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الصعب               الوضع هذا مع تعاملنا كيفية حول أسئلة المرّوعة بنتائجها غزة على الشرسة الحرب  تعيد

على                مباشر تهديد من يوميا له يتعرضون ما ظلّ في نفسيا أولدنا مساعدة وطرق  والمركب

, يوميا                العلم وسائل عبر لها يتعرضون ودمار قتل مشاهد ومن جهه من اقربائهم وحياة  حياتهم

         . وضع       هو أولدنا يتعرضله الذي الوضع إن إسرائيل في مواطنة فلسطينية أقلية كوننا  خاصةً

القرى                فيها بما عربية وبلدات قرى تشمل باتت الجنوب في الداخلية الجبهة أن علما وصعب  مركب

. للحرب              التعرّضالمباشر نطاق في أي الصواريخ، مرمى في أصبحت والتي بها المعترف  غير

     . المقابل              في المنة والماكن للملجئ القرى هذه في البيوت غالبيه فيه تفتقر الذي الوقت  في

عبر             غزه في السكنيه الحياء وتدمير والمصابين للقتلى البشعه المناظر التعرضلمشاهدة  فأن

 , الغضب           والتعاطف التضامن تشمل التي الحاسيسالمتضاربه من مزيجا يخلق العلم  وسائل

 . والمان ,         الحساسبالمن وتراجع والتهديد والحساسبالخطر الخوف والحتجاج

ارضيه              يشكل ان شأنه من ودمويتها بعنفها الحرب لحداث المباشر وغير التعرضالمباشر  ان

معها               التعامل او تجاهلها تم حال في الولد لدى خاصّة مختلفه نفسيّه اضطرابات لتطور  خصبه

 . صحيح   غير بشكل

    , مساعدة         في المسؤولية أيضا ومعلمين بالساسومربين كبالغين عاتقنا على ملقاة  ولذلك

. التأثير        المختلفة إسقاطاتها على والتغلب الحرب لتخطي الولد

عونا               لتكون الكراسة هذه أيديكم بين نضع أن الضرورة من ارتأينا المهنية المسؤولية منطلق  ومن

   . الوضع       مع للتعامل الولد مساعدة في لكم
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الولد       مع اتصالنا في النتباه علينا , بداية  , الفكار      المشاعر تشمل التي المحكيه غير  للغة

تخطي             على والحساسالممكن المان بث في اساسيه نواه تشكل التي والعقائد  التصرفات

الزمه.

على              الجابة خلل من الزمات في الطفال مساعدة لكيفية الكراسة هذه خلل من  سنتطرق

: رئيسين  سؤالين

الزمات؟        .1 في الطفال يساعدوا لكي والمربون الهل يحتاج ماذا

الزمات؟    .2 في الطفال يحتاج ماذا

. بالزمة:        المتعلقة الشخصية والمشاعر وبالنفعالت بالذات اية العن أولً

في           الزمات في الطفال مساعدة نحو الولى الخطوة بأنفسهم    تتمثّل والمربين الهل  عناية

عن               المتأتية والصدمة الستقرار عدم حالة ظلّ في الدعم عن والبحث لحتياجاتهم  والصغاء

        . بمدى      المساعدة توفير على والمربين الهل قدرة تتعلّق آخر كارثيّ حدث أيّ أو  الحرب

بشكل            معها والتعامل الزمة خلل النفسية وتجربتهم بمشاعرهم العتراف على  استعدادهم

: وفعاّل  ناجع

            أو بالحدث الخاصّة والنفعالت المشاعر عن الزملء أو الصدقاء أو القارب إلى  التحدّث

بالظرف. 

           أو مماثلة بتجربة أشخاصيتشاركون من مكونة دعم لمجموعة النضمام  فحصإمكانية

" " فيسبوك (         ال مثل النترنت على الجتماعية الشبكات و المراسلة مجموعات  مشابهة

وغيرها،..).

