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داخل   
1
واملناعة السالم  تعزيز  رسالة  الفاعلة يف حمل  املنظامت  مع  بالرشاكة  أديان  مؤّسسة  تسهم 

توفري  إىل  تسعى  التي  اإلنسانية  املنظامت  عمل  إىل  فباإلضافة  حاّدة.  نزاعات  تواجه  التي  املجتمعات 

توفري  جهود  وتليها  الحياة،  أساسيّات  من  وغريها  والغذاء  والصحة  املسكن  مستوى  عىل  اإلغاثة  خدمات 

له،  املرافقة  والصدمات  العنف  تأثري  تحت  هم  ملن  النفيّس  والدعم  املترّضرين  لألطفال  املدرسيّة  الرتبية 

مساعدة  يف  تُسهم  شاملة  تربويّة  برامج  الجهود  هذه  تُرافق  أن  الرضوري  من  بأنّه  أديان  مؤّسسة  ترى 

هؤالء األطفال يف عمليّة بناء ذواتهم بشكل متحّرر من الرصاع وُموّجه نحو السالم. إذ يكمن الخطر يف أن 

يحمل األطفال معهم آثار الرصاع العنيفة فتشّكل جزًءا من ذاكرتهم وتُغّذي فيهم العنف وروح االنتقام، 

فيصبحون دون أن يدروا وقوًدا لحرب ال تنتهي. 

يف الكثري من الرصاعات ترتبط االنقسامات أحيانًا مبعتقدات ثقافيّة أو دينيّة، ويستعمل املتخاصمون 

يجعل  ما  واالزدراء،  الخوف  عنها  ينتج  التي  النمطيّة  الصور  وبناء  اآلخر  صورة  لتشويه  االختالفات  هذه 

إعادة بناء النسيج االجتامعي والرتابط بني أبناء الوطن الواحد دونه عقبات نفسيّة وثقافيّة وبعض األحيان 

السالم  النفيس-االجتامعي لألطفال والرتبية عىل  الدعم  اقرتان عمليّة  إىل  الحاجة  أديان  ترى  لذلك  دينيّة. 

بالعمل عىل معالجة الذاكرة املشحونة بالصور العنيفة واملجتزأة وتفكيك الصور النمطيّة عن اآلخر لبناء 

مقاربة إيجابيّة للتنّوع تستند عىل احرتام االختالف والتمكن من إدارته السليمة عىل أساس القيم املشرتكة.  

مشاركة  مبدى  يرتبط  العنيفة  الرصاعات  من  املترّضرة  والجامعات  األفراد  مناعة  مستوى  رفع  إّن 

الجامعات  املبدأ عىل سائر  ينطبق هذا  الرصاع.  لواقع  تحّوليًا  وتبّنيهم مساًرا  أنفسهم  املترّضرين  الّسكان 

تنّفذ  السالم واملناعة وضع اسرتاتيجيّات  الرتبية عىل  املترّضرة منه. لذلك يشمل مسار  أم  املعنيّة بالرصاع 

التنّوع  اعتبار  وعىل  عمليًّا  االختالف  إدارة  عىل  املشاركني  قدرة  تُعّزز  وتشاركيّة  تفاعليّة  مساحات  ضمن 

كأصل من موارد املناعة وليس كسبب للنزاع. 

بعد اختبارها لعّدة مناهج يف مقاربتها للتّدخل مع تداعيات األزمة الّسورية الراّهنة يف لبنان أو يف 

الّداخل الّسوري عىل حّد سواء، عمدت مؤّسسة أديان، وبالتعاون مع خرباء من سوريا وإيطاليا ولبنان يف 

مجاالت العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة، إىل تصميم هذا الربنامج الرتبوي ألجل الّسالم واملناعة. نطمح بأن 

الّسالم  وبناء  النفسيّة واالجتامعيّة  املناعة  تعزيز  أنّه يجمع بني  املضافة  الربنامج وقيمته  ميزة هذا  تكون 

واملواطنة الحاضنة للتنّوع الثقايف والديني، ما يجعل بعده الرتبوي أكرث إحاطة  باملواقف املتبّناة من قبل 

األطفال والشباب خالل األزمات وتصويبها نحو نرش السالم وتعزيزه. 

1  استخدمت مؤسسة أديان مصطلح املناعة لرتجمة معنى Resilience عوًضا عن اتباع املفردات املستخدمة كاملرونة/املرونية أو الحصانة للرتكيز 

عىل تعزيز وعي الطفل ملصادر األمان الداخلية )يف ذاته( كام والخارجيّة وتقويتها لديه، بحيث يصبح قادًرا ليس عىل التعامل مع الصدمات 

وآثارها وحسب، بل عىل بناء مسار تحّويل ملثل هذه الظروف ومواجهتها بأدوات بناء السالم داخليًّا واجتامعيًّا.

تمهيد
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ومن هنا ُصّمم هذا الربنامج ليطال أّي طفل من سن 6 إىل 15 سنة، وفق املراحل العمريّة املدرسيّة 

دور  عىل  الربنامج  هذا  ويرتكز  حرب.  عن  ناجم  نزاع  من  وترّضر  عاىن   )15-13/  12-10  /  9-6( الثالث 

تقدير  نحو  األطفال  إرشاد  يف  القدوة  يكونوا  ليك  واملناعة،  الّسالم  ألجل  الرّتبية  ثقافة  نرش  يف  املنّشطني 

الربنامج  لذا يستند هذا  الواحد.  املجتمع  أبناء  البّناء بني  والتّفاعل  الحوار  التّنوع وتحفيز  ذواتهم وتثمني 

الالزمة من خالل ورشات تدريب مكثّفة، ليصبحوا قادرين عىل  باملهارات واملعارف  املنّشطن  عىل تزويد 

التقويم  بأدوات  تزويدهم  مع  التفاعليّة،  واألنشطة  الّنشط  التعلّم  عىل  تعتمد  تربوية  حّصة   24 تنفيذ 

املناسبة. وميكن لهذا الربنامج أن ينّفذ عىل طول العام الدرايس أو بشكل مكثّف ضمن مدارس أو مؤّسسات 

تربوية تهتم بتنفيذ أنشطة تُعنى بالرتبية عىل الّسالم واملناعة. 

2



1- اإلطار المفاهيمي

 يرتكز برنامج الرتبية ألجل السالم واملناعة عىل دورة تغيري تُشّكل املسار التحّويل الذي يُطمح إليه لبناء 

قدرات األطفال واملنّشطني. وتُساهم هذه الّدورة يف مراحلها األوىل عىل دعم الّصحة الّنفسيّة والعاطفيّة لدى 

الطفل، وتساعده عىل تقبّل ذاته وتقديرها بحيث يبدأ بالبحث عن اكتشاف اآلخر ومعرفته خارج األحكام 

املسبقة املوروثة ومتّكنه من ترسيخ عالقات متبادلة معه. وخالل مرحلة التّعارف مع اآلخر يتبّنى األطفال 

التّواصل والحوار لوضع اسرتاتيجيات  القيم املشرتكة ليصبحوا فيام بعد قادرين عىل  الحياة ويكتشفوا  قيم 

مشرتكة يواجهوا من خاللها التّحديات عىل أسس التّضامن والتّكافل االجتامعي لبناء وحدة املجتمع والوطن. 

ومن هنا يستطيع املنّشط والطفل بشكل مبارش أو غري مبارش توجيه مجتمعه نحو تحقيق استقرار معنوّي 

ومتاسك اجتامعي.

1- الوعي بالذات

2- التالقي وبناء التواصل

3- بناء مساحات مشرتكة

6- تعزيز املصالحة والرتابط 
االجتامعي

٥- تحقيق السالم الداخيل 
وبناء عالقات ايجابّية  مع 

البيئة 4- توليد اسرتاتيجيات 
ايجايّبة ملواجهة التهديدات 

املشرتكة يف الحياة

وألجل ذلك ارتكز برنامج مؤّسسة أديان الرتبوي لبناء الّسالم واملناعة عىل إطار مفاهيمي خاص يجمع 

بني املناعة الّنفسيّة واالجتامعيّة والتّنوع الثّقايّف والديّني والرّتبية عىل الّسالم. فاملناعة تُعترب الركن األسايّس 

املتعلّق بذاتيّة الفرد. فهي تقوم عىل توعية الفرد إلدراك الصدمة وتعزيز قدراته للتعامل معها وللتخطيط 

مجدًدا للمستقبل. أما التّنوع فله بعده االجتامعي ويرتكز عىل تعزيز القدرات املتعلّقة باالنفتاح عىل اآلخر 

من خالل تقبّل االختالف. وهذا يتطلّب خلق مساحات مشرتكة تفاعليّة مع اآلخر تقوم عىل التعاون والتكامل 

االجتامعي. أما الرتبية عىل السالم، فهي الوسيلة التي ميكن من خاللها تحصني الفرد من االنخراط يف الّنزاع 

ومتكينه من معالجة النزاعات وحلّها بالوسائل السلميّة، ونرش الّسالم وترسيخ اإلميان مببادئ العدل واملساواة 

والعيش مًعا. 

تقديم البرنامج التربوي

3



أ-املناعة الّنفسية واالجتامعّية

يتلّخص تعريف الصدمة الّنفسية بحدث مفاجئ ومهدد للكيان الفردي ويتجاوز يف شدته قدرة الجهاز 

الّنفيس لدى الفرد وآليات الدفاع لديه عىل املواجهة عىل غرار: موت مفاجئ ألحد أفراد األرسة، صديق يف 

املدرسة، مشاهدة أحداث عنف مبارشة، انفجارات وقذائف ودمار، كوارث طبيعية، فقدان أو برت لعضو من 

األعضاء، األمراض العضال املهّددة للحياة، مظاهر التحرّش واالعتداء الجنيس، إلخ. ويفرض الحدث الصادم 

حالة من القلق والخوف والهلع لدى الفرد. 

