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 مستهلّ 

 جديد هدف تطبيق على والتعليم التربية وزارة تعمل 2102-2102 الجديد الدراسيّ  العام إطاللة مع

المستصعبين وذوي االحتياجات  للتالميذ( االحتواء قدرة توسيع)عشر الثاني الهدف هو أهدافها، من

 الخاّصة.

 الّتمّيز، تطوير: وهي للوزارة المركزّية األهداف تحقيق أجل من جّيدة وسيلة الهدف هذا يعتبر

 .ةاالجتماعيّ  الفجوات وتقليص العلميّ  التحصيل تحسين

 االحتواء في المدارس االبتدائّية: 

 :لهدف األعلىا

  التعليمّية ، وتحسين التحصيالت تحقيق التمّيز ودفعهتسعى وزارة التربية والتعليم إلى

 والجودة التربوّية، مع تقليص الفجوات االجتماعّية

 :02 الهدف

 من خالل توسيع قدرة االحتواء واالستجابة التعليم العاديّ  ا ضمنودفعهم قدم   تالميذدمج ال ،

 عةالحتياجاتهم المتنوّ 

 :أهداف محّددة

  همتعليمواصلوا ن يأ تالميذالدمج واالحتواء، بحيث يستطيع الوتعميق برامج توسيع 

 األطر التعليمّية العادّية ضمن وا في تحصيالتهم،تقّدميو

  ّدمج التالميذ في التعليم العادّي، بهدف الحّد ي احتياجات توفير برامج وطرائق متنّوعة تلب

 الخاصّ  ن توجيههم إلى التعليمم

 ستجابة االأطر أطر التعليم الخاّص للتالميذ الذين يحتاجون لها، فقط بعد أن يتبّين أّن  فيرتو

 خاّصةالطر األ تعليم ضمن هذهبتلّقي ال همفي التعليم العادّي تلزم  همحتياجاتالمهنّية ال

 :المهّمة

 تفعيل البرنامج في المؤّسسة التربوّية 

 :وصف المهّمة وتفصيلها

 دمج التالميذ في جهاز التعليم العاديّ برنامج الدمج في المؤّسسة التربوّية الساعية إلى  تنفيذ ،

صعوبات المن خالل توسيع االحتواء وتقّدم التالميذ المستصعبين، وذوي العسر )التعلّمي و
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)التعليم  جان المختلفةتالميذ المرّشحين، بحسب القانون، للّ سلوكّية(، والتقليص من عدد الال

 لجنة الدمج، لجنة التنسيب( -خاصّ ال

 :أهداف ثانوّية

 خطة تدّخل فردّية للتالميذ المستصعبين وإدارة إعداد 

 لجنة مدرسّية متعّددة التخّصصات لمعالجة التالميذ المستصعبين تشكيل 

 لمعلّمينتوظيف أطر تأهيل للمفّتشين، للمديرين ول 

 :الهدف جمهور

  التعليم  ضمن، ةسلوكيّ الصعوبات الو تعلّميّ الر عسالجميع التالميذ المستصعبين وذوي

 العاديّ 
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 ماذا عن االحتواء؟

ا ودفعهم آخرين تالميذ مع خاّصة احتياجات ذوي تالميذ دمج عبر الصفوف في االحتواء يتمّ   قدم 

، لخاّصةا قدراتهم وفق معهم والتعامل الفردّية الفروق مراعاة مع العلمّية، التحصيالت سلّم على

 تعنى التي والقيم، عامّ  بشكل االجتماعّية القيم وتطبيق التالميذ مجتمع دمجهم ضمن على والعمل

 .خاصّ  بشكل المختلف بتقّبل

ا وهو، احتضنه أي الطفل احتوى ،مثال قولنا، كواالحتضان االشتمال: يعني غةلفي ال االحتواء  أيض 

ا تواءاالح . وُينظر إلىجوانبه جميع من الشيء إحاطة  وضمّ  لقبول العاطفّية ه القدرةأنّ على  أيض 

 بهدف التعبير عن المشاعر ،له الحّيز اآلمن وتوفير التعاطف واالستماع، التفّهم ،اآلخر مشاعر

 .والعواطف

 كاملالتب التطبيع،ب بالّدمج، التربوّية الناحية من االحتواء يرتبط: التربويّ  منظورالوفق تواء االح

ضمن  األمام إلى ودفعهم مينالمتعلّ  دمجب طبيقّي،الت معناه ، فياالحتواء يرتبط. عمدا محيط يجادإبو

 االعتبار بعين األخذ مع مختلفة، خيارات وإعطاء االحتواء قدرة توسيع خالل من العاديّ  التعليم

 في قدراتهم تفعيل على تساعدهم التيو والظروف الالزمة األجواء وخلق، الخاّصة احتياجاتهم

 .مختلفة تمجاال

يحّدد االحتواء قدراتنا لمعرفة وتجربة األحاسيس التي نشعر بها مع عالج: أداة للاالحتواء ك

إذا استطعنا أن نشعر بما يشعر به فاألحاسيس التي تنمو لدى اآلخرين كقاعدة لعملّية االحتواء. 

 ه.، أن نكون معه وأن نحتويبه من نهتّ ه، أعراشنراعي ماآلخر، نستطيع عندها أن 

ا ألهم ا على أن تقوم المدرسة بجميع كوادرها وجمهورها؛ ّية االحتواء، كقيمة وكهدفنظر  ، وحرص 

قامت  .ا في مسارهاوالتالميذ، بتنفيذه وتطبيقه بمسؤولّية ووعيٍ، ليصبح نهج   مينالمعلّ  ،ينالمربّ 

لتعرض لكم وتقترح  ،رةبإعداد هذه النش االبتدائيّ  التعليم قسم في المجتمع؛ في للحياة التربية وحدة

في  وتوظيفه االحتواء هدف بتطبيق الخاّصة ،االجتماعّيةوالنشاطات  الّياتالفعّ  من عليكم مجموعة

ا للمعلّم في توضيح جاءت هذه النشرة لتكون مرشد  ومن هنا  مين في المدرسة.حياة التالميذ والمعلّ 

 معنى االحتواء، قيمته وأثره على نفوس التالميذ.