 ")         يساعدني ماذا الضغوطات مع التعامل في الشخصيّة والطرق للموارد الدراك  تطوير

.(.. "   ، الضغط؟ حالت في

. بالمستقبل          والتفاؤل ممتعة، وأنشطة رياضية تمارين ممارسة استرخاء، تقنيات استخدام
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  )         ،معالجون نفسيون، اختصاصيون المر لزم إذا مهنية مساعدة تلقي في التردد  عدم

.(.. اجتماعيون،  عمال

.   : الطفال  فهم انيا ث

المميّزات                معرفة على المبدأ حيث من والزمات الحرب ظروف في الطفال مساعدة  تعتمد

 . المميزات            هذه ضوء في وتقييمه التدّخل توجيه و العمريّة لمرحلتهم والذهنية النفسية

علمات              والتقاط الزمة وبعد خلل النفسيّة تجربتهم فهم محاولة دون الطفال مساعدة يمكن  ل

: عليهم     تظهر قد التي الضغط

          فعل بردود استجاباتهم وتتأثر البالغين مختلفعن بشكل للقلق الطفال  يستجيب

         . وافتقادا   ينعكسذعرا الواضح البالغين خوف أن أي القريب، محيطهم في  البالغين

. الطفال   لدى للمان

.  /  /  : سيء     جيد أبيض، أسود مطلقة حقائق مع الطفال يتعامل

. الخر         نظر وجهة إدراك ويستصعبون أنفسهم حول الطفال يتمركز

. كاف            بشكل فهمها وفي الزمات مواجهة في سابقة لتجربة الطفال يفتقر

          مما المعلوماتية، الثغرات لسدّ الخيال إلى واللجوء وناقصة، جزئية  التعرّضلمعلومات

. النفسي         التوازن الخوفوخلخلة وتنامي الحقائق تشويه في يسهم

  .        ( يدرك    (  ل يجري ما فهم في الطفال يساعد ل المجرّد غير الملموسيّ الحسيّ  التفكير

.. "   " "    " " "   ، المصير تقرير حق ، النفس عن الدفاع حق ، الستقلل مثل مفاهيم الطفال

     " أحداث      "  إدراك على القدرة دون هنا الن في ومراوحة متطورة، غير الزمن  مفاهيم

. طويل     زمني امتداد على وسيرورات

. والنتيجة        السبب بين العلقة فهم في الطفال يستصعب

 . معّين          عمل وراء من الدافع فهم في صعوبة الطفال يجد

طرق  ,         إتاحة وخلق  به مبالغ إرهاق دون اجتماعيه مهام إعطاء مختلفة , تعبير إبداعي   اتصال

الزمة        تخطي في والبالغين الولد تساعد وتأزم       قنوات لتفاقم مانعا واقيا عنصرا وتشكل  النبه

. مستقبليه       أزمات حدوث حال في الفعل ثقة   ردود  الكامنة الطبيعية الشفاء سبل لجانب انه كلنا

هنالك,   أكثرية عند , منظمة، بطريقة للعمل بالغة أهمية الولد ومتواصلة     عده ليام تستمر  قد

 لذلك .الداخلي عالمهم وبين الولد هؤلء به مر الذي الواقع بين وسيط كعامل وتعمل تربط
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المدى   وسيلة اختيار طويلة الزمة,     -شعوري طابع ذات علجية تخطي على الطفل تساعد  مرح

طبيعيه         غير لحوادث الطبيعية الفعل ردود تفاقم من .وتمنع

 على وساطة ودون مباشر غير بشكل وتؤثر تعمل والحركة الشكل اللون،- للفنون العالمية اللغة

 الغبطة يثير الجمال ولمس التصال. أعله المذكورة الولد فعل ردود وطبقات أشكال كل

والصف  يشمل بالمجموعة، يمر بالفرد، يبدأ الذي المسار. والنفسي العاطفي والتهيج  بداية العائلة

النهاية،   والمجتمع في المجال    بأكمله ذلك يتيح للوحدة  حيث  خللها من التي الجماهيرية أمامهم

.والمواساة والدعم الفهم الطفل يتلقى

عن    مشاعرهم، يعرفوا وأن يميزوا أن فقط ليس الولد يتعلم بداية, التعبير ُيعتبر  المشاعر بل

شرعية  أثناء غمرتهم التي الزمة      الحرب تخطي في ضرورية وحاجه  نساعدهم بهذا, اجتماعية

دعم  سبل  على وتخطي         المواجهة وتعزيز مواجهة في إضافية قنوات مع اكتسابها يمكن  التي