يُشري مصطلح املناعة إىل مفهوم دينامييك متغرّي يتولّد يف ذات اإلنسان عندما يتعرّض لصدمة نفسيّة، 

ويتجىّل يف القدرة عىل التأقلم واملتابعة باالعتامد عىل القدرات اإليجابيّة يف الفرد والكامنة يف ذاته. ويعترب 

علم النفس أّن املناعة متّكن الفرد )أو الطفل بشكل خاص( من إظهار تكيّف عاطفي وسلويكّ عند مواجهة 

مواقف صعبة )من تهديد أو مواقف ضاغطة( أو صادمة )كالعنف والحروب(. وهذا يُظهر أّن الحاالت الصعبة 

أو الصادمة تزيد من احتامالت الفرد لتطوير ذاته. 

عندما يتعرّض الفرد لحدث صادم فإنه أمام ثالثة خيارات. يُشري الخيار األّول إىل االستسالم والخضوع 

واالستكانة للوضع الذي فرضه الحدث الصادم. فيتخىّل الفرد عن األهداف التي رسمها لحياته. والخيار الثاين 

محاوالت  الفرد  يُبدي  الصدمة( حيث  استيعاب  )عدم  تقبّله  وعدم  الصادم  للحدث  املستمرّة  املقاومة  هو 

يائسة ملقارعة الحدث الصادم ما يُبقيه مراوًحا يف مكانه. أّما الخيار األخري فهو خيار تقبل الصدمة واللجوء إىل 

الذات وقدراتها لتخطّي حالة الصدم. وقد يبقى الفرد يتأرجح صعوًدا ونزواًل يف مسرية حياته إىل أن يكتسب 

ثقة كاملة بقدراته.

مخطط توضيحي ملسارات الفرد نحو تحقيق أهدافه يف حال التعرّض للصدمة

صدمة

2- االستسالم

1- املقاومة املبارشة

3- املناعة )االستمرار واملرونة والتحرّك(
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وتختلف االستجابة للحدث الصادم من فرد إىل آخر باختالف القدرات التي ميتلكونها لتخطّي الصدمة. 

 تُشعره باألمان 
1
فحينام تخرتق الصدمة الدفاعات األّولية لدى الفرد تدفعه إىل اللجوء ملصادر داخليّة وخارجيّة

الصدمة مبراحل  تجاه  الفرد  يُبديها  التي  املناعة  ومتّر  واالرتباك.  والقلق  الخوف  وتخّفف من وطأة مشاعر 

متتابعة للوصول إىل مرحلة التّأقلم وهي:

 1-  مرحلة الفوىض Chaos: وهي مرحلة حدوث الصدمة وتتّسم بردود فعل مختلفة )غياب القدرة عىل 

فهم الحدث الصادم واستيعابه، إنكار وقوع الحدث كآليّة دفاع نفسيّة، العزلة والجمود االنفعايل 

وعدم القدرة عىل التّعبري املناسب عن الحدث الصادم، إلخ.(.

التهديد  عنارص  تقييم  بعمليّة  الفرد  يقوم  املرحلة  الصدمة Evaluation: يف هذه  تقدير   2-  مرحلة 

وعنارص الحامية، ويلعب فيها الدعم النفيس-االجتامعي دوًرا هاًما يف تعزيز هذه العنارص للفرد. 

 3-  مرحلة التأقلم Adaptation: يف هذه املرحلة يتخىّل الفرد عن آليات الدفاع ويبحث عن أشكال 

حامية أكرث استقراًرا وقابلة للتكيّف عىل املدى الطويل. وتخدم الوسائل املستخدمة يف الدليل عىل 

مساعدة الطفل عىل التّكيف االيجايب وعىل التفكري باملستقبل.

 4-  مرحلة الّتأقلم اإليجايب )اإلزهار( Florescence: هي املرحلة األخرية التي يُكمل بها الفرد مسرية 

لحياته يعمل عىل تحقيقها مهام كانت  بديلة  أو  حياته ويبدأ من خاللها بوضع أهداف جديدة 

الظروف، بحيث يبقى اندفاعه مرتفًعا وإرادته ثابتة.  

املناعة مسار طويل األمد؛ وللمدرسة، كونها أحد مصادر أمان الفرد الخارجيّة، دوٌر فّعاّل يف تحقيقه. 

فالرتبية تُساعد الطفل عىل تطوير قدراته الذاتيّة، ما مُيّكنه امليض بحياته بعد الصدمة. وميكن مرافقة الطفل 

الحياة وقدراته عىل تحديد  أنّه قد استعاد رغبته يف  يف املدرسة ملتابعته خالل سنوات تعلّمه للتحقق من 

أهدافه والعمل عىل تحقيقها. 

ب- التنّوع الثقايف والديني

إَن التنّوع الثقايف والديني هو واقع طبيعي ضمن املجتمعات. ويُعترب التفاعل بني مكّونات املجتمع يف 

سياق الحياة العاّمة مصدًرا للغنى الجامعي مرتكزًا عىل املعرفة املتبادلة وتبّني منظومة القيم املشرتكة. وهذا 

التنّوع ال يُصبح مصدر نزاع إاّل حينام تعجز املجتمعات عن تحقيق منهجيّة عادلة يف إدارته بسبب الجهل 

ملواقف  تعرّضها  عند  أحيانًا  املجتمعات  تذهب  وقد  اآلخر.  السلبيّة عن  النمطيّة  والصور  املسبقة  واألفكار 

صعبة أو صادمة إىل مرحلة من الفوىض، تكون فيها غري قادرة عىل فهم الحدث واستيعابه. 

1  املصادر الداخلية هي كل ما يتعلق بذات الفرد من تقدير الذات التفاؤل والشعور باألمل والتحكم الذايت واالستقاللية. واملصادر الخارجية هي 

كل ما يتعلّق مبيحطه كاألرسة واملدرسة، واألصدقاء والجامعة.
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إّن مسار التحّول لدى املجتمعات يختلف عن مسار األفراد؛ ألّن الخوف والشعور بالتهديد الجامعي 

فهم  عىل  القدرة  األمر  هذا  يعيق  عاطفي جامهريي.  انفعال  عىل  مبنيّة  صّد  وآليّات  حامية  آليّات  يُنشئ 

االحتياجات وتحديد األسباب التي دعت إىل جعل الحاجة مصدر خوف وتهديد. فيصعب بهذه الحالة السيطرة 

عىل هذا املسار، ألنه غالبًا ما ينتج عنه توتّرًا وانفعاالت جامعيّة تضع فئات من املجتمع يف مواجهة بعضها 

البعض. قد تطول فرتة املواجهة إىل أن تصبح املجتمعات جاهزة للقيام بعملية تقييم لعنارص التهديد الفعليّة 

ووضع آليات حامية مناسبة لها. وغالبًا ما تنتبه املجتمعات إىل أّن عنارص التّهديد التي عانت منها كانت هي 

نفسها التي عاىن منها اآلخر. فتبدأ يف هذه املرحلة عمليّة البحث لفهم أسباب الحدث الصادم وأثره باعتامد 

التّواصل والحوار مع اآلخر. وقد يؤّدي هذا التّواصل إىل وضع أطر تعاون واسرتاتيجيّات حامية مشرتكة.

ال بّد إًذا من نرش ثقافة التنّوع والحوار وتثمينها، لتجنيب املجتمعات من التعرّض النقسامات ونزاعات، 

والبحث عن الّصيغ الّداعمة لذلك. فإّن تنمية ثقافة التنّوع والحوار ومعرفة اآلخر واحرتام االختالف والتمّسك 

بالقيم املشرتكة تُعترب من أكرث املسائل حيوية يف املجتمعات املركّبة، ألّن غيابها ينعكس مبارشة عىل استقرار 

هذه املجتمعات ويُهّدد وحدتها ومتاسكها الداخيل، ما يتيح الفرص للتدّخالت الخارجيّة عىل حساب املصلحة 

املشرتكة.

 

ج- الرتبية عىل الّسالم

ترتكز الرتبية عىل السالم عىل توطيد العالقات بني األفراد والجامعات، وتقدير مبدأ العيش مًعا عىل 

أساس التعاون والتكامل لحّل املشاكل وفّض النزاعات. ولكون السالم نظرة إنسانيّة شاملة للوجود كام تدعو 

اآلخر  والسالم مع  الذات  السالم مع  الثالثة،  أبعاده  احرتام  يُبنى عىل  فهو  السامويّة،  األديان والرشائع  إليه 

والتّعاطف معه والسالم مع النظام العام الحاضن للجميع. فأبعاده تؤكّد رضورة بذل الجهود لبناء قدرات 

الذات والجامعة وتفعيلها نحو بناء عالقات اجتامعيّة وثقافيّة يتساوى فيها أفراد املجتمع الواحد. وتُسهم 

املناهج الرتبويّة التي تدعو إىل السالم يف ترسيخ هذه الجهود، لتشّكل بذلك طريقة سلوك ترتكز عىل الروح 

واملساواة  العدالة  توافر  إىل  وتصبو  الجميع،  وقبواًل مبشاركة  الناس  بني  متباداًل  احرتاًما  تفرض  التي  املدنيّة 

واحرتام حقوق اإلنسان وحّل النزاعات بالطرائق السلميّة. 

وال ميكننا ضامن السالم عن طريق املصالح التجاريّة واملعاهدات العسكريّة أو بواسطة نزع األسلحة، 

إن مل تكن قيمة السالم حارضة يف إرادة الشعوب وثقافاتها. فلذلك مسألة السالم هي مسألة تربويّة بامتياز، 

قادرة عىل الحّد من الخيار العنفي يف التعامل مع النزاعات عن طريق نقل املعرفة الالزمة للخروج من حلقة 

ثقافة العنف املفرغة. 
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2- اإلطار المنهجي

يشمل اإلطار املنهجي للربنامج الرتبوي ألجل السالم واملناعة األهداف والكفايات املتوّجبة عىل املنّشطني، 

واألساليب التعليميّة املستخدمة يف تصميم األنشطة واملتوّجب اعتامدها خالل عمليّة تطبيق الربنامج.

أ- أهداف الربنامج 

الهدف العام

تعزيز الصّحة النفسيّة واملناعة والسالم لدى األطفال والرتبوينّي 

املتأثّرين باألزمات الناتجة عن الحروب.

