح ٖٓ األٓبّ اُ ٠اُقِق .رؾوًٞا ثجٜء .اُ ٠أػِٝ ٠أٍلَ ٖٓ ،األٓبّ اُ٠
اُقِق.
 .25اثلأٝا ثزؾو٣ي أػ٘بهٌْ ٓوح أفو ٟؽوًخ كائو٣خ ٝثجٜء ّل٣ل.
 .26ؽوًٞا عنػٌْ ثجٜء اُ ٠أؽل اُغبٗج ٖ٤صْ اُ ٠ا٥فو .ال رغٜلٝا أعَبكًْ ثَ رؾوًٞا ثِطق ٝثٜء .رؤًلٝا إٔ ظٜوًْ
َٓزوٓٝ ْ٤وربػ.
 .20ؽوًٞا إٔبثغ أهلآٌْ اُ ٠أػِٝ ٠أٍلَ .اهكؼٞا اؽل ٟأهلآٌْ هِ٤ال ٝؽوًٞا اٌُبؽَ اُ ٠أػِٝ ٠أٍلًَ .وهٝا اُؾوًخ
ٓغ اُولّ األفو .ٟؽوًٞا اؽل٤ٍ ٟوبٌْٗ اُ ٠األٓبّ ٓٝلٛٝبً .وهٝا ٓغ اَُبم األفو.ٟ
 .23ؽوًٞا األ٣ل ١ؽوًخ كائو٣خ ٝثجٜء٣ ،ل ٝاؽلح ًَ ٓوح.
 .23فنٝا ٗلَب ثط٤ئب ٝػٔ٤وب (ٓ 12وح) .ر٘لَٞا ٖٓ أٗلٌْ ٝأفوعٞا اُ٘لٌ ٖٓ كٌْٔ .اعَِٞا ثبٍزوبٓخ.
 .30ؽوًٞا أًزبكٌْ ٓوح أفو ٟثبُز٘بٝة كائو٣ب َ صْ ؽوًٞا أػ٘بهٌْ صْ ٛيٝا أ٣ل ٌْ٣صْ ؽوًٞا إٔبثغ أهلآٌْ ٤ٍٝوبٌْٗ.
اكزؾٞا أػ .ٌْ٘٤فنٝا ٗلَ ٖ٤ثط٤ئٝ ٖ٤ػٔ٤و٤ً .ٖ٤ق رْؼوٕٝ؟
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االٍزوفبء اُن:٢٘ٛ
٣ؼزجو االٍزوفبء اُن ٖٓ ٢٘ٛاهلّ اٗٞاع االٍزوفبء ٣ٝزٔ٤ي ًَ ّؼت ث٘ٞع ٓؼ ٖٓ ٖ٤االٍزوفبء اُن ٢ٛٝ ٢٘ٛرْجخ اُٞ٤عب كؼ٘ل
اُ٤بثبٗ٘ٛ ٖ٤٤بى ٓب ٠َٔ٣اُيٕ ٣ ٞٛٝؼزجو اٍزوفبء مًٔ ٢٘ٛب إ أُٖ٣ ٖ٤٤٘٤بهٍ ٕٞه٣بٙخ اُز ٢ٛٝ ٞاٚ٣ب رؼزجو اٍزوفبء
مًٝ ٢٘ٛنُي ٓب ًبٕ ٣و ّٞث ٚاُٖٞك٤خ ٍبثوب ٝرؼزجو ػجبكح ُلٝ ْٜ٣ر٘لهط رؾذ االٍزوفبء اُنًٔ ٢٘ٛب ٣ؼزجو اُزَج٤ؼ هلل ٍجؾبٗٚ
ٝرؼبُ ، ٠ثغبٗت إ ٛنا اُزَج٤ؼ ػجبكٝ ،ٙآ ْٛب٤ٔ٣ي االٍزوفبء اُن ٞٛ ٢٘ٛاالٗلٖبٍ ثن٘ٛي ػٖ اُؼبُْ اُقبهعٝ ٢اُزوً٤ي ػِ٠
ٌَّ ٓؼ ٖ٤كٓ ٢قِ٤زي إٞ ٝهح أًِٝخ ٝروككٛب ثجبُي ٓٝقِ٤زي ثزوً٤ي ك ٕٝإ رْـَ رلٌ٤وى ثْ٢ء ؿ٤وٛب ٝرَزٔو ثنُي ُٔلح
ال روَ ػٖ  15كه٤وخ كبٕ ىكد اُٞهذ كٜنا اك. َٚ
االٍزوفبء اُن٢٘ٛ
٘ٛبى ّو٣ ٛٝغت ارجبػٜب ٝاالُزياّ ثٜب:
* افن ٙٝغ ٓو٣ؼ ٍٞاء عِ ًٞا ٝاٍزِوبء ا ٝؽزٝ ٠هٞف .
* ٣غت إ ٣و ّٞاُلوك ثٜب اص٘بء ٌٓبٕ َٞ٣ك ٙاُٜلٝء اُزبّ .
*اٍزقلاّ اُز٘لٌ اُؼٔ٤ن ٝر٘ظ ْ٤اُز٘لٌ ٣ض٤و ؽبُخ االٍزوفبء .
*اُزوً٤ي ػِٞٙٞٓ ٠ع ّ٢ء ٓؼٞٛ ٖ٤اٍ كزوح اُزؤَٓ اُلٌو. ١
كٞائل االٍزوفبء اُن: ٢٘ٛ
 رؾَ ٖ٤اُناًوح رؾَٛ ٖ٤ج٤ؼخ اُّ٘ٞ ر٘ظ ْ٤مثنثبد أُـ هكغ ٓل ّٜٞاُناد روِ َ٤ؽلح االًزئبة روِ٤ًٔ َ٤خ اُؼوم فل٘ ؽلح كهبد اُوِت روِ َ٤اُٖلاع اُٖ٘ل٢ رؾَ ٖ٤أكاء اُؼَٔ ٝاُزؾٖ َ٤اُلهاٍ٢ -روِ َ٤رؤص٤و األٕٞاد اُؼبُ٤خ ػِ ٠اإلَٗبٕ
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الوشفك الزذسٗجٖ  :15-1خطخ الؼول الفشدٗخ لٌؾبهبد الذػن الٌفغٖ االعزوبػٖ

االٍْ________________________________:
ٓزٍ ٠ؤكؼَ مُي؟ (أّٜو ٖٓ ا)ٕ٥
1

2

3

4

5

6

أُلهٍخ________________________________ :
ٓب اُزـ٤٤واد اُز ٢أهؿت ك ٢هإ٣زٜب
األٛلبٍ؟

ٓب اُقطٞاد أُؾلكح اُزٍ ٢ؤرجؼٜب؟

ٓب اإلعواءاد اُز ٢أٍزط٤غ ارقبمٛب
ُزْغ٤غ اُلػْ اُ٘لَ ٢االعزٔبػ٢؟

ٓزٍ ٠ؤكؼَ مُي؟ (أّٜو ٖٓ ا)ٕ٥
1

2

3

4

5

6

ٓب اُزـ٤٤واد اُز ٢أهؿت ك ٢هإ٣زٜب
األٛلبٍ؟
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ٓب اُقطٞاد أُؾلكح اُزٍ ٢ؤرجؼٜب؟

ٓب اإلعواءاد اُز ٢أٍزط٤غ ارقبمٛب
ُزْغ٤غ اُلػْ اُ٘لَ ٢االعزٔبػ٢؟