 أن ارتأينا المدرسة، في والتالميذ مينوالمعلّ  ينالمربّ جميع  مسؤولّية من هو الهدف هذا فيذتن وألنّ 

 االحتواء هدف بتطبيق الخاّصة االجتماعّية الّياتالفعّ  من مجموعة تحوي خاّصة نشرة بإعداد نقوم

 اآلخرين راتقد تفعيل وكيفّية، جميع هذه األطرافل ههدف حتوض، والقيمّية االجتماعّية الناحية من

 .معها والتعامل

 في للحياة التربية وحدة في والمدرسّيين يناللوائيّ  المرشدين من قام بإعداد هذه النشرة مجموعة

لهذا الهدف  خّصصت دراسّية أّيام وذلك في إطار والدرزّية.ة البدويّ  العربّية، في المدارس، المجتمع

 .عليه ءالثنا ونيستحقّ  جهد وهذا الصيفّية، العطلة خالل
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 تقسم هذه النشرة إلى قسمين: 

  فّعالّيات خاّصة لطاقم المعلّمينو أنشطة يقترح ؛القسم األّول

  فّعالّيات خاّصة بجمهور التالميذأنشطة ويستعرض  ؛القسم الثاني

ذها مع طاقم المعلّمين، لتكون ينفو فّعالّياتار أن يخت المدرسة في االجتماعّية التربية مرّكز على

ي أن وعلى المربّ . المختلف التلميذ مع للتعامل وجاهزّيتهم معرفتهم مدى لهم في الكشف عنا عون  

معرفة  مدى في الصّف ضمن حّصة التربية االجتماعّية، لفحصذها وينف يقوم باختيار فّعالّيات

 .المختلف التلميذ مع للتعامل وجاهزّيتهم تالميذه

 مونوالمعلّ  ونالمربّ  يجد في المدارس، وأن االحتواء يمةق دفع في النشرة هذه تساهم أنفي  أمل ناكلّ 

وبيئة  ،مريح دراسي   بجوّ الجميع  فينعمويجد التالميذ القيمة المضافة فيها،  ،هامن المرجّوة الفائدة

 تعليمّية داعمة عمادها التواصل والتفاعل والقبول.  
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 كيف سنعمل؟

ة، ال بّد أن تكون لدينا تصعبين والتالميذ ذوي االحتياجات الخاصّ الوصول إلى التالميذ المس أجل من

ا مع االممبك اكتشافهمأداة عمل تساعدنا على   .اسلبّي   همعن وسمتناع ر 

بعاد هذه النشرة مجموعة من األفي  بهدف إجراء مسح صفّي للتالميذ في المجال االجتماعّي، أوردنا

جمع يتّم  الل الدروس، االستراحات وفي أطر أخرى.التي تصف تصّرفات التالميذ خ والمعايير

، وهذا سيوفّر مستنداتالتقارير أو قراءة ال، اتفات بواسطة المشاهدالمعلومات حول هذه التصرّ 

 للمدرسة: 

 المدرسة  وفي في الصفّ االجتماعّي لوضع اصورة  .0

واألخرى التي  ،التي يجب تحسينها، وتلك تأكيدهافات التي يجب التصرّ قائمة بالسلوكّيات و .2

 يجب نفيها

 القيمّية -فات االجتماعّية/ صفّية لتقوية التصرّ فردّية بناء خّطة .2

 

 :، منهااألبعاد التي نقوم بفحصها متعّددة

اندماج اجتماعّي والعمل ضمن طاقم. ولكّل واحد تعامل محترم، مشاركة اجتماعّية،  ،حوار إجراء

 فّصلة في الجدول التالي:م من هذه األبعاد، نقوم بفحص معايير مختلفة

 معايير بعاد االحتواءأ

 حواًرا ييجر :حوار جراءإ

مراعيا آداب  محترمة بصورة

 ويطّور يدعم الحديث،

 دىل باألمان اإلحساس

 النقاش في المشاركين

 بإبداء ،تهمعرفب ،هتجاربب يشارك) الحوار في فّعالة بصورة يشارك -
 .ه..رأي

 لطيفة نبرة يستخدم -
 احترام على تدلّ  ة وغير اللغويّة )لغة الجسم(بيره اللغويّ عباراته وتعا -

 احتياجاتهمآرائهم و اآلخرين، مشاعر
 حديثه إتمام فرصة ويعطيه بصبر للمتحّدث يستمع -
 المطروح لحوارل ،موضوعيّ  بشكل ه،رأي يبدي -
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 تعامًل  يظهر :محترم تعامل

 له القريب للمحيط محترًما

أقواله  في منه القريبين لّ ولك

 وأفعاله

 لغة استعمال بواسطة مينوالمعلّ  التلميذ تجاه يجابيًاإ تعاملً  يبدي -
 محترمة وغير كلميّة ةكلميّ 

 باحترام اآلخر اتوخصوصيّ  ممتلكات اسم، مع يتعامل -
 محيطه نظافة وعلى للجميع التابعة األجهزة صلحيّة على يحافظ -
 آلخرا معتقداتو ثقافة آراء، تجاه وتسامًحا تعاطفًا يبدي -
 اآلخر وصعوبات مشاعر احتياجات، مع يتعاطف -
 (غير كلميّ  أو كلميّ  ؛فيعنسلوك  ىعل يقدم ال) فعله بردود يتحّكم -
 الذي همحيط فيوالمتّبعة  المقبولة عرافواأل القواعد حسب يتصّرف -

 ،حّصةال) المختلفة اتاليّ الفعّ النشاطات وتنفيذ  ، وأثناءفيه يتواجد
 االحتفاالت الرياضة، قاعة الحاسوب، ختبرم المكتبة، االستراحة،

 (المختلفة واالجتماعات
 نظمةاأل حسب ،المدرسة في الوظائف أصحاب معويتعامل  يتواصل -

 المقبولة عرافواأل
 يقظةً  يبدي :اجتماعيّة مشاركة

 والمحيط اآلخر تجاه وتعاطفًا

 اأجلهم من ويعمل

 حوله من يدور لما متيقّظ -
  معها ويتعامل احتياجاتهز يميّ و اآلخر مشاعر كتشفي -
 المدرسة في قائمةال االجتماعيّة طراأل في يشارك -
 تاّمة  مسؤوليّةمثابرة وبب وظائفه يؤّدي -
 االجتماعيّة المشاركة في عمالأل يبادر -
 محيطه عميدو معيّنة مهّمة تنفيذل يتطّوع -