األهداف التعلّمّية الخاصةاألهداف الرتبويّة

1-1- اكتشاف الذات 1- تكوين صورة إيجابّية عن الذات

الطفل عن نقطة قّوة ونقطة منّو واحدة عىل  •  يعّب 

األقّل يف ذاته.

1-2- التعامل اإليجايب مع املشاعر

•  يعّب عن مشاعره بوضوح.

•  يتحّمل املسؤوليّة عن مشاعره )التعبري عن احتياجاته 

الكامنة وراء مشاعره(

•  يتفّهم املشاعر وإدارة االنفعاالت. 

1-3- التعبري عن الذات بإيجابّية 

•  يصف ذاته بشكل إيجايّب عب طرق مختلفة.

1-4- التخطيط للمستقبل 

محّددة  وسلوكيّات  العام  هدفه  عن  الطفل  •  يعّب 

لتحقيقهام.
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2-1- اكتشاف املوارد الداخلية والخارجية لألمان 2- الشعور باألمان 
التي  والتهديد  للخطر  مصادر  ثالثة  الطفل  •  يحّدد 

تواجهه
•  يستنتج الطفل ثالثة مصادر تحّقق له األمان

2-2- إدراك مراحل النمو النفيس-االجتامعي وحاجاتها
•  يحّدد الطفل رغبتني عىل األقل ينوي تحقيقهام.

•  يضع الطفل هدفًا واحًدا يوّد تحقيقه يف املستقبل.
التوازن  لتحقيق  والجامعة  األرسة  بدور  2-3-  التمّسك 

النفيس-االجتامعي
•  يعّزز الطفل انتامءه ألرسته باستعراضه أهم األحداث 

التي مرت بها األرسة
يف  للجامعة  املشرتكة  املسؤوليّة  الطفل  •  يستنتج 

تحقيق األمان

3-  الوعي لحقوق الطفل )له ولسائر األطفال( 

واتّخاذ املواقف املناسبة لتحقيقها 

3-1-  معرفة حقوق الطفل 
•  يحّدد الطفل خمسة حقوق عىل األقل من حقوقه 
باتفاقيّة  عليها  املنصوص  مثله  األطفال  وحقوق 

حقوق الطفل.
•  يحّدد انتهاكات الحقوق يف موقفني اثنني عىل األقل، 

واحد يعنيه وواحد يعني أطفال آخرين.
3-2-  تبّني الحقوق 

•  يشارك اآلخرين بها.
خاللها  من  يُظهر  األقّل  عىل  واحدة  طريقة  •  يعرض 

كيفيّة حصوله عىل حقوقه.

4-  التمّتع بحّس االنتامء والتعامل اإليجايب مع 

االختالف 

 4-1- احرتام اآلخر
•  يُعّب عن احرتامه لآلخرين عىل قاعدة املساواة والكرامة 

اإلنسانيّة املشرتكة مع الجميع. 
•  حّدد ثالث خصائص يعرّف من خاللها اآلخر املختلف 

عنه من دون صور منطيّة سلبيّة.
4-2- الشعور بالرىض واالرتياح 

مجموعته  إىل  باالنتامء  وسعادته  رضاه  عن  •  يعّب 
املتنّوعة بحسب األنشطة.

•   يتواصل بشكل إيجايب وبّناء داخل املجموعة وميارس 
بنجاح مهارة الحوار. 

•   يعّب عن شعوره باالرتياح تجاه اآلخرين.  
4-3- قبول اآلخر والتعاطف معه  

مع  األقل  عىل  واحدة  تشابه  لنقطة  الطفل  •  يعرض 
اآلخر املختلف ويعرّب أّن االختالف مع اآلخر هو قيمة 

مضافة.
•  يشارك الطفل مع مجموعتني مختلفتني عىل األقل. 

•  يصادق عىل األقل شخًصا آخر مختلًفا عنه.  
•  يضع مبادرات للتضامن واالستجابة لحاجات اآلخرين.
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 ٥-  اعتامد الحوار والتواصل الالعنفي سبيالاً 

للتعامل مع اآلخرين

٥-1 مامرسة الحوار  
بفعل  إليه  توّصل  جديًدا  مكتسبًا  طفل  كل  •  يحّدد 

الحوار مع اآلخرين. 
٥-2- تبّني الحلول السلمّية للنزاعات 

ما  نزاع  لحّل  اعتامدهام  يستطيع  طريقتني  •  يسّمي 
بطرق ال عنفيّة.

6-  املشاركة الفاعلة واملسؤولة يف املجتمع عىل 

قاعدة القيم املشرتكة 

6-1- االلتزام تجاه الجامعة واملجتمع
•  يشارك بوضع نظام املجموعة ويلتزم به. 

•  يتطّوع يف أنشطة تخدم مجتمعه.
•  يُحافظ عىل املمتلكات العاّمة.

6-2- تبّني منظومة القيم املشرتكة 
•  يرشح قيمينت عىل األقل ألهميّتهام يف منّوه الشخيص 

واالجتامعي.   

7-  بناء عالقات إيجابّية منفتحة عىل التنّوع الثقايف 

والديني وملتزمة قضايا املصالحة والسالم

7-1- االنفتاح عىل التنّوع 
•  يحّدد فكرة معيّنة كانت لديه عن اآلخر وتغرّيت.

•  يعّب عن أهميّة التنّوع ويذكر شكلني عىل األقل من 
التنّوع الثقايّف والدينّي.

وديانات  لثقافات  الحضاريّة  املعامل  بعض  •  يُعّدد 
اإلرث  بهذا  افتخاره  عن  ويعرّب  وطنه  يف  مختلفة 

الوطني. 
7-2- االلتزام بقضايا املصالحة والسالم 

العمل  يف  يرغب  زمالئه  مع  مشرتكة  قضيّة  •  يُحّدد 
معهم عىل معالجتها 
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ب- األساليب التعليمّية

التفاعليّة.  والرّتبية  النشط  التعلّم  تقنيّتي  عىل  االرتكاز  بهدف  الرتبوي  الربنامج  هذا  تصميم  تّم   

واكتساب  املعلومات  عن  البحث  يف  ذاته  عىل  باعتامده  املتعلّم  دور  تفعيل  عىل  يرتكز  الّنشط  فالتعلّم 

املهارات وتكوين القيم واالتجاهات. والرتبية التفاعليّة تقوم عىل تيسري عمليّة التعليم وتبادل املعلومات 

وتصويبها من قبل املنّشط عند الحاجة لتتالءم وأهداف الربنامج. لذا كان ال بّد من استخدام وسائل تواصل 

مع الذات وأخرى تفاعليّة مع اآلخرين باعتامد األساليب املصّنفة أدناه:   

اللفظي،  وغري  اللفظي  والتّواصل  املرسحي،  والتمثيل  الرّسم  األساليب هي  وهذه  تعبرييّة:  •  أساليب 

واإلصغاء والتفاوض، والحوار. فهي تقوم عىل مساعدة الطفل عىل إعادة رسم صورة الحدث الصعب 

أو الصادم، وإعامل الخيال يف التخفيف من وطأة الشعور باألىس أو الخسارة. تُساعد هذه األساليب 

الرتبويّة يف تعريف الطفل عىل أنواع مشاعره وتُعلّمه كيفيّة التعبري عنها بوضوح، ما يُساعد الطفل 

أيًضا عىل تبّني تقنيّات تواصل مع اآلخرين لحّل املشكالت بطرق سلميّة. تهدف إًذا هذه األساليب 

أمانه  مصادر  واكتشاف  الصدمة  مع  للتأقلم  قابليّة  أكرث  أوىل  جهة  من  الطفل  جعل  إىل  التعبرييّة 

للذات  اكتشاف  كمصدر  عليهم  واالعتامد  اآلخرين  مع  متفاعاًل  تجعله  ثانية  جهة  ومن  الداخليّة، 

ومصدر دعم.  

والنقد  والتحليل  الذايت  والتفّكر  املعلومة،  بالبحث عن  األساليب  تتلّخص هذه  إدراكّية:  •  أساليب 

وفرض  الواقع  رفض  عن  واالبتعاد  حقيقتها  عىل  األشياء  رؤية  إىل  الطفل  يدفع  ما  واالستنتاج، 

لذاته وملستقبله ومستقبل  نظرته  تقييم  إىل  الطفل عرب ذلك  يعمد  صور منطيّة وأحكام مسبقة. 

ووطنه.  جامعته 

والعمل  االحتياجات  وتلبية  املشكالت  وحّل  التخطيط  عىل  تعتمد  أساليب  وهي  عملّية:  •  أساليب 

الطوعي. وهذه األساليب هدفها من جهة أوىل أن ينتبه الطفل إىل مواقفه وإىل تبّني مواقف إيجابيّة 

تعكس اكتسابه لجملة من املهارات املطلوبة تشري إىل التحّول الحاصل. كام تهدف األساليب العمليّة 

من جهة ثانية أن يعي الطفل دوره تجاه محيطه ويلتزم مبدأي الرشاكة والخدمة االجتامعيّة.