      , هذه,         مثل اكتساب من الولد يمنع كانت أيا الولد لمشاعر البالغين وتقبل تفهم عدم  الزمة

مستقبل          المختلفة بأنواعها الزمة تفاقم احتمال من ويزيد أشارت   . القنوات ومحليه عالميه  أبحاث

      , دعم         على هذا يساعدهم حيث ذويهم أمام مشاعرهم عن الولد تعبير لهمية قاطع  وبشكل

لديهم   العاطفية بنفسهم   الجوانب ثقتهم على     وتعلم وزيادة تساعدهم جديدة اتصال  قنوات

 , منها      المستمرة خاصة المختلفة الزمات  للحياة العودة نحو مرمم" أنا "بناء من ليتمكنوا تخطي

في   كذلك. الحياتية المسيرة لمواصلة ثم ومن والطبيعة المألوفة إشراكهم العائلية  محاولة  الحياة

طبيعي           بشكل النتقال لهم وتؤمن الطبيعية للحياة العودة على تساعدهم  المجال من والصفية

هذا,    الشخصي المجال ما إلى الداخلي- الذاتي يعتبر حيث  به يتم مسار في ضروري الجتماعي

عن   ذاتيه وقوى مشاعر حاجيات، على التعرف تعزيزها الكامل  طريق يتم المهام  إشراكه  في

والعاطفي      الفكري تطوره حسب المتنوعة .الجتماعية

:        , الزمه    تخطي في تساعد قد نيه عي مقترحات الزمه لتخطي سوية      نعمل

 , يمكن,               نفسية أزمة حدوث بعد الناتجه المحتمله الفعل لردود مبسط طرح المحبذ من  بداية

طريق      عن واشراكهم للطفال ثناء      التوجه أ أنفسهم عن بالحديث أمامهم المجال  إتاحة

وبعدها    المأساوية الحداث محدد.        حدوث هدف ذات مناسبه كرتون بأفلم الستعانة  محبذ

 . الطبيعيه             للحياة العوده وامكانية الحالت هذه مثل في وشرعيتها المختلفه الفعل ردود لفهم

5



مختلفه,      بشخصيات واللعب بالمعجونه العمل تساعد,    الرسم إبداعيه طرق  جميعها

أمام                البداعيه أعمالهم عن بالحديث لهم سمح إذا خاصة بداخلهم يجول ما عن التعبير في  الولد

            , حين    تقليصمخاوفهم في الولد تساعد مبنيه عمل طريقة يلي فيما زملئهم أمام أو  البالغين

يتم,   بداية الولد     وجودها من يخيفهم  الطلب ما يرسموا      رسم أن وبعدها كبيره ورقه  على

   , الفعلي           التصغير يعكس المكان قدر تقليصالورقة يتم حتى وهكذا اصغر ورقه على  ذلك

 ,     .       , ماذا    الولد اسألوا النهاية في الولد أمام ذلك بث يمكن حيث تقليصالمخاوف امكانية  للورقه

  , طرح              يمكن أمامهم ذلك وفعل كليا المخاوف تختفي لكي الصغيرة الورقة مع نعمل أن  يمكن

. اخر               شيء أي أو تمزيقها أو تعليقيها أو بالرسومات الحتفاظ مثل الولد تريح قد إمكانيات

        ,   : رسمه   رسم على طفل كل ودعم تشجيع طلب يتم مراحل بخمس  الرسم

 : الية   ت ل ا المراحل حسب

      ,       , والدعم)    للتشجيع الطفل يحتاج ما كثيرا بنت أو ولد لرسم التوجيه يمكن معينة شخصية رسم  ا

      ,   (      . يمكن  الزمات؟ على التغلب في يساعده ماذا المواجهة طرق رسم ب رسمته  لنهاء

. المساعده      من الكثير بقصصفيها الستعانه

    ,            , عدم)    علينا صعوباته الحالت هذه مثل في الطفل يرسم المحتملة الصعوبات رسم  ج

. بتاتا    منها الستهتار

     ,         ( بالحديث  له المجال اتاحة محبذ يرتئها التي بالصوره الصعوبات على التغلب إمكانية رسم  د