مشارك  :اجتماعيّ  اندماج

 وفي األوالد مجتمع فيوفّعال 

 سباتنشاطات والمناال

 (المدرسةو الصف) االجتماعيّة

 ملتزم بأنظمتها وقوانينها

 التلميذ مع يتواصل -
 (وبعده التعليميّ  اليومخلل ) االجتماعيّة الفّعاليّات في يشارك -
 فيها يساهمو اجتماعيّة بفّعاليّة للقيام يبادر -
 ناجع واع وبشكل   خلفًا/ صراًعا يدير -

 

 في متعاون :طاقم ضمن العمل

 إلعداد وداعم طاقم منضه عمل

  وإنجاز منتج نهائّي للمهّمة

 الطاقم في شركائه مع يتعاون -
  الطاقم ةمهمّ  نجاحإل وقدراته معرفته تجاربه، ستغلّ ي -
 المهّمة تنفيذ خلل بعةالمتّ  واألنظمة القواعد يحترم -
 هويدعم الطاقم داخل ومحترم لطيف مناخيحافظ على  -
 ،الطاقم أعضاء يقترحها التي والمبادرات األفكار في يبدي رأيه -

 ألصحابه ايجابيًّ إ مردوًدا ويعطي
 ويسعى لذلك المهّمة تنفيذ في الطاقم عضاءأ ةكافّ  شراكإ يؤيّد -
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 صّور الفكرّي لتا

تتطّرق لمفهوم الّيات الفعّ األنشطة ومجموعة من بإعداد  ،قامت وحدة التربية للحياة في المجتمع

تالميذ ذوي التعامل مع تالميذ مستصعبين ومين والتالميذ كيفّية لجمهور المعلّ  توّضحو ،االحتواء

  .مشكلةكقيمة وليست كخاّصة احتياجات 

 أنشطة وفّعاليّات للمعلّمين 

 ذوي االحتياجات الخاّصةمستصعبين وتطوير ودفع التالميذ ال 

  ّينوالمربّ مين للمعلّ  ةتوفير األسس المعرفي  

 ء تطبيق مفهوم االحتوا 

 تطبيق مفهوم االحتواءعملّية ل استنباط طرق 

  ّي وبين تالميذهين المعلّم/ المربّ صال بديلة بالبحث عن قنوات ات 

 التالميذ ذوي ب والخبرات في التعامل مع التالميذ المستصعبين وتبادل المعرفة والتجار

 االحتياجات الخاّصة

  للتالميذ أنشطة وفّعاليّات

 التعّرف على مصطلح االحتواء 

 في الحياة المدرسّية المختلف ومشاركته التعّرف على 

  ،ترسيخ قيم مثل: تقّبل اآلخر، االحترام، التعاون، االختالف، التجانس والتمايز

 ...اركة االجتماعّية، العطاء وغيرهاالمسؤولّية، المش

 ات الشعورّية والنفسّية لالحتواءتعميق الوعي لدى التلميذ من ناحية التداعي 

  ّاون، إدارة حوار والعمل ضمن طاقمة للتالميذ ودفعهم نحو التعتحسين القدرات الذاتي 

 قيمتهوالتالميذ لالمعلّمين  يعّمق من فهم، االحتواءهدف تطبيق لوالسعي المتواصل إّن العمل الجاد 

في المدرسة، وعلى واقع التالميذ  ا على المناخ التربويّ األمر الذي ينعكس إيجاب  ، اطبيقّي  ا وتظرّي  ن

  في الصفوف العادّية.دمجهم وين وذوي االحتياجات الخاّصة في قبولهم المستصعب
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 أنشطة وفّعاليّات للمعلّمين                    القسم األّول:

 احتوائي في مهّمتي .1

 االحتواء .2

 الفرسان( حلبة) الكاروسيل لعبة .3

 أدوار تمثيل لعبة: والعائلة المدرسة بين حوار .4

 المدرسة في مختلفة ةحياتيّ  مواقف خلل: وتلميذ معلّم بين حوار .5

 وأمنية حلم .6

 اليوميّة المعلّمين حياة من تجارب .7

 مواقف تحليل .8
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 تياحتوائي في مهمّ 

 

  :دقيقة  54المّدة الزمنّية للفّعالّية 

 أهداف الفّعالّية:  

 عبر تجارب المعلّمين الشخصّية ،ف على مفهوم االحتواء وتطبيقه الفعليّ التعرّ  .0

 اآلراء ووجهات النظر في موضوع االحتواء تبادل  .2

 لى التطبيقة إمفهوم االحتواء ونقله من النظريّ  تفّهم .2

 استنباط طرق عملّية لتطبيق االحتواء على أرض الواقع .4

 ة تربوّيةإدراك المعلّم لقدرته على االحتواء كقيمة أخالقيّ  .5

 سير الفّعالّية:

، وُيطلب من كّل منهم أن يكتب جملة أو عبارة عن توزيع بطاقات وبالونات على المشاركين يتمّ . 0

عد ذلك ُيطلب من االحتواء، من تجاربه الشخصّية، ثّم يضع البطاقة داخل البالون وينفخه. ب

ا ويخرج البطاقة منه منهم البالونات في الهواء، وعلى كّل واحد  المشاركين أن يطّيروا أن يلتقط بالون 

ا أمام الجميع، ثّم يعقّب على ما جاء فيها ويدلي برأيه الشخصّي، يقرأهوالبالون(  ةقعر)من خالل ف

 يقوم بتعليقها على اللوحة المخّصصة لذلك.  بعدها

مشاركين(، ويطلب من  5-4ز بتقسيم المشاركين إلى مجموعات )كّل مجموعة تحوي يقوم المركّ  .2

ق القبول في سيا اكّل مشارك في المجموعة أن يتحّدث عن تجربة شخصّية كان فيها طرف  

ا مفاهيم وعبارات يتّم استخالصها  ،من المجموعة يقوم بتوثيق أحداث، وقائع واالحتواء، وينتدب فرد 

من هذه التجارب، ثّم ُتصّنف في قائمة تحوي خانتين؛ المحتوي )صاحب المبادرة( والمحتوى 

 )المتلقي(.