ج- كفايات املنّشط  

إليصال  ومهاراتهم  املنّشطني  خربات  عىل  ترتكز  تفاعليّة  عمليّة  هي  التّعليم  عمليّة  أّن  مبا 

يُشعر  بحيث  صفه،  ضمن  الثّقة  من  ا  جوًّ يُنشئ  أن  أّواًل  املنّشط  من  يُطلب  منها،  التعليمي  الهدف 

مسؤوليّة  ثانيًة  عليه  وتقع  عليهم.  الحكم  دون  بحرية  والتّعبري  املشاركة  باستطاعتهم  أّن  األطفال 

أدناه  الجدول  يُبنّي  األطفال.  إمكانات  إبراز  سبيل  يف  واملتوازنة  الفّعالة  الجميع  مشاركة  تأمني 

واملواقف  املعارف  بني  تتلّخص  وهي  التعلّميّة،  العمليّة  إلنجاح  تنميتها  املتوجب  املنّشط  كفايات 

واملهارات.  
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املهاراتاملواقفاملعارف

التنّوع الثقايفّ والدينّي والبيئّي 
للفئات املستهدفة 

تبّني مبدأ التعدديّة يف 

وجهات النظر واإلمكانّية 

الدامئة للتغيري

التواصل الالعنفي

•  اللفظّي وغري اللفظّي وما وراء 

اللفظّي

• اإلصغاء والتعبري اإليجايّب 

• الحوار وتقنيّاته

احرتام التنّوع والفرادة مفاهيم النزاع والعنف وبناء السالم

والفرديّة )احرتام موارد 

وجدارة وتقدير اآلخرين(

التعامل اإليجايّب مع املشاعر

•  التعبري عن املشاعر

•  إدارة االنفعاالت والغضب

•  تفّهم املشاعر كافّة

رشعة حقوق اإلنسان واالتفاقّية 
الدولّية لحقوق الطفل

التعاطف والتضامن مع 

أفراد املجموعة والشعور 

باملسؤولّية العامة تجاه 

انتهاك الحقوق

تطبيق الرشعة ضمن الربنامج 

•  التعامل بالتساوي واإلنصاف 

مع أفراد املجموعة

•  تطبيق البنامج بدون أّي تحيّز 

فكري أو عميل ذات خلفيّات 

سياسيّة أو طائفيّة 

اعتبار االختالف والتنّوع مفهوم املواطنة الحاضنة للتنّوع

فرصة للتنمية الخالقة يف 

املجتمعات وبني األفراد 

التعامل اإليجايب مع االختالف

•  استعامل أمثلة ومناذج تُعّب 

عن تنّوع املجتمعات وخاصة 

مجتمعات األطفال املشاركني

•  االستناد إىل منظومة القيم 

املشرتكة بني مكّونات املجتمع 

الواحد  

املناعة 
•  مفهوم املناعة ومراحلها

•  مراحل النمّو النفيّس 
•  هرميّة الحاجات )هرم ماسلو( 

وعوامل فقدانها
•  الهويّة وتقدير الذات

•  التعبري عن املشاعر وتأثّرها وفق 
البيئات الثقافيّة املختلفة

تبّني قيم الالعنف )التحّرر 

من األحكام املسبقة، 

املسامحة، حريّة الرأي، 

واملعتقد، إلخ.(

التنشيط )مبادئ، خصائص، 

بيئة(

• إدارة املجموعة

• إدارة النقاش

• التعاطف

• التشجيع والتحفيز 

• الحياد واملوضوعيّة

• التعامل مع األمناط السلوكيّة 

املختلفة 

• التعامل مع الظروف الطارئة

• التقييم
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3- اإلطار التنفيذي

أ- توزيع املحاور والحصص

نظرًا إىل مراحل دائرة التغيري، تعّددت املفاهيم والقدرات املتوّجب تأمينها خالل العام الدرايس، وتوزّعت 

ضمن تسعة محاور. ُحّدد كل محور بعدد حصص متوّجب تنفيذها ليك يتحّقق التغيري املنشود لدى الطفل. 

ويكون عدد الحصص اإلجاميل 22 حصة، تُعطى أسبوعيًّا خالل عام درايس واحد. 

الحيوي، وضع  والتواصل  اإلبداعي  التعبري  األطفال يف  لدى  التغيريات  القدرة عىل لحظ  تعزيز  وألجل 

الخرباء عدًدا من املؤرشات لقياس تحّقق األهداف التعلّميّة. وبناًء عىل هذه املؤرشات تّم تصميم استامرة 

تقييم )قبيل وبعدي( يصار إىل تنفيذها مع األطفال ملقارنة اإلجابات عند نهاية العام الدرايس، بحيث يصبح 

جدول الحصص كاآليت.  

عدد الحصصمحاور الربنامج الرتبوي

حصة واحدةاالستامرة القبلّية - تقييم الواقع والحاجات 

حصص عدد 3األمان ومصادره

حصص عدد 2الهوية، وقبول الذات واالنفتاح عىل اآلخر

حصص عدد 3املشاعر

حصص عدد 2الّتعاطف

حصص عدد 3العنف والّتعامل مع النزاع

حصص عدد 2التواصل والحوار

حصص عدد 2القيم املشرتكة

حصص عدد 3املواطنة الحاضنة للّتنّوع الّثقايفّ والدينّي

حصص عدد 2حقوق الطفل

حصة واحدةاالستامرة البعديّة - التقويم الختامي

24 حصة تعليميةمجموع

محورين  عن  األسبوع  نفس  يف  متتاليتني  حّصتني  إعطاء  عدم  األفضل  من  أنّه  هنا  التنويه  يجب 

أطفال  مع  التعامل  حال  ويف  كام  لديه.  وتثبيتها  املعلومات  لهضم  للطفل  فرصة  لتوفري  وذلك  مختلفني، 

األول، ألجل  باملحور  واستبدالها  األوىل  الحصة  القبليّة خالل  االستامرات  توزيع  عدم  األفضل  من  جدد، 

املنّشط  تريض  إجابات  أعطاء  من  األطفال  وتجنيب  واملنّشط،  الطفل  بني  الثقة  لتعزيز  املجال  فسح 

لديه.   وتهدف إىل تحسني صورتهم 
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ب- منهجية األنشطة

صمّمت األنشطة ضمن الدليل وفًقا لثالث فئات عمريّة مختلفة، وهي )6-9( و)10-12( و)15-13(. 

وعليه ُحّدد يف كل نشاط الفئة املستهدفة منه. ويشتمل كّل محور عىل أنشطة متعّددة تفوق عدد الحصص 

املقرتحة، وذلك للسامح للمنّشط تكيفها مع احتياجات أطفال صّفه، ألن االحتياجات تختلف من صف إىل 

آخر ومن سنة إىل أخرى. 

قد ال يرغب املنّشط يف تكرار نشاط ما يف سنوات الحقة ألطفال صّفه، ولكن يجب عليه التّذكر بأّن 

األطفال سوف يعرّبون عن مشاعر وأفكار وأساليب مختلفة من سنة إىل أخرى. فالحاجة تتغرّي مع الوقت 

والتعبري عنها غالبًا ما يكون مرتبطًا بظرف  آيّن ومكاين محّددين.

اعتامدها وفق عدد  يوّد  التي  األنشطة  يختار  أن  األطفال  إىل  املحور  بتقديم  البدء  قبل  املنّشط  عىل 

الحصص املقرتحة لكل محّور، ووفق األهداف التعلّميّة الخاصة للمحور التي تُحّدد مسار التحّول الذي يجب 

أن ميّر به كل طفل خالل تعلّمه لكل محور. وعىل املنّشط مراجعة املستلزمات واألفكار املساعدة واملحاذير 

قبل تنفيذ األنشطة بيوم واحد عىل األقل. وقد يتبنّي أّن بعض األنشطة تغطي أكرث من فئة عمرية، ولكّنه 

تّم وضع آلية تنفيذ مختلفة مبا يتناسب مع اختالف الفئات العمريّة يف فقرة "األفكار املساعدة واملحاذير".

ألجل تسهيل آليّة استخدام أنشطة الدليل، قّسم محتوى الّنشاط إىل عنارص وهي:  

•  عنارص مساعدة عىل االختيار: عنوان النشاط والفئة املستهدفة. 

•  عنارص توجيهّية: األهداف التعلّميّة للنشاط، وأدوات تحقيقها من خالل أسئلة الحوار، وأسئلة التقييم 

والتغذية الراجعة.

املستلزمات  وتحديد  عمليّة،  األنشطة ضمن خطوات  سري  عن  املفّصل  الرشح  التنفيذ:  سري  •  عنارص 

املتوجب رشاؤها أو إعدادها مسبًقا. وأشري أيًضا إذا كان النشاط يحتمل تنفيذه خارج الّصف. 

•  عنارص داعمة للتنفيذ: األفكار املساعدة واملحاذير املتوجب االنتباه إليها قبل التنفيذ، وقد تتمحور 

حول املستوى االنفعايل لألطفال أو اإلجراءات املفّضل اتّباعها لتحقيق أهداف النشاط. 

ويف الختام نعرض بعض املالحظات اإلضافيّة حول آليّة تنفيذ األنشطة، قد تكون داعمة إلنجاح عمل 

املنّشط: 

•  القدرة االستيعابّية: ميكن تنفيذ األنشطة ضمن مجموعة من 15 إىل 20 مشاركًا يديرها منّشط واحد. 

ويف حال فاق عدد األطفال ذلك، يُنّفذ النشاط بوجود منّشطنَي، وذلك لتسهيل توزيع األطفال ضمن 

مجموعتنّي لضبط الصف ومراقبة انفعاالت األطفال والتعامل معها. 
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•  جلسة الحوار: يفّضل جمع األطفال ضمن دائرة ألنّها تضيف بُعًدا من التّشارك واالحتواء والحامية. ويف 

حال كان األطفال كثريي الحامس أو الحركة ميكن وضع موسيقى هادئة أو الطلب منهم تشكيل دائرة 

والجلوس عىل األرض لتهيئة جّو لإلصغاء. ومن املستحّب أن تُطرح األسئلة بصيغة املتكلّم مبارشة عىل 

األطفال، ألنّه تصبح من السهل عليه تلّقيها مبارشة واإلجابة عليها.
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المحور األّول
األمان ومصادره
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المحور األّول: األمان ومصادره

تبيان املشاعر  الطفل أواًل رضورة  التعامل مع  يتطلّب 

أو  باألمان  يشعر  حني  لديه  تتولّد  والتي  لنمّوه  املرافقة 

بفقدانه. وتُعترب الحاجة إىل األمان من أهّم الحاجات األساسيّة 

التي يحتاجها الطفل ليك ينمو ويحّقق ذاته، والتي تساعده 

عىل تعزيز مناعته ملواجهة عقبات الحياة. ميّر اإلنسان بعّدة 

مراحل يف حياته، ولكّل منها متطلّبات وخصائص تختلف عن 

األخرى، إالّ أن أكرثها تأثريًا يف حياته هي مرحلة الطفولة ملا 

لها من  دور كبري يف تكوين شخصيّته وتحديد أفكاره ومسار 

حياته. لذلك  سنسلّط الضوء أواًل عىل مراحل الّنمو النفيس-

 ،ERIKSON( االجتامعي للطفل كام عرّب عنها العامل إريكسون

1968(  وصواًل إىل املناعة النفسيّة ومصادر األمان.