. تغلبه   عن باسهاب

.            ,    ( ذلك  ينتهي قد وكيف يساعده أن يريد من أو ساعده من المساعدة طرق رسم ه

         , عرضرسوماتهم     على الولد ومساعدة بتوجيه البالغين يقوم رسوماتهم من الولد انتهاء  عند

        , اللحاح       وعدم الولد لصعوبات النتباه جدا مهم طبعا منها قسم اي عن والحديث الجميع  أمام

     , التركيز          عدم أيضا المهم من عنه والحديث وعرضه منها قسم بأي والكتفاء المراحل جميع  لنهاء

. لصعوباتهم            وتخطيهم وتغلبهم الرسومات عن حديثهم على التركيز بقدر الولد رسومات على

 , أيضا  أو         يمكن مناسبة تعبيريه صور أو برسومات بالستعانة والقلق الخوف  تمثيل

, الولد     عالم من قريبه أن          شخصيات ويحاول شخصيه أو صوره أو رسمه طفل كل  يختار

6



    , والتركيز          النتباه المهم من خوفها على للتغلب الجميع أمام المركزية الشخصية تعمله بما  يقوم

. الولد           عند الفعاليات وإجراء التدخل بعد الناتج التغيير على

عن            الحديث يستصعبون الذين خاصة مضايقاتهم من التخفيف في كثيرين الحركة  تساعد

أن,         منهم واطلبوا هادئة موسيقى الولد اسمعوا بأزواج  مضايقتهم الجنسحيث  يلعبوا  أحادية

   ,     , الولد       نسأل نهاية الدوار تبديل يمكن بعدها حركاته بتقليد ويقوم للخر مرآة أحدهم  يشكل

   ,   . وتقليدها          الحركة ان ننوه نهاية تقليدها أثناء أو الحركة أداء بعد الجديدة النفسية الراحة  عن

مهمة              إبداعيه بطرق مشاعرهم عن والتعبير بنفسهم طاقاتهم تفريغ على الولد تساعد  حركيا

. الخر        أعمال بتقليد ودقه بطيء تحرك طريق عن

أية     ان ايضا المعرف رياضيه   من على,        فعاليه التغلب على ستعمل انها بدايتها في  نبث

   ,        , بفعاليات    القيام يمكن تقليصالمخاوف أو ذلك فعل شأنها من ممارستها حين  المخاوففي

       ,      , من  والتهدئة التخفيف شانها من الفعاليات هذه البطن عضلت وتقويه صدر ضغط القفز  مثل

.         , الولد  لدى ومحبوبة صحية انها ذلك على زد والقلق الخوف

يمكن  الولد    إضافة من لتفكيرالطلب ,   ا شخصيه     يختاروا وان يضايقهم زال ما  بموضوع

     ,(       , ساعات ( الشخصية لهذه بان اخبروهم كرتوني برنامج بطل أو فيلم بطل مطرب  مشهوره

.          , مضايقاتهم,    مع تعاملهم في والنصائح التوجيهات لهم ستقدم وانها ذلك لهم مفسرين  استشاره

 . لهم            توصياتها عن اسألوهم وبعدها مخيلتهم في الشخصيه لهذه التوجه منهم اطلبوا

        ,   , الولد   مع تواجدهم حين في وكلمهم لتصرفاتهم النتباه ومربين أهالي البالغين على  نهاية

الولد               أمام المجال يفسحوا وأن الزمة تخطي في مشاعرهم عن التعبير وقت أو الزمات  وقت

          , ُذكرت   كالتي مختلفة إبداعيه وبطرق الوقات بكل وتصرفاتهم أفكارهم مشاعرهم عن  بالتعبير

في,               الولد لتساعد مناسبه مهنيه لستشاره التوجه المحبذ من بعضالحالت وفي هذا مع  سابقا

.         , وبالغين       أولد النبه الزمة جميعنا نتخطى ان آمل مجددٌا الفعل ردود تفاقم ومنع الزمة  تخطي
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الطفال   يحتاج الزمات؟ ماذا

الطفال    حماية.- منح ،%         100يجب والتهديد الخطر فاق لو حتى الحساسبالمان،  من