 وبها أن يعرض أمام الجميع ما وّثقه.ة، ُيطلب من مندمجموعة من هذه المهمّ  . بعد أن تنتهي كلّ 2

كّل و ،، حيث ُيطلب من جميع المشاركين، العودة إلى مقاعدهمإلجمالفي المرحلة األخيرة يكون ا. 4

 يلّخص بدوره، ما أدركه من هذه التجربة في سياق االحتواء.
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 االحتواء 

  :دقيقة  01المّدة الزمنّية للفّعالّية 

 أهداف الفّعالّية:

 ف المرّبي على مصطلح االحتواءأن يتعرّ  .0

 االحتواء في الحياة المهنّية وخالل تواجده مع تالميذه  سلوك المرّبي فأن يوظّ  .2

 أهّمّية االحتواء عاطفّيا، وتداعياته النفسّية والسلوكّية المرّبي أن يدرك .2

                         

  سير الفّعالّية:

يكتب كّل معلّم اسمه على البطاقة ويعيدها على المعلّمين،  2اتبطاق 1يوّزع مرّكز التربية االجتماعّية

للمرّكز، يضع المرّكز البطاقات مقلوبة على الطاولة، يطلب المرّكز من كّل معلّم سحب بطاقة 

 واحدة.

 .وسياقه االحتواء في إطارعلى كّل معلّم تذّكر وسرد قّصة/ موقف مع المعلّم صاحب البطاقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  ف  ذه  الورش. ا فعال  على المرّكز أن يكون مشارك   

 ا ا بدل كتابّي  رميها بين المشاركين، ويكون السرد شفهّي   قات بكرة صوف يتمّ باإلمكان استبدال البطا 2 

 



14 

 

 (حلبة الفرسان) ليسواركلعبة ال

  :دقيقة  01المّدة الزمنّية للفّعالّية 

  :ّعالّيةأهداف الف

 حسن اإلصغاء، وعدم إصدار األحكامكّل مشارك أن يظهر  .0

 مكاشفة، الشفافّية والنقد الذاتيّ أن يمارس كّل مشارك تجربة ال .2

 ارك هذه الفّعالّية مع تالميذهق كّل مشأن يطبّ  .2

اة تدعم عمله وتطّور من المردود الذاتي، ومراجعة النفس كأد أن يفهم كّل مشارك قيمة .4

 مهنّيته

من  اأن يزيد مامن شأنه ،ة وهذا النقد الذاتيّ أن يدرك كّل مشارك بأن هذه الشفافيّ  .5

                                                                لفة بين أعضاء الهيئة التدريسّيةالتقارب واأل

 فّعالّية:سير ال

تقسيم أعضاء الهيئة التدريسّية لمجموعات متساوية )كّل   3يطلب مرّكز التربية االجتماعّية

مجموعتين )دائرتين( تكونان  مشاركين(، يجلسون بشكل دائري. وكلّ  01-8مجموعة تضّم 

ا لوجه. زميلين في الدائرتين وجه   ة. فيجلس كلّ ة وأخرى داخليّ متداخلتين؛ دائرة خارجيّ 

ة تأخذ دور المتحّدث.ة تأخذ دور المستمع والدائرة الداخليّ دائرة الخارجيّ ال  

ا، ندم عليه، أساء فيه لتلميذ ما مشارك في الدائرة الداخلية يسرد لمّدة دقيقتين موقف   المطلوب: كلّ 

لموقف. ثّم تكّرر هذا ا ا في حالإيجابي   ا بديال  ا/ تصّرف  ا/ سلوك  وصّده أو سّبب له إهانة. ويقترح أسلوب  

وهكذا ا مختلف ا للمعلّم الذي يجلس قبالته، ينقل مكان جلوسه باّتجاه عقارب الساعة، ويسرد موقف  

 .دواليك حتى يعود المشترك إلى مكانه األصليّ 

أي  ،خارجّية -المتحدّثة ةثّم تتبادل المجموعتان األدوار بحيث تصبح المجموعة الداخليّ 

أي متحّدثة. ،ةة تصبح داخليّ والخارجيّ  ،مستمعة  

                                                           
3
  ف  ذه  الورش.ا فّعال  على المرّكز أن يكون مشارك   
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رت في نفسه.أثّ م يكتب ثالث قصص أو مواقف سمعها ومعلّ  كلّ تلخيص:   

 لإلجمال: 

 إن ،يقوم كّل مشارك بإعطاء صفة/ قيمة يرتئيها ضرورّية، تساعده على تجّنب مثل هذه المواقف

   تكّررت.
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 أدوارتمثيل لعبة  :والعائلة المدرسةحوار بين 

  :دقيقة 01المّدة الزمنّية للفّعالّية 

 أهداف الفّعالّية:

 اقّية التي أبرمت في إطار اللقاءأن يلتزم كّل مشارك بتطبيق بنود االتف .0

أن يتعاطف كّل مشارك مع الظروف الشخصّية لألهل، يدرك مشاعرهم ويفهمها، ويعي  .2

 هاونوالمصاعب التي يواجهاألهل الحياة التي يعيشها 

 ة بشكلوذوي االحتياجات الخاصّ  ،ّل مشارك ويّتخذ مواقفه من التالميذ عاّمةكأن يتصّرف  .2

 خاّص في سياق القبول واالحتواء

ذه وينّمي تالميالعالقة مع  دالتقّرب من التالميذ وأسرهم يوطّ  أن يدرك كّل مشارك بأنّ  .4

 ا تجاههما إيجابّي  شعور  

 سير الفّعالّية:

ل تقّمص طلب من األوّ مشارك مقابل زميله. يُ  س كلّ بحيث يجليوّزع المشاركون في أزواج 

ة و الثاني يقوم بدور المعلّم، ويدور حوار بينهما حول وضعيّ  ،شخصّية األب لتلميذ مستصعب

 عدم رضا األب واستيائه من سوء إدارة المعلّم لمشاكل الصفّ  ،ةة واالجتماعيّ التلميذ النفسيّ 

 مين.ئة من قبل التالميذ والمعلّ يعاني االبن من معاملة سيّ  وعدم احتوائه لبعضهم، لذلك ،ةاالجتماعيّ 

والتزام  ،مفاقّية حول طلبات األب وتوّقعاته من المعلّ زوج كتابة اتّ  طلب من كلّ جمال الحوار يُ إل

 م بالعمل على تحقيقها.المعلّ 

لم التلميذ معغها في وثيقة واحدة تجيب عن السؤال: كيف يحتوي كّل يصووات فاقيّ ز االتّ يجمع المركّ 