1- مراحل النمو النفسّي االجتماعي لدى الطفل 

يتطلّب التعامل مع األطفال فهم طبيعة املرحلة التي ميّرون بها من حيث مظاهر النمو والحاجات 

النفسيّة واملتطلّبات املرتبطة بكل مرحلة منائيّة، ما يُساعد عىل فهم حاجاتهم ومتطلّباتهم وتوفريها لهم 

يف حينها.  

والعوامل  البيولوجيّة  العوامل  بني  التفاعل  حصيلة  هو  اإلنساين  النمّو  أّن  من  أريكسون  انطلق 

االجتامعيّة أي املكتسبة والعوامل الوراثيّة. ومن خالل التفاعل بني هذه العوامل تنمو شخصيّة الفرد وفق 

مثاين مراحل عمريّة متتابعة، تظهر يف كّل منها أزمة نفسيّة تحتاج إىل حّل. وسيتّم الرتكيز يف هذا العرض 

عىل عمر الطفولة الذي يتحّدد من الوالدة إىل عمر 18 سنة، ويشمل خمس مراحل متتالية.

 أ -  مرحلة الرضاعة )من الوالدة حتى السنة والنصف(: 

الثقة مقابل عدم الثقة

أّما  واألمان.  الثقة  نفسه  يف  ينمي  ذلك  فإّن  وبحنّو،  جيّد  بشكل  الطفل  احتياجات  إشباع  يتّم  حني 

إحباطات اإلشباع الحتياجاته فإنها تولّد لديه عدم توقع يشء إيجايب من املحيط وبالتايل فإنّه يفقد الثّقة 

النتيجة املتوّقعة: 

شعور الطفل باألمان 
الداخلية والخارجية   •  اكتشاف املوارد 
املناعة  بناء  عوامل  أنّها  عىل  لألمان 

النفسية واالجتامعية
•  ربط مراحل النمو النفيس االجتامعي 
بشكل  باألمان  الشعور  إىل  بالحاجة 
اإلنسانيّة  الحاجات  وسائر  خ��اص 

األساسيّة بشكل عام
والجامعة  األرسة  ب��دور  •  التمّسك 

لتحقيق التوازن النفيس-االجتامعي
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بنفسه وبالعامل من حوله. ويُشري إريكسون إىل أّن املُبالغة يف إشباع االحتياجات وخاصة بعد الّشهور األوىل 

من حياة الطفل تؤدي إىل عدم تحّمل االحباط يف املستقبل وبالتايل فإّن التّوازن يف تحقيق حاجات الطفل 

يؤّدي إىل متثّل عقيل لدى الطفل بأّن اإلشباع سوف يتحّقق وهو ما ُسّمي باسترشاف األمل.

 ب -  مرحلة الطفولة املبكرة )من السنة والنصف إىل 3 سنوات(: 

االستقاللّية مقابل الفشل والخجل

الّنفس من خالل التدرّب عىل تناول الطعام وارتداء املالبس والتدرّب   يتعلّم األطفال االعتامد عىل 

اعتامًدا  أقّل  يصبح  بحيث  باالستقالليّة  الطفل  إحساس  هو  املرحلة  فاملهم يف هذه  اإلخراج.  عادات  عىل 

الكبار. فيخرج الطفل الذي تلّقى معاملة حسنة من هذه املرحلة أكرث استقالليّة ومتأكًّدا من ذاته.  عىل 

عن  االنفصال  قلق  لديه  ويُعّزز  بقدراته،  والشك  بالخجل  يشعره  االستقالل  هذا  تحقيق  يف  الفشل  أّما 

"الشخصيّة  أو  القرسيّة"  "الشخصية  أّمه ويُؤّدي إىل عدم تكوين هويّة واضحة لديه وقد مييل ألن يكون 

الالمبالية" يف املستقبل.

 ج -  مرحلة الطفولة املتوسطة )من 3 سنوات إىل 6 سنوات(: 

املبادرة مقابل الشعور بالذنب

هي مرحلة ما قبل املدرسة حيث يلعب الوالدان الدور الرئييس يف تعزيز حريّة الطفل وتشجيعه يف 

التعبري اللفظي والعميل عن املفاهيم التي اكتسبها والتي تؤّدي إىل منّو حّس املبادرة لديه، التي يُعرّب عنها 

باللعب والتكيّف مع املجتمع. أّما فرض القيود عىل نشاطاته وعدم اإلجابة عىل أسئلته يُؤّدي إىل الشعور 

لتعلّم مهارات جديدة واستكشاف  بالذنب ويالزمه ذلك طيلة حياته. وتتميّز هذه املرحلة بكونها فرصة 

تشكيل  يف  مّهمة  املرحلة  هذه  أّن  إريكسون  ويرى  املستقبليّة.  املواقف  وتخيّل  االستطالع  وحّب  األفكار 

للمستقبل.  للتخطيط  الطفل  قدرات 

 د -  مرحلة الطفولة املتأخرة )من 6 سنوات إىل 12 سنة(: 

اإلنجاز مقابل الشعور بالنقص

يُطلق عىل هذه املرحلة صفة اإلنجاز ألّن الطفل يُدرك أنّه بحاجة إىل أن يجد له مكانًا بني األطفال 

أقّل  إنتاجه  يعطي  أن  من  الطفل  تخّوف  عن  فينتج  بالّنقص  الشعور  أّما  سّنه.  من  هم  الذين  اآلخرين 

إبراز  ويف  اإلنتاج،  عىل  الطفل  تشجيع  يف  واملعلّمني  الوالدين  دور  يظهر  وهنا  رفاقه  عمل  مستوى  من 

الجامعة.  مع  واللعب  كالتعامل  االجتامعيّة  املهارات  الطفل  باتقان  املرحلة  هذه  وتختّص  عمله.  فرادة 

لذا من الرضوري تنمية مهارات الطفل وتوسيع أطر احتكاكه مع الجامعة ضمن أنشطة الرياضة والرسم 
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أّن  إريكسون  ويرى  واملدرسة.  وأرسته  أصدقائه  بني  إاّل  مكانته  يدرك  ال  الطفل  ألّن  وغريها،  واملوسيقى 

الفشل يف إدراك االنجاز والنجاح يؤّدي إىل الشعور بالنقص. لذلك يحتاج الطفل يف هذه املرحلة إىل تعّدد 

الخربات وتنّوع الفرص التي تساعد عىل صقل مهاراته، واختبار استعداداته مبا يؤّدي إىل منّو فهمه لقدراته 

وتكوين صورة إيجابيّة عن ذاته.

 ه -  مرحلة املراهقة )من 12 سنة إىل 18 سنة(: 

أزمة الهويّة وغموض الدور االجتامعي

اختبار  عىل  ويعمل  أنا؟  من  ويتساءل  الهوية1،  تحديد  رصاع  إىل  املرحلة  هذه  يف  املراهق  يتعرّض 

التي ترتبط بالجنس واملهنة واالنتامء. وهنا عىل املنّشطني استغالل ميول  مناذج مختلفة بحثًا عن هويّته 

اإلنجازات  بعض  يُحّقق  حينام  إاّل  بالنجاح  يشعر  ال  املراهق  ألّن  شخصيّتهم،  لتنمية  وقدراتهم  املراهقني 

التّنبه  املنّشط  عىل  يجب  كام  الهوية.  اضطراب  نطاق  يف  إدخاله  إىل  فيُؤّدي  العكس  أّما  هويّته.  إلثبات 

بالتعصب  يتميّزون  املرحلة  هذه  يف  ألنّهم  مبرونة  معهم  التعامل  فعليه  املراهقني،  مع  التعامل  لكيفيّة 

محّددة  جامعات  إىل  باالنضامم  املراهقون  ويرغب  والقوانني.  األنظمة  عىل  والتمرّد  ومثاليّاتهم،  لرأيهم 

إلخ.(،  اإلدمان، نشاطات تخريبيّة،  الدور االجتامعي لهم )جامعات دينيّة، كشفيّة، عسكريّة،  للبحث عن 

املرنة  فاملعاملة  املسؤوليّة.  تحّمل  القدرة عىل  وفقدان  النفس  والتقوقع حول  املجتمع  االنسحاب من  أو 

تثبيت  أو األهل من جهة واملراهقني من جهة أخرى، وتساعدهم عىل  املنّشط  الفجوة بني  اتّساع  تُجّنب 

نفسه  الفرد يف  يراه  ما  انسجام  من خالل  بالهويّة  اإلحساس  ويُستدّل عىل  االجتامعي.  ودورهم  هويّتهم 

إقامة  القدرة عىل  الفرد  الذاتيّة فيُستدل عليه بفقدان  الهويّة والصورة  أّما تشّوش  له؛  مع نظرة اآلخرين 

عالقات اجتامعيّة بينيّة فاعلة.

لتكوين هويّته املستقبليّة.  أزمات منائيّة رضوريّة  الطفل مبراحل متتالية ويخترب  تبنّي أعاله، ميّر  كام 

الحاجات  التّوقف هنا عىل هرم  تبًعا لكّل مرحلة. وهذا يستدعي  فهو يحتاج إىل إشباع حاجات مختلفة 

لجهة  للطفل  السليم  بالّنمو  وثيًقا  ارتباطًا  يرتبط  ألنّه   MASLOW ماسلو  العامل  حّدده  الذي  اإلنسانيّة 

تحقيق الهويّة الفرديّة وتحقيق الذات.