  ."        " . ليسبمقدور    مكروه أي لك يحدث ولن محمي هنا أنت تحفظات أو شروط  دون

حمايتك             "   نستطيع له يقال كان جزئيا، المان فيه يكون وضعا يحتمل أو يدرك أي  الطفل

.!" ما   حدّ إلى

ومؤشرات         نظر.- لتغييرات واللتفات للطفال والسلوكية الكلمية غير التعبيرات  ملحظة

     : تجنبّ       بالبالغين، تعلّق انطواء، والقلق الخوف عن وتعبيرات كعلمات عادية،  غير

. رفض          غضب، نوبات هدوء، وعدم عدوانية بكاء، سابقا، اعتيادية أنشطة

عن.              إصغاء- التعبير الطفل على يسهّل أن شأنه من الذي واللفة الثقة من جوّ  توفير

   . الطفال           يبحث ل للمبالة أو للتوبيخ أو للتلويم معرضا يكون أن دون وتساؤلته  مخاوفه

. قوله              يودون لما نصغي أن يريدون بل لتساؤلتهم عملية وأجوبة حلول عن الغالب في

-. واحترام  الوضع          صبر مع التعامل وفي التعبير في وسرعته طريقته طفل  لكلّ

في.            بعضالطفال طريقة الجماعية النشطة في والنخراط الكلم يكون قد  الضاغط

والعزلة             الصمت، إلى آخرون أطفال فيه يلجأ الذي الوقت في أنفسهم، عن  التعبير

         . لتعزيز  ضروريّ مقارنات إجراء دون الطفال أساليب احترام الفردية  والنشطة

 . الحساسبالمان 

من           توجيه.- التعّرضللمعلومات بمدى والتحّكم يحدث ما لشرح مبسّطة كلمات  استخدام

. الحدث       حول العائليّة والنقاشات العلم وسائل خلل
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-. وحده   بالكلم النفعالت        ليس عن مختلفة تعبير لطرق والمكان الوقت  إتاحة

والموسيقى            والرسم كاللعب أحكام، أطلق أو نقد توجيه دون السيطرة  واستعادة

 )       .( اللعبة،   نوع القرارات واتخاذ الختيار إمكانية الطفل منح والتحدّث  والرقصوالكتابة

 .        ( للعجز    وتجاوز سيطرة الختيار في أن إذ ، المحادثة موضوع الرسم، ألوان

-. وتشجيع  ".  دعم  ": التأكيد         معا نحن الحدث مواجهة في والوحدة القرب على  التأكيد

. ذلك          إلى بالحاجة الطفل شعر إذا المساعدة طلب إمكانية على

وروتين - .   عمل الروتين.         شأن من اليومية الحياة في والستمرارية الثبات من جوّ  توفير

فيها             ينعم جزيرة يشكّل أن فورية واستجابات ثابتة وأدوار واضحة توقعات على  المبني

. والخطار        العواصف اشتداد رغم والمان بإحساسالمن الطفل

على             متعة.- الطفل مع التعاون المثال سبيل على يمكن ممتعة، أنشطة نحو  التوجيه

..       " النكت، "   وسرد الدعابة إلى اللجوء ، ألممتعة بالنشطة قائمة وضع

لفترة.           علج- السلوك في التغييرات استمرّت حال في علجيين لمهنيين الطفل  تحويل

. حدّتها     تخفّ أن ودون طويلة
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الولد     فعل ردود طارئة     عند  تلخيص حوادث   حدوث

وحتى               متوقعة وغير طارئة حوادث حدوث عند الكبار عند وأيضا الولد عند الفعل ردود  تتغير

غير               وتلك العادية الحياة لنفسالشخاصوقت الفعل ردود في واضحا اختلفا نلحظ أن  يمكن

تعتبر.      الطوارئ حالت في طبيعية      المتوقعة غير لحوادث طبيعية الفعل ردود  مع. جميع

:  , كالتالي        مختلفة مستويات في الفعل تلخيصردود يمكن هذا

 : يمكن أن نلحظ عند الولد في مثل هذه الحوادث يقظة فيزيولوجية التيالمستوى الفيزيولوجي)1

 تتلخص في زيادة نبض دقات القلب, رجفة وعرق. من المعروف ان التغيير الفيزيولوجي هذا قد يؤثر

على الشهية والكل, القلق وعدم النوم وحتى العودة إلى تصرفات صبيانية تُعرف باسم نكوص عام.