 المستصعب ويتعامل معه؟

 مين عليها. وتعلّق على لوحة في غرفة المعلّمين بعد توقيع جميع المعلّ  
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 ة مختلفة في المدرسةخالل مواقف حياتيّ من  :تلميذو ممعلّ حوار بين 

  :دقيقة 01المّدة الزمنّية للفّعالّية 

 أهداف الفّعالّية:  

 م وتلميذا، كوسيلة بديلة إلدارة الخالفات بين معلّ ناجع  و ا بّناء  مشارك حوار   أن يجري كلّ  .0

ع م ة التعامل معهم،مع تالميذه، وكيفيّ ة أن يبحث كّل مشارك عن أساليب تواصل إيجابيّ  .2

 صال سليمةالحفاظ على  قنوات اتّ 

باع ة واحتواء التالميذ أنجع من اتّ وات االتصال اإليجابيّ نق يتوّصل المعلّم إلى أنّ  أن .2

  ة ليب السلبيّ األسا

 أسبابها ودوافعها ة؛مواقف التالميذ السلبيّ يحّدد كّل مشارك  أن .4

 ك بتوّقعات التالميذ من معلّميهميفّكر كّل مشار أن .5

 

 سير الفّعالّية:

بحيث يجلس كّل مشارك مقابل زميله. يحصل كّل زوج على بطاقة يوّزع المشاركون في أزواج 

سلوكهما  هما أن يعّبرا عن ردود فعلهما ويصفاواحدة تحتوي على موقف. والمطلوب من

 في البطاقة، عن طريق تمثيل األدوار وإجراء حوار بين معلّم وتلميذ. وتصّرفاتهما إزاء ما ورد

 المواقف المقترحة: 

  تلميذ يتأّخر عن الدرس .0

 تلميذ لم يحّل الوظيفة البيتّية .2

 تلميذ يقوم عن الكرسي بصورة دائمة .2

 فّ تلميذ ينام في الص .4

   تلميذ يتحّدث مع جاره خالل الدرس .5
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 تلميه يغّش ف  المتحان  6

 تلميه ل يحترم معلّمه  7

 تلميه عنيد ل يطيع األوامر  8

 

 لإلجمال:

؟ في أي يجمل المشاركون أمام الجميع تقييمهم من المواقف في سياق االحتواء )أين ظهر االحتواء 

 .؟(يبرز االحتواء كقيمةر في سلوكك لممكن أن تغيّ المن وكيف  ؟مكان لم يظهر

 للتفكير:

معك في المدرسة،  كيف ستكون ردود فعلك في سابق ا حدثت ة أمور وظواهر ن أنت الحكم لعدّ ك

  سياق االحتواء؟
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 لم وأمنيةح

  :دقيقة 01المّدة الزمنّية للفّعالّية 

 أهداف الفّعالّية: 

 ةاة المهنيّ ّية االحتواء في الحيت المعلّم أهمّ أن يذوّ  .0

أمنيات يتمّسك بها، وأّيها يمكنه ة يرّتب المعلّم سلّم أولوّياته بين مهّمة وأقّل أهّمّية؛ أيّ  أن .2

     نهاعالتنازل 

ا ءاالحتواسلوكه ضمن مفهوم  بأنّ المعلّم  يدركأن  .2 ا تربوّي ا صالح   يجعله قائد 

                                                                    

 أمنيات ( كتبت عليهاشّدة -لعب ورقبطاقات )األدوات المطلوبة للفّعالّية: 

  ن يضيف ما يشاءو أأ ،منها ن يختارعلى المرّكز أ، الخاّصةالعاّمة و إليكم مقترح لبعض األمنيات

 أمنيات عاّمة             

 أن ،ألمراض الخطيرةيتوّصلوا إلى عالج ل أن ،نردع حوادث الطرق أن ،أن يعّم السالم

أن  ،أن تتساوى الشعوب ،نا نظيفةتتكون بلد أن ،يزول الفقر أن ،ب ويالت الحربنتجنّ 

 يسود العدل )باألمكان تحديد نوع العدل المنشود أكثر( وغيرها...

 أمنيات شخصّية

حياة  ،قناعة ،عمل مهمّ  ، عائلة داعمة،صداقة ،ةمحبّ  ،حياة سعيدة ،أن أحصل على: طمأنينة

 علم... ،موهبة ،محّبة الناس ،تسامح ،فرح ،إبداع ،ثقة بالنفس ،غنى ،حكمة ،ةصحّ  ،ديدةم
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 أمنيات اجتماعّية

ا بين الناس،  أن ا  أنأتعّرف على شخصّيات مهّمة ومعروفة،  أنأكون محبوب  أكون مشهور 

ا،  ا بين الناس، أن أكون نافع   أنوناجح   ا في المجتمع...أكون محترم 

 لّية:سير الفّعا

اأشخاص( حول طاولة وتختار  4تجلس كّل مجموعة )  منها يدير اللعبة ويشارك فيها.  مندوب 

بطاقات )تكون جميعها مقلوبة وغير  5بطاقات، ويخّصص لنفسه  4العب  على كلّ  مندوبال يوّزع

 مكشوفة( 

 ة".البطاقات )بصورتها المقلوبة( في وسط الطاولة، وتسّمى "بطاقات الطاول يضع بقّية

البطاقة التي ال تالئمه )من بطاقاته الخمس(على الطاولة ويكشفها، يسحب الالعب  يلقي المندوب

التالي )الذي على يمينه بطاقة من "بطاقات الطاولة" أو يأخذ البطاقة المكشوفة، إذا كانت مناسبة له. 