2-  هرم الحاجات واألمان 

تسمية  الرتتيب  وأطلق عىل هذا  أهميّتها يف شكل هرمي  اإلنسان وفق  لدى  الحاجات  ماسلو  رتّب 

"هرم الحاجات اإلنسانيّة". يتكّون هذا الهرم من مستويات تتدّرج من األسفل إىل األعىل تبًعا ملدى أهّميتها 

للبقاء كام  يُبيّنها الشكل اآليت:

1  يرى إريكسون أن الهوية تشري إىل منظومة من الصفات واالتجاهات واملعايري والقوانني الشخصيّة التي يطّورها الفرد لنفسه من خالل تفاعله 

مع الجامعة، وهي من أبرز مفاهيم علم النفس التي ترتبط مبفهوم الذات ومتثل بعًدا من أبعادها.
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إىل  الحاجة  التّنفس،  إىل  الحاجة  مثل:  للبقاء  الرضوريّة  الحاجات  وهي  الفيزيولوجّية:  •  الحاجات 

الطعام واملاء، الحاجة إىل السكن الالئق، الحاجة إىل النوم، إلخ.

•  الحاجة إىل األمان: تشمل السالمة الجسديّة من العنف واالعتداء، األمن الوظيفي، أمن اإليرادات 

واملوارد، األمن املعنوي والنفيس، األمن األرسي، األمن الصحي، أمن املمتلكات الشخصيّة.

•  الحاجات االجتامعّية: تشمل العالقات العاطفيّة، العالقات األرسيّة واكتساب األصدقاء، االنتامء إىل 

مجموعة كالنوادي والجامعات الدينيّة واملنظامت املهنيّة، إلخ.

•  الحاجة إىل التقدير: تشمل حاجات الفرد يف تحقيق املكانة االجتامعيّة املرموقة والشعور باحرتام 

اآلخرين له واإلحساس بالثقة والقّوة.

من  الفرد  يُحاول  حيث  الهرم  رأس  الذات  تحقيق  إىل  الحاجة  تحتّل  الذات:  تحقيق  إىل  •  الحاجة 

لتحقيق أكرب قدر ممكن من  الحاليّة واملحتملة  خاللها تحقيق ذاته عرب استثامر قدراته ومهاراته 

االنجازات.

نالحظ مام سبق أّن الحاجة لألمان تأيت مبارشة بعد إشباع حاجات البقاء )الطعام والرشاب والصحة(، 

ا سلياًم. لهذا يستطيع الطفل أن ينمو ويحّقق ذاته إذا توفّرت  وهي حاجة ال بّد منها يك ينمو الطفل منوًّ

له البيئة اآلمنة والداعمة وامللبيّة لحاجاته النامئية النفسية واالجتامعية. 

الحاجة لتحقيق الذات

للتقدير الحاجة 

االجتامعية الحاجات 

االبتكار
حّل املشاكل

الحقائق تقّبل 

تقدير الذات، الثقة، االنجازات، احرتام 
اآلخرين، االحرتام من اآلخرين

الصداقة، العالقات األرسيّة، اإللفة الجنسّية

التنّفس، الطعام، املاء، النوم، الجنس، التوازن، اإلخراج

السالمة الجسديّة، األمن الوظيفي، أمن املوارد، األمن األرسي 
والصحي، أمن املمتلكات

حاجات األمان

الفسيولوجة الحاجات 
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وبذلك نستنتج ما ييل: 

النفسيّة وهو يرتبط باألمن االجتامعي والصحة  •  يُعّد األمان من املفاهيم األساسيّة ىف علم الصحة 

اآلمن  الطفل  يشعر  حيث  واالنفعاليّة  الّنفسيّة  الطأمنينة  إىل  يُشري  وهو  وثيًقا.  ارتباطًا  النفسيّة 

نفسيًّا أّن حاجاته مؤّمنة ومطالب منّوه محّققة واملقّومات األساسيّة لحياته غري معرّضة للخطر.

طوال  السلوك  دوافع  املبارش عىل  التأثري  ذات  النفسيّة  الحاجات  األمان ضمن  إىل  الحاجة  •  تدخل 

الحياة، وهي من الحاجات األساسيّة الالزمة للنمو النفيس السوي والتوازن النفيس والصحة النفسيّة 

للفرد.

•  ترتبط الحاجة إىل األمان ارتباطًا وثيًقا بحاجة الفرد للعيش يف بيئة يتآلف معها، والشعور باالستقرار 

واألمن أرُسيًّا واالنسجام اجتامعيًّا، مع تأمني السكن املناسب ومورد الرزق املستدام واآلمن.

ومن هنا يأيت الّسؤال، كيف مُيكن للمربنّي والعاملني مع األطفال تأمني الحاجة للشعور باألمان لدى 

الطفل؟ وقبل التحدث عن مصادر األمان التي يلجأ إليها الطفل يجب التّعرف عىل مفهوم املناعة الّنفسية 

باملصادر  وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط  الّنفسية  املناعة  موارد  وأّن  خاصة  باألمان،  وعالقته  ومراحله  الطفل  لدى 

الداخليّة والخارجيّة التي يُدركها الطفل عىل أنّها مصادر األمان لديه.

3- المناعة النفسية ومصادر األمان

يرى علامء النفس اإليجايب1 أّن تحقيق الحاجة إىل األمان يرتكز عىل املصادر الداخليّة والخارجيّة التي 

يستند إليها الفرد يف التعامل مع الصدمات وقدرته عىل التعايف النفيس. لذا سنقف هنا عىل تحديد هذه 

املصادر للمناعة والشعور باألمان.

أ- املصادر الداخلّية

إذ ميثّل الصورة التي يبني فيها الطفل  أمرًا أساسيًّا لدى الطفل  •  تقدير الذات: يُعترب تقدير الذات 

ذاته والتي تحّدد سلّم قيمه الخاص. يتّضح للطفل من خالل تقدير الذات معنى وجوده وأهميّته 

ومقدرته عىل التّعامل مع الواقع. ويتّم تشكيل هذه الصورة من الخربات العديدة التي ميّر الطفل 

املثال،  سبيل  فعىل  واالجتامعي.  النفيس  منّوه  رحلة  يف  يعيشها  التي  والفشل  الّنجاح  وقصص  بها 

بالنقص  الشعور  سيتملّكه  الطفولة  مرحلة  يف  األساسيّة  املهارات  تعلّم  يف  يفشل  الذي  الطفل  إّن 

وضعف القدرة عىل االنجاز والنجاح.  

1  علم النفس االيجايب هو أحد الفروع الحديثة لعلم النفس، طرحه العامل سليجامن عام 1998 وهو يهدف إىل دراسة مكامن القوة عند األفراد 

والرتكيز عىل كل ما من شأنه وقاية الفرد من براثن االضطراب.
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الحياة  اإليجابيّة من  الجوانب  رؤية  الشعور يف  يتمثّل هذا  باألمل:  والشعور  والتفاؤل  •  االطمئنان 

خصوًصا يف مجال حّل املشكالت التي قد تعرتض األطفال. فاألمن كام يراه إريكسون هو التناغم مع 

اآلخرين، أّما التفاؤل والشعور باألمل يرتبط مثاًل بالشعور لدى الطفل أنّه محّط ثقة لدى اآلخرين 

وبقدرته عىل الحصول عىل نتائج إيجابيّة عاجاًل أم آجاًل. لكن هذا ال يعني االعتقاد بأّن كل يشء 

يحدث تبًعا لرغبات الفرد الشخصيّة، إمّنا اإلدراك بأّن اإلشباع املطلوب سوف يحصل عاجاًل أم آجاًل 

بغّض الّنظر عن الفرتة الزمنيّة لحدوثه.

بقدرته عىل  الطفل ملامًّ خالل مسار منّوه  أن يصبح  ا  املهم جدًّ من  الذايت واالستقاللّية:  •  التحكّم 

مستقّل  بشكل  واجباته  إكامل  الطفل  من  تتطلّب  والتي  فيها،  يعيش  التي  البيئة  مع  التعامل 

ومسؤول. فالطفل الذي ال يتدرّب عىل االستقالليّة برأي إريكسون يفقد القدرة عىل التحّكم الذايت 

ملجريات حياته ويفشل مستقباًل بتحقيق التوافق مع املواقف الجديدة.

التعرف  يف  النفسيّة  الصدمة  من  يعانون  الذين  األطفال  مع  يتعاملون  الذين  األفراد  دور  هنا  يربز 

من  واالجتامعيّة  الّنفسية  املناعة  مسار  يف  قدًما  امليض  عمليّة  للطفل  تُيرّس  التي  االسرتاتيجيّات  أبرز  عىل 

خالل األنشطة املصّممة يف هذا الدليل والتي متّكن الطفل من التعامل مع هذه املصادر وتعّزز قدرته عىل 

املواجهة أو التصّدي. وتتلّخص هذه االسرتاتيجيّات كاآليت:

•  التعامل املرتكز عىل تدريب الطفل عىل فهم مشاعره وتقديرها وذلك إلدارة التوتّر العاطفي لديه 

والناتج عن األزمات.

حّدة  من  للتخفيف  الطفل  يستخدمه  قد  الذي  املؤقّت"  "الهروب  تقبّل  عىل  املرتكز  •  التعامل 

العواطف التي تتفاعل يف داخله وذلك من خالل تقبّل رغبته يف عدم البوح عن مشاعره أو أفكاره 

حينام تكون مشاعره متأّججة. 

مصدر  هي  التي  املشاكل  تحديد  مهارة  عىل  الطفل  تدريب  عىل  ويقوم  املشاكل،  مع  •  التعامل 

معاناته والعمل عىل إيجاد الحلول لها. 

•  التعامل اليقظ الذي يقوم عىل حّث الطفل عىل البحث عن املعلومات لفهم ذاته واآلخرين وتأمني 

الدعم االجتامعي الذي يحتاج إليه.

ب-  املصادر الخارجّية 

•  دور األرسة: إّن الدور الفّعال يف الحامية الذي توفّره األرسة ونوعيّة العالقات السائدة بني أعضائها 

ببناء  الطفل  يبدأ  إذ  الطفل.  لدى  النفسيّة–االجتامعيّة  املناعة  تنمية  عىل  مبارش  أثر  له  وثباتها 

هويّته وتكوينها خالل سنوات الطفولة األوىل السيّام من خالل نوعيّة العالقة التي تربطه بالشخص 
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متيًنا وتؤثّر عىل  داخليًّا  أساًسا  الطفل  األوليّة  العالئقيّة  الخربة  به. ومتنح هذه  يرعاه ويهتّم  الذي 

بناء عالقات عاطفيّة  أيًضا عىل عمليّة  تؤثّر  والفضول، كام  واللغة  كالذكاء  املعرفيّة  ظهور كفاءاته 

ثابتة يف املستقبل. ومن أبرز صفات األرس التي تعّزز املناعة واألمان:

• الثبّات أي متاسك األرسة يف مواجهة أي حدث مهّدد يواجه أحد أعضائها.