  تغيير في السلوكيات والتصرفات عند الولد حيث ينعكس ذلك على علقاتهمالمستوى الجتماعي:)2

مع زملئهم, إنطوائية, اندفاعية أو حتى المتناع عن القيام بسلوكيات معروفة سابقاً.

  قلق, ارتباك وخوف. ردود الفعل هذه محتملة ومتوقعة وقت حدوث حوادث طارئةالمستوى العاطفي:)3

التي يمكن ان تتمثل أيضا ببكاء دائم, عصبية شديدة وخوف من النفصال عن الهل.

  انشغال الولد في الحدث نفسه وكثرة أسئلتهم التي قد تدل على التغيير فيالمستوى العقلني:)4

 المستوى العقلني لديهم لذلك قد نشهد أيضا بلبلة فكرية لعدم مقدرتهم على استيعاب الحدث أو نقص في

المعلومات الضرورية لفهم الحدث وسيرورته.

وقت                الولد أغلبية عند نجدها أن ويمكن وطبيعية عامة أعله الفعل ردود ان إلى النتباه  يجب

من                قسم عند طارئ حدث أيضا التمرين يكون ان يمكن أنه وبسبب لكن طارئة حوادث  حدوث

   . فهم           كبالغين علينا المختلفة المستويات في الفعل الردود هذه ملحظة المتوقع من لذلك  الولد

. مؤخرا      شرعنتها وبعدها بداية الردود هذه

إلى      النتباه إلى ننوه هذا ردود        مدة و حدة مع اعتبارها في المفصل تكون قد التي الفعل  ردود

      . الواضحة        الستمرارية عند المفضل من لذلك مهنية لستشارة بحاجة فعل ردود أو طبيعية  فعل

. المناسب               بالشكل التوجيه يمكنه مهني اختصاصي إلى التوجه أعله الفعل ردود في عدة  وليام
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الصفوف  لمربي
المحادثة  غزة    أعقاب في الطلب مع تلخيص على الحرب

: السسالتية       حسب المحادثات إجراء نوصي

المعلوممات .  1 ,تقمديم    , المثمال   -       سمبيل علمى الحمرب أحمداث عمن موضموعية معلوممات  إعطماء

غمزة             قطماع علمى العسمكرية الحملمة وبمدء غمزة فمي والفلسمطينيين إسمرائيل بيمن الزممة  تفماقم

.         , الطرفيين  من المدنيين وقتل موت الى أدى مما القطاع وقصف

أمام                               -              وترتبيها المعلومات من لديهم ما يسردوا أن للطلب المجال إتاحة  يجب

الجميع.  

                   

ممن.           (  2 أحيانما والمتناقضمة المركبمة ومشماعرهم أفكمارهم عمن بمالتعبير للطلب الفرصمة  إعطماء

التعاطف              أخرى جهة ومن البلد جنوب على الصواريخ إطلق نتيجة المباشر للخطر تعرضهم  جهة

  . إسرائيل           في مواطنة فلسطينية قومية أقلية كونهم الفلسطيني شعبهم أنباء مع

والتذنيب                         -            المان وعدم الثقة وعدم والقلق والخوف والغضب الحزن عن  الحديث

. طبيعية       غير لحداث طبيعية فعل ردود جميعها

3:      , كالتالية.     جمل إكمال طريق عن ايجابية توقعات عن التعبير

ب                       -    _________________      ___________________ القيام يمكننا من بالرغم

ان                       -      _________      يمكننمما لكممن ب بصممعوبة نشممعر  حاليمما

____________________

؟     . 4 الزمة تخطي في ساعد ماذا

مواجهة-              في ساعدتهم والتي السابق في المستعملة الوسائل تحديد إمكانية الطلب منح  يجب

صمعوبات            علمى التغلمب فمي سماعدتهم وتصمرفات عممل لعمادات تمذكرهم طريمق عمن  الحممادث
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      , برناممج.        حسمب للمسماعدة حسمب المتعمددة المكانيمات علمى التأكيمد ممع .الماضمي  . م.  ج  ت