جاه واحد تلو اآلخر )باتّ . وهكذا يلعب الئمهالبطاقة التي ال تال ينظر إلى البطاقات التي معه ويلقي

 ى تنتهي "بطاقات الطاولة". اليمين( حتّ 

 بطاقات. 4يجب أن يكون مع كّل العب على امتداد اللعبة وحّتى نهايتها 

في المرحلة األخيرة يمكن لكّل العب أن يبدل بطاقة واحدة من البطاقات التي بيده مع بطاقة من 

أن يبّدل بطاقة واحدة مع المشاركين، بعد إجراء  هنالبطاقات المكشوفة على الطاولة، وأيضا يمك

بها المفاوضات معهم والحصول على موافقتهم. في النهاية يكشف كّل العب بطاقاته األربع، ويرتّ 

 تها بالنسبة له، ويشرح للمجموعة سبب اختياره لهذه األمنيات دون غيرها.حسب أهميّ ب

 لإلجمال:  

 تحقيق األمنيات؟ ا لمفهوم االحتواء فيأين تجد دور  
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 ةاليوميّ المعلّمين تجارب من حياة 

 :في مرحلتين  ،دقيقة 01 المّدة الزمنّية للفّعالّية 

 :الفّعالّيةأهداف 

 مفهوم االحتواء  مالمعلّ  يدركأن  .1

 المعلم بتطبيق االحتواء يقومأن  .2

 ع قدرته على االحتواءيوسّ أن  .3

                              هتمام بهواالباآلخر  اإلحساس ته علىقدرممن  يطّورأن  .4

 سير الفّعالّية:

 ورشة العمل حسب دوائر مفتاح القلب بنىتُ 

ا ا أو شفهي  ا يعكس مشكلة/ أزمة، يعرضها كتابّي  ا اجتماعّي  ز أن يحّدد موقف  على المركّ  ة:خطوة تمهيديّ 

 الورشة.  وعليها تقوم ،أمام المشاركين

 :ىاألول المرحلة

   مصطلح االحتواء؟ كماذا يعني لالتداعيات: شمس : يفمرحلة التعر

 حجام مختلفةأبتحتوي على دوائر ورقة  على المشاركين عوزّ ت 

  اآلخر على احتواء  هقدرتتالئم ي تالدائرة اليطلب المرّكز من كّل مشارك أن يختار حجم

 المطروح موقففي أعقاب ال

  ُللمرحلة القادمة زوتحفظ لدى المركّ ، على الورقة المشارك بعد تدوين اسم األوراقجمع ت 

 : لإلجمال

 ؟وتوّسعها ر دائرتكن تكبّ أاكتب كيف تستطيع 

 الفّعالّية بمتابعةز كّ المريقوم  أسبوعينبعد 
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 :ةالثاني المرحلة

يعرض المشكلة مّرة أخرى  مصطلح االحتواء؟ كماذا يعني ليبدأ اللقاء باإلجابة عن السؤال التالي: 

اآلخر على احتواء  هقدرتتالئم ي تالدائرة الحجم  (ة أخرىمرّ المعلّم )وائر ويختار ويوّزع ورقة الد

 المطروح. موقففي أعقاب ال

ويعرضها على  ،الفّعالّية السابقة ويخرج بطاقات ،الناتجة في هذه الفّعالّية لبطاقاتيجمع المرّكز ا

 األسئلةطرح ، بعد ذلك يوالثانية األولىّية الفّعال تي المرّبي فيالفروق بين بطاق بإظهاريقوم  ، ثمّ المأل

أم لم يطرأ تغيير  صغرت أمهل كبرت حجم الدوائرعند كّل مرّبي؟  بينهل هناك اختالف : التالية

   ؟ولماذاعليها؟ 

 .ات الناتجةشرح االختالف خاللموضوع االحتواء ى لإق التطرّ يجب 

 

ا التغيير الذي ح  موض الحتواء،اق مفهوم اقارن بين حجم الدائرة التي اخترتها في سي لإلجمال:

 حصل، وإن لم يطرأ أّي تغيير، عليك إيجاد تفسير لهذا. 
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  تحليل مواقف

 : دقيقة 01 المّدة الزمنّية للفّعالّية 

 أهداف الفّعالّية: 

يتمّكن تهدف هذه الفّعالّية إلى عرض عّدة مواقف يمكن أن تحدث مع التلميذ في المدرسة، لكي 

 :ة لمعالجتهاالتعّرف عليها، تشخيصها وبناء خطّ المعلّم من 

في موضوع التعامل مع التالميذ في المواقف  ،م مع زمالئه تجاربه وخبراتهأن يتبادل المعلّ  .0

 رة والرتيبة في حياة المدرسةالمتكرّ 

في مختلفة الللمواقف  ،ع المعلّم من معرفته نتيجة االنكشاف لتجارب وردود الزمالءأن يوسّ  .2

 سياق االحتواء

 من خالل هذه الفّعالّية  ق المعلّم قيمة المشاركة والعمل الجماعيّ أن يطبّ  .2

 شخيص تلك المواقف والحوادث المرفقة، يفهمها ويعيهاأن يعيد المعلّم النظر في ت .4

 أدوات وطرق معالجة ناجعة الحتواء المواقف المختلفة  مالمعلّ  ن يمتلكأ .5

 

 لفّعالّية: األدوات المطلوبة ل 

رك االطاقم المش أعضاء تحضير بطاقات بعددز بيقوم المركّ  .مواقف مختلفة قترحت اتبطاق

ذ أن يضيف المرّكز مواقف ، من المحبّ البطاقات مضاعفة عددة مكانيّ إمع  ،الفّعالّية في

                                               .أخرى

 المواقف المقترحة:

 دمج (ة/ حّصة الفرديّ ال لتلقي الحّصةخارج )اللى إ روج من الصفّ رفض تلميذ الخ -

  تالميذمجموعة  من قبل عتدى عليهتلميذ يُ  -

 امعّين   امعلم   تلميذ ال يحبّ  -

 لمدرسة الحضور إلى ار عن تلميذ يتأخّ  -

 بعض التالميذ التعامل مع تلميذ يرفض -

 راض زمالئهأغتلميذ يسرق ممتلكات و -

 ةات المدرسعلى ممتلك تديتلميذ يع -
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 كمل وجهأة على تلميذ يقوم بواجباته المدرسيّ  -

 في فروضهم وواجباتهم المدرسّية ،اسنّ منه صغر أالسادس يساعد تالميذ  تلميذ في الصفّ  -

 ة )تدّخل األهل وضغوطاتهم(العتبارات غير موضوعيّ  ةات مدرسيّ اليّ شراك تالميذ في فعّ إ -