• املرونة والقابليّة للتكيّف مع التغيري.

• التواصل الفّعال ومشاطرة األحاسيس واملشاعر بني أعضائها.

• مامرسة الشعائر واالحتفاالت.

•  االنتامء إىل الجامعة: يرتكز الشعور باألمان عىل مشاعر االنتامء إىل الشبكات االجتامعيّة الداعمة 

للفرد. وتوفّر هذه العالقات التفاعليّة املناعة الجامعيّة يف مواجهة األزمات أو الكوارث من خالل 

األمن  من  مبزيد  الفرد  يشعر  الجامعة  إىل  االنتامء  خالل  ومن  توفّرها.  التي  واملؤازرة  التامسك 

والحامية، خاصة حني توكل إليه داخل هذه الجامعة أدواًرا ومراكز، وحني يسمح له فيها بالتعبري 

أنّه محبوب ومقبول وفّعاّل. وميكن للفرد  عن حاجاته بالتواصل والتفاعل مع اآلخرين ما يشعره 

أن ينتمي إىل عّدة جامعات يف حياته كالجامعة الرياضيّة واملهنيّة والدينيّة، وغريها. وتكتمل هويّة 

الفرد من خالل نظرته الذاتيّة ملا هو عليه إضافة إىل نظرة اآلخرين إليه كفرد يف الجامعة.

•  املدرسة: للمدرسة دور بارز يف تشكيل املناعة النفسيّة واالجتامعيّة لدى األطفال. فبداية، تسمح 

املدرسة للطفل بتطوير مهاراته من خالل العمليّة التعلّميّة التي توفّرها له. كام أّن تجربة النجاح 

التنشئة  عامة  وبصفة  املدريس  التكيّف  عمليّة  بدورها  تُعّزز  التي  الذاتيّة  بالكفاءة  الشعور  تولّد 

بنفسه.  ثقته  يعّزز  ما  مواهبه،  اكتشاف  عىل  الطفل  تساعد  املدرسة  أّن  إىل  إضافة  االجتامعيّة. 

يتساوى  الطفل إىل ذاته واآلخر ملا متثّله من مساحة  لتطوير نظرة  املناسب  املكان  فاملدرسة هي 

النفسيّة واالجتامعيّة وتحقيق  الطفل  مناعة  تعزيز  الجميع. وللمربني واملرشفني دور هاّم يف  فيها 

هواياته  وتشجيع  قدراته  الختبار  للطفل  الفرص  توفري  منهم  ذلك  يتطلّب  ما  لديه،  األمان  حاجة 

القبول  وعدم  والرفض  الفشل  مشاعر  تعّزز  أن  شأنها  من  التي  املعّوقات  كل  تذليل  عىل  والعمل 

واإلهامل والنقص لدى األطفال.

ومن هنا، وجب عىل املنّشط أخذ هذه العوامل بعني االعتبار واستشعارها يف األطفال الذين يتعامل 

معهم ملا لهم من احتياجات خاصة يف التدّخل النفيس-االجتامعي والعمل عىل تحسني مستوى مناعتهم.
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: تحت العاصفة الرعدية املحور 1: األمان ومصادره

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يدرك أهميّة عنارص الحامية لديه.األهداف: 
− يحّدد ثالثة مصادر للخطر والتهديد التي تواجهه.

− يستنتج ثالثة مصادر تحقق له األمان.
− يُوّسع دائرة األمان لديه من خالل مشاركة األعامل والحوار مع زمالئه.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

أوراق A4، أقالم تلويناملستلزمات: 

املكان سري النشاط:  الّسري يف مساحة  األطفال  من  ونطلب  للّنشاط  البدء  1.  مُنّهد يف 
بشكل حّر، ونطلب منهم أن يسرتخوا خالل سريهم، وأن يُهدئوا ما يف 

داخلهم من خالل الرّتكيز عىل حركة الجسد.
مختلفة  أماكن  نعّدد  يف...  يسريون  أنّهم  التّخيّل  األطفال  من  2.  نطلب 
تكون كاملحطات )كالسري يف أرض وعرة، يف غابة، أرض رملية، السباحة 
تُهّدئ  عنها  تفاصياًل  ونعطي  القمر(  السري عىل  الخارجي،  الفضاء  يف 

األعصاب.
3.  نسأل األطفال عند كل محطة أن يستشعروا حركة جسدهم وتفاعله 

مع هدوء املكان الذي يقومون بتخيّله. 
4.  نطلب منهم عند نهاية املحطات أن يتخيلوا مكانًا يحبونه ويستشعروه 
يف مكان ما يف القاعة، وأن يسريوا باتجاهه وعند الوصول أن يجلسوا 

فيه بهدوء ودون حراك.
ونعطي  مختلفة  وألوانًا  طفل  لكّل   A4 قياس  بيضاء  ورقة  5.  ن��وزّع 

التّعليامت اآلتية: 
−  نقّسم الورقة إىل نصفني.

−  نرسم يف الجزء األعىل، إطاًرا مُيثّل سوء األحوال الجويّة )مثل الغيوم، 
الربق، قطرات املطر...( ويف الجزء األسفل مظلّة كبرية.

واملشاكل  واملخاوف  بالّصعوبات  عميًقا  التفّكري  األطفال  من  6.  نطلب 
التي يعتربونها تهديًدا لهم )العنارص الخطرة(.

7.  نطلب منهم رسم تلك العنارص داخل إطار األحوال الجويّة )الغيم(. 
أن  ميكن  أو  ساعدهم  مبَن  أو  مبا  مليًا  التّفكري  مجّدًدا  منهم  8.  نطلب 

يُساعدهم عىل مواجهة الّصعوبات واملخاوف )العنارص الوقائية(.
من  االنتهاء  وعند  املظلّة  وسط  يف  العنارص  هذه  رسم  منهم  9.  نطلب 

الرّسم تعليق اللوحات عىل الحائط إلقامة معرض لرسوماتهم.
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بصمت  زمالئهم  أعامل  ومشاهدة  بالتجّول  لألطفال  املجال  10.  نفسح 
وهدوء.

َمن  ِمن  ونطلب  واحدة  دائرة  ضمن  األطفال  نجمع  اإلنتهاء،  بعد   .11
يرغب )عىل األقل 4( لعرض عمله ورشح العنارص التي اختارها.

 

−  ما هي أنواع املخاطر التي ذُكرت؟ ما هو املُشرتك بينها؟نقاط للحوار:
−  هل كان من الّسهل التّعبري عنها؟وملاذا؟

واملخاوف، هل هي  الّصعوبات  ملواجهة  املُستخدمة  العنارص  −  ما هي 
نفسها لدى الجميع؟ 

−  بَم شعرت عند مشاهدة لوحات اآلخرين؟
 

 نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة: 

−  هل أصبحت قادًرا عىل توسيع دائرة مصادر األمان لديك؟ 
−  هل من الّسهل عليك االستفادة من مصادر األمان يف حياتك وكيف؟

 

أفكار مساعدة 

ومحاذير: 

−  يف حال تّم مالحظة عدم قدرة أحد األطفال عىل تحديد عنارص الخطر 
والحامية، يُنصح باقرتاح أمثلة دون فرضها ودون اإليحاء لهم باإلجابات. 
ويف حال مل يرغب أحد األطفال برسم غيمة ميكنه أن يرسم أّي عنرص 

من الطبيعة يخاف منه.
تحديد  عمليّة  يف  سنوات(   9-6( سنًّا  األصغر  األطفال  توجيه  −  يفّضل 
بعض  إعطاء  املذكورة من خالل  الخطر  عوامل  الوقائيّة من  العوامل 

األمثلة امللموسة.
وتزويدهم  املظالت  وتلوين  رسم  يف  بالتّفنن  لألطفال  الّسامح  −  يجب 

باملستلزمات الالزمة. 
لدى  باإلحباط(  )كالّشعور  سلبيّة  أفعال  ردود  −  يّنصح يف حال حدوث 

أحد ألطفال، أن نرُبز العوامل اإليجابية ونّوجه تركيزه نحوها.
−  مُيكن إضافة عنرص املوسيقى الهادئة عند مرحلة الرّسم.

السنوات  يف  أو  الّسنة  من  متعّددة  مراحل  يف  الّنشاط  إعادة  −  مُيكن 
الالحقة، ألّن العنارص تتطور مع الخربة الذاتية املعاشة.

-  للفئة العمرية من )13-15 سنة(، نطلب منهم أن يرسموا ثالث غيامت 
وثالث مظالت وربط كل غيمة مبظلتها، لربط كل مصدر تهديد مبصدر 

األمان الخاص به. 
-  من املمكن أن يُطلب من األطفال عند نهاية الحوار أن يضع كل واحد 
مشاعره  المست  التي  زمالئه  لوحات  من  لوحة  بقرب  لوحته  منهم 
وأن يتحدثوا سويّة عن مكنونات لوحاتهم، مع مراعاة إحرتام الصمت 

والهدوء يف الصف.
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الفئة العمريّة: 6- 12 سنواتالنشاط: شط األمان املحور 1: األمان ومصادره

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يحّدد بعض املصادر الخارجية لألمان. األهداف: 
− يحّدد ثالثة مشاعر سلبية تعرّب عن القلق وعوارضه.

− يثّمن املسؤولية املشرتكة للشعور باألمان. 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

مناديل بحسب نصف عدد املجموعة، وأوراق بيضاء كبرية وأقالم ملونةاملستلزمات: 

1.  نوزّع األطفال ضمن ثنائيات للعب دور الكفيف ودور الدليل.سري النشاط: 
2.  نجّمع األطفال ضمن ثالث مجموعات )أ-ب-ج(.