. . ا.    ف ش ع

5   :   , زيمارات.        فمي الشمتراك مثمل ومعرفمة محمددة بوظمائف للقيمام وتموزيعهم الطلب جميمع  تنظيمم

. ذلك         في إجبارهم دون وذلك وغيرها الضحايا لهالي بيتيه

فمي -            تشمخيص .6 يشمترك ل والمذي نفسمه علمى المنطموي تشمخيصالطمالب علمى العممل  يجمب

الحركمة          كمثير تشمخيصالطمالب علمى العممل وأيضما المختلفمة والفعاليمات تشمخيص,  المحادثمات  أي

.من  الحاجة           حسب معه والعمل تصرفاته في الجذري التغيير لديه حدث قد

اجتماعيما     . 7 أو ا نفسمي المصمابة المطر لممي –      تحديمد ينتمممون الممذين الطلب إلممى  النتبمماه

. المصابة        الطر حسب وذلك المتضررة المجموعات من مجموعة

الداعمة  . 8 الطر عليها,          .تحديد الطلب وإطلع المصابة الطر دعم على للعمل

ممع.     9 التصمال جمدا الغمائبين مهمم المى      الطلب للعمودة ومسماعدتهم أممورهم أوليماء  وتموجيه

المدرسة.

هالي .10 أ عات اتصال:           اجتما قنوات وفتح عمل ورشات المصابين لهالي اجتماعات  تحديد

.      , الهالي  لجميع معلومات بيان وتوزيع النفسية للستشارة
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فعاليات مهمة: 

  مما تقدم, من المهم العمل مع الطلب لنساعدهم قدر المكان

 لتخطى الفترة الحالية بأفضل حال وعليه سنقوم باقتراح عدة

 فعاليات ممكنة ومناسبة للمجتمع العربي بالرغم من

 ن يعبر الطالب عن مشاعرهوأازدواجية ردود الفعل 

 ( الخوف, القلق والغضب.....) حيث تعتبر جميعها

ردود فعل طبيعية لحوادث غير طبيعية.

الفعالية الولية: 

     . هذه        إكمال منهم يطلب ناقصة جمل تتضمن قائمة الطلب إلى  نقدم

شفهيًا,      . أو رسمًا أو كتابةً الجمل

أثر  • نفسي فمنظر     -ي

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

, ا         طبيعي العربية الفضائيات من لمناظر الطلب يار اخت  يعتبر

, ئيلي         السرا لتلفاز ا من أخرى مناظر ار ي لخت النظر لفت  ممكن

  . الجميع      أمام الطلب حديث تلخيص وبعدها
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يلي      • بما شعرت المنظر شاهدت  -عندما

__________________________________________________

__________________________________________________

والمنظر      • العربية القناة في المنظر شاهدت  عندما

يلي       بما شعرت السرائيلي تلفاز ل ا  في

_________________________________________

_________________________________________

__

• , ماذا       الرؤساء إلى بالتحدث الفرصة لك أتيحت  لو

وقادة     السرائيلي الحكومة لرئيس  ستقول

حماس- 

_________________________________________

_________________________________________

__

 

•     , يلي   ما يساعدني فقد ذلك من  -بالرغم

_______________________________________________

_______________________________________________
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بها          القيام يستطيع سلوكيات باقتراح طالب كل يقوم لنهاية ا  في

:    , الجميع    أمام ومناقشتها الحالت هذه لتخطي لمساعدته

ب     القيام :أستطيع

1.__________________________________________         _____  

2._________________________________________________

        3__________________________________________________ .
 

15



 : هامة   طلب      ملحظة واحتياجات لجيل الفعالية ملئمة المربي  على

صفه. 