 ةاالجتماعيّ طات والنشاات يّ لاالفعّ في تلميذ يرفض المشاركة  -

 القراءةعلى تعلّم ل وّ األ السادس يساعد تالميذ في الصفّ  تلميذ في الصفّ  -

 ثناء االستراحاتأتلميذ يزعج ويثير الفوضى في طابور الصباح و    -

  مدرسيّ  حفلفي بمشاركة ابنها حتج وتجادل مطالبة المدرسة ت مّ أ -

 (عالقات شخصّيةة، )محسوبيّ  ةعائلالوصيات تتلبية ل ،ةفّعالّية مدرسيّ في  ام يشرك تلميذ  معلّ  -

 مختلفألّنه  ،بتحّفظ وبشكل سلبيّ ليه تالميذ المدرسة إة ينظر خاصّ  احتياجاتتلميذ ذو  -

 ةات المدرسيّ اليّ الفعّ في ال تتاح لهم فرصة المشاركة  التطويريّ  تالميذ الصفّ  -

 

 سير الفّعالّية:

  ّمه ماأ ةمن البطاقات المعروض ةم بطاقيختار المعل 

 بطاقته وتحليلها من خالل في ن للتمعّ  ،دقائق 5 تهام فرصة مدّ ح المعلّ يمن    

 ربطها بموضوع االحتواء    

  ّةالبطاقذكورة في الحادثة المتلك  شابهحدث معه يقد  ام موقف  ر المعلّ يتذك،  

 له )حدث معه( شابهالحدث الذي اختاره والموقف المفي ه ءيشرك زمالو    

  ّةلمشكلل تهومعالج المذكور لموقفل ئهحتواا ةطريقم يعرض المعل 

 يذكر كّل معلّم عبارة تعكس قيمة مضافة في سياق االحتواء :لإلجمال
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 أنشطة وفّعاليّات للتالميذ                           القسم الثاني:

 

 الريح تهبّ  .0

 عهد الزمالة .2

 ثقتي بزمالئي تشعرني باألمان  .2

 صفات أحّبها في نفسي .4

 " أنت إنسان وإنسان أنا" .5

 بطاقة تعارف .6

 

 ضمن حّصة التربية االجتماعّيةتنّفذ  ،دقيقة 54ة: اليّ فعّ  كلّ مدة تنفيذ 
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 الريح تهبّ 

 

 أهداف الفّعالّية: 

أن يمارس كّل تلميذ تجربة المشاركة في العمل ضمن مجموعات باعتبار أّنها قيمة أساسّية  .0

                                                 اعيّ اعل والتواصل االجتمفي التف

 م معه توّحدهتقّربه من زمالئه و مميزاتلصفات وكّل تلميذ أن يتوّصل  .2

 

 :سير الفّعالّية

يجلس التالميذ عليها . يكون عددها أقل بكرسي من عدد التالميذب الكراسي بشكل حلقة  بحيث ترتّ  

أ اللعبة بترديده جملة المفتاح وهي: "تهّب الريح على كّل واحد..." تبد الوسط. ا فيويبقى تلميذ واقف  

ا منهم". مثال: "تهّب الريح على كّل واحد يلبس قميص   ا يمّيز التالميذ أو قسم  ا..." فمن وهنا يذكر شيئ 

كنهم واختيار مكان آخر. وبعد أن يجلس الجميع يبقى امأا بتبديل ينطبق عليهم الوصف يقومون فور  

 ال مكان له، وهو بدوره من سيبدأ اللعبة من جديد. واحد 

 

 جمال: لإل

من خالل هذه اللعبة يتّم التعّرف على عّدة أمور توّحد وتمّيز التالميذ في الصّف؛ صفات وممّيزات 

 يجهلها التالميذ عن زمالئهم قد تظهر من خالل هذه اللعبة. 
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 عهد الزمالة

 

 

ة:أهداف الفّعاليّ   

 هأن يتعّرف التلميذ على تجارب زمالئه في إطار العالقات بين أبناء صفّ  .0

 ةالتلميذ مفهوم الزمالة، وأثرها على عالقاته االجتماعّية في حياته المدرسيّ  أن يدرك .2

 ر التلميذ زمالءه ويحترمهمأن يقدّ  .2

، الصداقة، مراعاة ولأن يتعّرف التلميذ على قيم أساسّية تتعلّق بالزمالة، منها: االحترام، القب .4

 ...اآلخر وتفّهمه

                                                                                 

 سير الفّعالّية:

انة يوّزع المرّبي على التالميذ بطاقات تطلب منهم وصف شعورهم إزاء رفض، صّد، إه -

.من زميل له في الصفّ        

طاقات ويعلّقها على لوحة أمام التالميذ، ويختار بطاقة من اللوحة يستعرض يجمع المرّبي الب -

ا ،يكون شعوره التالميذ ويسألهم: من منكم المشاعر التي كتبها  )غضب، عنف، شتيمة، مماثال   ،أحيان 

 هروب...( يطلب من التالميذ التطّرق إليها من خالل سرد قّصة أو موقف حدث معه.

 لإلجمال:

لو كنت أنت الشخص الذي قام بإيذاء زميله ماذا كنت تغّير في  ،إلى قصص زمالئك بعد االستماع

 سلوكك؟

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................. 
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 أنا املوقّع أدناه ................................

 أيّ زميل يل وقبوله والتعامل معه باحرتام،ء أتعهّد بعدم إيذا

 سأتّخذ أسلوبًا حضاريًّا  ويف حالة مضايقته يل

 يف التعبري عن مشاعري. 

 

 التوقيع:......................                              .........   الامس:...............       

 التارخي:..................                                  
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 باألمان ثقتي بزمالئي تشعرني 

:فّعالّيةال أهداف  

 شعوره بالراحة والطمأنينةتأثيرها على  ، ومدىباآلخرينة ثقال أهّمّية التلميذيدرك ن أ .0

 والترابط ة المحبّ  ،التعاوناالحترام،  قيمأن يرّسخ التلميذ من فهمه ل .2

 هم مصدر أمان وثقة بالنسبة له ه في الصفّ زمالء أنّ أن يعي التلميذ  .2

                                                                                أن يوّطد التلميذ عالقاته بزمالئه .4

 :فّعالّيةالسير 

يقف لمنهم  اواحد   يختارواأن و ،وسط الغرفة بشكل دائريّ في  واقفأن ي ي من التالميذالمربّ طلب ي

 .كن يتحرّ أبيدين مشبوكتين وقدمين ثابتتين دون  ؛ مغمض العينين،بينهم في المركز

ورّده إلى وضعه الطبيعّي. ،من السقوطمنعه وعلى المحيطين به  ،السقوطهذا التلميذ يتعّمد   

.دقيقتينفترة واحد  كلّ حّدد لبين أعضاء المجموعة، بحيث تُ  تابعيّ ، بشكل تاللعبةتنفّذ   

الوقوف في الوسط غير إجبارّي لمن ال يرغب في ذلك.مالحظة:   
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  :جماللإل 

  :ة من خالل السؤالاليّ ي الفعّ يجمل المربّ  

 وكيف تشعر عندما يثقون بك؟ ؟بغيرك تشعر عندما تثقكيف 

 التالميذ البطاقة التالية:ثّم يوّزع على 

 

 

 عندما:..................................................................... أثق بزمالئي  

 عندما:.................................................... ال أثق بزمالئي....... ....... 

 

 

 

 

 هم أسرتي الثانية، ّفي هم مصدر أمان وثقة بالنسبة ليأبناء ص
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 صفات أحّبها في نفسي

 : فّعالّيةال أهداف

 أن يعّمق التلميذ من معرفته لمصطلح االحتواء والقبول .0

 مثل هذه الميزات نيرو ما إذا كان زمالؤهالتلميذ  دركين أ .2

 ة والشعورّيةتداعياته النفسيّ أن يعي التلميذ تأثير القبول واالحتواء و .2

 التالميذزمالئه ة بين الترابط والمحبّ  من قيمتيالتلميذ عّمق يأن  .4

                                                                                 عن اآلخرينالخاّصة التي تمّيزه  تلميذ صفاته كلّ أن يفحص  .5

 :فّعالّيةالسير 

 ويسّجل  ،ويطلب منه أن يكتب اسمه على البطاقة األولى ،بطاقتين لكّل تلميذ المرّبيع وزّ ي

 .إيجابّية فقط الصفة تكونشرط أن  ،تمّيزه عن غيره واحدة صفة على البطاقة الثانية

 مرة: من برأيكم صاحب  كلّ في بحيث يسألهم  ،ايقوم بقراءة الصفات تباع  و، جمع البطاقاتي

 .بجانب هذه الصفةثم يلصق االسم  ؟هذه الصفة

.اي على أن يكون العمل فردّي  يجب أن يحرص المربّ  مالحظة:            

 ويمأل البطاقة التالية: ،ميذ الصفات التي وردتتل كلّ  يلّخص :جمالإلل

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ...................   :يمتاز أبناء صّفي بالصفات التالية................. 
                                             .................................... 

                                             .................................... 
                                             .................................... 

 .. :لذلك أنا أحّب أيضا أن أملكها.تعجبني صفة ،............................................. 
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                                                               أنت إنسان وإنسان أنا ""

 :ّعالّيةأهداف الف

 على اآلخر تلميذف الن يتعرّ أ .0

 خرل اآلعلى تقبّ  مااالحتواء وتأثيرهوالقبول موضوع التلميذ ن يفهم أ .2

 ّبل اآلخر من خالل موضوع االحتواءق التلميذ قيمة االحترام وتقأن يطبّ  .2

 النقد ورأي اآلخر بموضوعّية التلميذ  أن يتقّبل .4

     بلباقةأن يّتبع التلميذ أسلوب النقد بموضوعّية و .5

 

 :سير الفّعالّية

حسب تلميذ ب يكون عدد البطاقات لكلّ بحيث  أّنك..." ك... إاّل ي بتوزيع بطاقات "رغم أنّ يقوم المربّ 

 صفّه . تالميذعدد 

 على زمالئه.عها يوزّ  ثمّ  ،ات التي استلمهاتلميذ يكتب اسمه على البطاق كلّ 

  .ن يكونوا قد ملؤوهاها منهم بعد أيستردّ 

 

 

 

 

 

 لإلجمال:

 . عنه من ردود زمالئه ،او إيجاب  ا أسلب   ،ا لفت نظرها واحد  كّل تلميذ يذكر أمر  

 

 

....................................................ك ..........رغم أن      

............................................................ك ....ّل  أن  إ       
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 طاقة تعارفب

 أهداف الفّعالّية: 

 البعيدين عنه( الذين ال تربطهم به عالقة، و ةأن يتعّرف التلميذ أكثر على تالميذ صفه )خاصّ  .0

اأن يجد التلميذ المهم .2 ، فرصة وال صديق له( ود في عالقاتهالمحد)المهّمش، ، ل اجتماعّي 

 ب من زمالئهللتقرّ 

  واالحترام تجاه زمالئه في الصفّ األلفة  أن يزيد التلميذ من روابط .2

                                                                                     ب من زمالئه، وقيمة التداخل االجتماعيّ ة التقرّ أن يدرك التلميذ أهميّ  .4

 سير الفّعالّية:

 من حيث عالقة التالميذ ببعضهم. ويضع في كلّ  لم بدراسة خارطة الصفّ ة: يقوم المعّ خطوة تمهيديّ 

 .وبناء عالقة بينهم ا بهدف التقاربتالميذ( متباعدين ومتنافرين اجتماعيّ  6-5مجموعة )

 ، كّل بحسبالجميع بحيث يشارك) مجموعة وإبعاده خارج الصفّ  تبدأ اللعبة باختيار واحد من كلّ 

 نة على البطاقة التالية: ف المجموعة عليه أكثر من خالل اإلجابة عن األسئلة المدوّ (، لتتعرّ دوره

 

 

      

 

 

 

 

 

 

طرح األسئلة وتبدأ مرحلة  ،منهم إلى مجموعتهواحد  كلّ  وينضمّ  ،بعد ذلك يدخل التالميذ إلى الصفّ 

 ودّقتها.  وفحص صّحتهاعليه وتسجيل إجاباته، مقارنتها 

 لإلجمال:

 منع التركيز على تلميذ واحد أوا لم يعرفه عن زميل له في مجموعته )يُ ا جديد  كّل تلميذ يذكر أمر  

 مجموعة(. ق إلى جميع التالميذ في كلّ ثنين، بل يجب التطرّ ا

 من هم أصدقاؤه المقّربون؟. 2                           ما لونه المفّضل؟ . 0

 ما هو الموضوع المفّضل لديه؟. 4                      ما هي أكلته المفّضلة؟ . 2

 ل لديه؟من هو الرياضّي/ المغّني... المفضّ . 5

 