عد       ب الطلب مع مل لتعا ل حة مقتر ضافية إ يات  فعال

. . . ع      م ج ت برنامممج حسممب وذلممك ممالجنوب ب  الحممرب

 ,  ) . موسى. أمجد ا ف   ):   2002  ش

رقم    :1فعالية
 

أحداث         من لديهم ما بسرد للطلب بالتوجه المربي  يقوم

   , تلخيص      المحبذ من الحرب أثناء أمامهم حدثت أكيدة  ومعلومات

  . الجميع    أمام المؤكدة المعلومات

جميع         امام المجال وإتاحة والحقائق الشائعات بين التمييز  يجب

. لديهم    ما بسرد الطلب

       : حقيقي  صوره لبناء تلخيصوعرضالمعلومات يتم النهاية  ةفي

.   , المكان  قدر الحرب عن
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رقم      :  2  فعالية

: المخماوف   تقليمص ليمة أولدكمم     \ فعا صمفكم طلب ممن بموا  اطل

على           ذلك يرسموا أن وبعدها كبيره ورقه على يخيفهم ما  رسم

المكان         قدر الورقة تقليص يتم حتى وهكذا اصغر ورقه

ممع    \      فعلمه يمكمن مماذا أولدكمم طلبكمم اسمألوا لنهايمة ا  فمي

؟          المكان قدر خوفكم على للتغلب الرسم أوراق

     , العممل    طريقمة يمار اخت فمي تسماعد عمدة إمكانيمات طمرح  يمكمن

المخاوف     ..... على للتغلب المناسبة
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رقمممم   مممة ي ل بمممة      3  فعا ا الكت يعرفمممون لطلب    ملئممممة

والقراءة

: جمل  إكمال

. ناقصة         جمل تتضمن قائمة الطلب إلى تقديم يتم
    : إكممال     ممن النتهماء بعمد أدنماه الجممل إكممال منهمم  يطلمب

تب           ك ما قراءة الطلب من يد ير من ل صة الفر تعطى  الجمل

. يرغب    عما التحدث أو

   , ب     فكممممرت الحممممرب ممممدء ب عممممن سمممممعت ممممدما  عن

 ________________________

, مممممرب    م م م الحمم ممممداث م م م م أحمم مممممى م م م مم عل ممممممطلع م م  المم

جعلني___________________________ 

   , يلمممي    ا م ممم يسممماعدني المدرسمممة لمممى إ عمممودتي مممد  عن

______________________

ممممممي     مم ل ي ا م م م م م م ممم مممممي م نفسمم مممممن م عمم مممممفت م  اكتشمم

_________________________________

ممممممي     مم ل ي ا م م م م م م ممم مممماعدني م م يسمم ممممة م م مم لنهاي ا مممممي م  فمم

________________________________
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     : الطلب  مشماعر إبراز المربمي ًمعلمى ي ,  ا همذه  بيمة أغل كمانت  ا

. مأساوية       حوادث حدوث عند وعادية طبيعية المشاعر

رقم        4  فعالية

 , يمكن        مأساوية حوادث حدوث بعد ية إيجاب توقعات عن لتعبير  ا

. رسما        أو ُ سردا أو بةُ ا كت الية ت ل ا الجمل إكمال
   , ب    القيممممممام اسممممممتطعت الصممممممواريخ سممممممقوط مممممممن  بممممممالرغم

___________________________________________________

___________________________________________________ 

   , ب     القيمممممام يمكننممممما الجنممممموب فمممممي الحمممممرب ممممممن  بمممممالرغم

___________________________________________________

___________________________________________________

الحمرب           نتهماء ا بعمد فعلمه يسمتطيع مما بتلخيمص طمالب كمل يقموم يمة نها  

الجميع   أمام :ونقاشها

 

- ب    أقوم أن :أود

1.__________________________________________         ___  
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2.____________________________________________ 

        3_______________________________________ . 
                   

20


	  
	وزارة المعارف والثقافة
	قسم الخدمات النفسية / الاستشارية
	منتدى الأخصائيين النفسيين العرب
	لمربي الصفوف
	تلخيص المحادثة مع الطلاب في أعقاب الحرب على غزة 

	فعاليات مهمة: 
	 مما تقدم, من المهم العمل مع الطلاب لنساعدهم قدر الإمكان لتخطى الفترة الحالية بأفضل حال وعليه سنقوم باقتراح عدة فعاليات ممكنة ومناسبة للمجتمع العربي بالرغم من ازدواجية ردود الفعل وأن يعبر الطالب عن مشاعره ( الخوف, القلق والغضب.....) حيث تعتبر جميعها ردود فعل طبيعية لحوادث غير طبيعية.