أعينهم بشكل يحجب  يعصبوا  أن  الكفيف  3.  نطلب من أصحاب دور 
كليًّا إمكانيّة الرؤية. 

4.  نصّمم لكل مجموعة مسارات متعرّجة متضمنة بعض العقبات عىل 
أن نراعي سالمة األطفال.

5.  نعطي إشارة بدء املباراة ويبدأ كل ثنايئ بتخطي العقبات بحيث يقوم 
الدليل مبساعدة الكفيف بإعطائه إرشادات لعبور املسار.

6.  نلصق عند نهاية مسار الذهاب أوراقًا كبرية بيضاء عىل الحائط املواجه، 
ونطلب منهم رسم وجه مبتسم مع إضافة ميزة أو مالمح خاصة بكل 

ثنايئ.
العقبات ورسم  بتخطي  األوىل  الجولة  ربحت  الفرق  ِمن  َمن  7.  نّسجل 

الوجه املبتسم بأقل وقت من غريها.
8.  بعدها نطلب من الثنائيات تبادل األدوار بحيث يُصبح الّدليل كفيًفا ويُعاد 
الّنشاط من جديد، ونغرّي شكل األدوات املستخدمة لوضع املسار املتعرّج.

9.  عند االنتهاء نهّنئ املجموعة الرّابحة ونشكر األطفال عىل تعاونهم.

− كيف شعرت خالل تنفيذ التمرين يف مرحلتّي الدليل والكفيف؟نقاط للحوار:
− ما هو الفرق بني األدوار )الكفيف والدليل(؟

− ما الذي أحببته أكرث: املسار أم الرسم وملاذا؟  
− هل شعرت بالخوف يف لحظة من اللحظات؟ كيف ترصفت؟ 

− ماذا مثّل لك الرشيك الدليل؟ هل استطعت الوثوق به وكيف؟ 
− ما هو شعورك بعد إنجاز اللوحة؟

− هل شعرت باملسؤولية تجاه سالمة الرشيك؟ ما كانت مخاوفك؟
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 نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− كيف ميكن اللجوء إىل مصادر األمان يف وقت الحاجة؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير: 

− نشّجع جميع األطفال عىل املشاركة يف الّنشاط والتّعبري عن شعورهم. 
− نعطي وقتًا لألطفال ليستطيعوا تحديد مشاعرهم من هذا النشاط.

−  نصغي ملن شعر بالخوف وملن مل يشعر به ونسأل عن األسباب.
مثل:  األمان  تنّم عن عدم  التي  املشاعر  إستخدام  األطفال يف  −  نساعد 
مكامن  من  عدد  تسمية  عىل  ونساعدهم  اإلرتباك  الخوف/  القلق/ 

القلق والخوف والتعبري عن عوارضهام الداخليّة والخارجيّة.
−  نشّجع األطفال عىل التّعبري عن االنزعاج والغضب بطرق سليمة عىل 

أن يصفوا الشعور بالغضب من خالل تجربة ما اختربوها.
االنجاز  هو  اللوحة  رسم  إّن  االعتبار  بعني  املّنشط  يأخذ  أن  −  يجب 
املطلوب من هذا التمرين ويجب الرّتحيب بكافة اللوحات مهام كانت 

نتيجتها. 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: مساكن وسكان املحور 1: األمان ومصادره

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

−  يحّدد الطفل أهمية املنزل كأحد أهم مصادر األمان. األهداف: 
−  يعرّب الطفل من خالل مثال واقعي عن مشاعر القلق التي يختربها عند 

االنتقال من منزله.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

مساحة واسعة املستلزمات: 

1. مُنهد لألطفال بأننا سنقوم بتشكيل قرية سكنية.سري النشاط: 
2.  نوزع األطفال ضمن ثالثيات مراعني أن يكون هنالك مشارك واحد أو 

إثنان بدون رشيك ألنه سيكون املُنادي.
3.  نرشح لألطفال اآليت: 

-  عىل إثنني من كل ثاليث تشكيل املنزل باليدين وعىل املشارك الثّالث 
أن يسكن داخله. 

-  حينام ينادي املنادي بكلمة منازل عىل األطفال الذين ميثالن املسكن 
يقوم  سّكان  بكلمة  الطفل  نادى  إذا  األمر  وكذلك  أماكنهم،  بتغيري 

هؤالء بتغيري منازلهم. 
-  خالل تغيري املواقع عىل املنادي أخذ املوقع )منازل أو سكان( الذي 

يراه فارًغا.
-  وملزيد من الحامسة ميكن أن يطلب املنادي كلمة زلزال ليقوم جميع 

األطفال )منازل وسكان( بتغيري أدوارهم.
4.  نضيف بأّن جميع األطفال عليهم اللعب ضمن دائرة جامعة، نشكلها 

سويًا. 
5.  نبارش باللعبة ونعيد الكرّة ضمن جولة ثانية بحيث يتم تغيري األدوار 

بني املنازل والسّكان. 

- هل أعجبتك اللعبة؟ ملاذا؟نقاط للحوار:
− ما هو الدور الذي أعجبك أكرث؟ ملاذا؟

− بَم شعرت أثناء اللعبة؟ ملاذا؟
− ماذا مثّل لك دور املنادي؟ ملاذا؟ 

- ماذا ميثّل املنزل بالّنسبة لك؟ 
- ماذا ميكننا أن نستنتج من خالل اللعبة؟
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 نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

-  هل تعتقد أن التنقل من منزل إىل آخر يؤثّر عىل متاسك األرسة؟ وملاذا؟
-  ما الذي ميكن أن يعّزز متاسك األرسة رغم الظروف الصعبة؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير: 

-  يجب تأمني مساحة كافية للّعبة والحرص عىل عدم تدافع األطفال.
-  رضورة إلتزام الالعبني بالتعليامت بدقة.

والوحدة  والقلق  الخوف  مشاعر  اللعبة  خالل  من  املنشط  -  يستخرج 
الحاجة إىل األمان ويستمع إىل أكرب عدد من األطفال  والتهجري ويبنّي 

حول تعبريهم عن مشاعرهم.
-  لألطفال األصغر سًنا )6-9 سنوات(، نكتفي بجلسة حوار للتحّدث عاّم 
شعروه به فقط خالل هذا التمرين، وإن رغبوا يف التحدث عن خربة 

مشابهة حدثت لهم. 
نحاول  الدعم  دوائر  لبعض  فقدانه  عن  األطفال  أحد  تحدث  حال  -  يف 
وأهميّة  حاليًا  لديه  املتواجدة  الداعمة  الدوائر  إىل  تركيزه  توجيه 

تواجدها.
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الفئة العمريّة: 13-15 سنواتالنشاط: الدائرة اآلمنة املحور 1: األمان ومصادره

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

−  يحّدد الطفل عاملني من عوامل القوة وعاملني من عوامل الضعف يف األهداف: 
مواجهة الخطر.

− يستنتج الطفل املسؤولية املشرتكة للجامعة يف تحقيق األمان.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

ال يوجد املستلزمات: 

1.  نطلب من األطفال التموضع عىل شكل دائرة وننضم إليها. سري النشاط: 
2.  من موقعنا نطرح السؤال اآليت: ماذا تعني لك كلمة أمان؟

أيضا  يرتبط  األمان  مفهوم  أن  نرشح  ثم  األجوبة  بعض  إىل  3.  نستمع 
بشبكة الدعم التي تجسّدها الدائرة التي تّم تكوينها.

وجوههم  تصبح  بحيث  الدائرة  ضمن  التّموضع  األطفال  من  4.  نطلب 
موّجهة إىل الخارج. ونطلب منهم أيًضا توسيع الدائرة عرب ترك مسافة 

متباعدة فيام بينهم دون إمساك األيادي.
باقي  يصبح  بحيث  املخرتِق  دور  ليلعب  األطفال  من  طفاًل  5.  نختار 
والدخول  الدائرة  اخرتاق  منه  ونطلب  اآلمنة،  الدائرة  ُحامة  األطفال 

إليها وعىل املجموعة محاولة منعه من ذلك. 
6.  نزيد تدريجيًا عدد األطفال ليحاولوا خرق الدائرة دون تقليص حجم 

الدائرة املشّكلة من قبل املجموعة.
7.  نقوم بإعطاء إرشادات غري مبارشة حول كيفية تدعيم الدائرة، عرب طرح 

أسئلة بصوت عاٍل عىل املجموعة. 
8.  عندما تصبح الدائرة مكّونة من عدد قليل من األطفال نعكس التمرين 

بحيث يصبح األطفال املخرتِقون هم الدائرة واآلخرون هم الُحامة.

- نقاط للحوار:نقاط للحوار:
- ما هي إنطباعاتك عن التّمرين؟ 
- ماذا استنتجت من هذا التّمرين؟

- إالم ترمز دائرة األمان؟
- ما دور املجموعة يف تأمني األمان؟ 

-  ما هي العوامل التي جعلت هذه املجموعة أقوى أو أضعف يف مواجهة 
الخطر؟ 

30



 نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− هل لديك يف حياتك دوائر دعم؟ ما هي؟
− كيف ميكن أن تعززها؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير: 

−  نشّجع جميع األطفال عىل التّفكري بدوائر الّدعم املوجودة يف حياتهم 
وإعطاء أمثلة .

يكون  عندما  متاسًكا  أكرث  تكون  اآلمنة  الدائرة  أن  التنبّه  املهم  −  من 
أفرادها أكرث تقاربًا والتصاقًا، وتصبح معرّضة أكرث للخطر كلاّم تباعد 
الدائرة خارجة عن  األطفال فيام بينهم. قد يحدث ثغرات يف محيط 
متاسكها  يف  مؤقتًا  خلاًل  تسبّب  أن  املمكن  من  والتي  الجامعة  إرادة 
)كالهجرة أو النزوح القرسي(، ولكن التعاضد يف ملء الثغرة هو جوهر 

التمرين، وهو ما يخّفف من ضعفها.
الدعم نحاول  لبعض دوائر  األطفال عن فقدانه  أحد  −  يف حال تحّدث 

توجيه تركيزه إىل الدوائر الداعمة املتواجدة لديه حاليًا وأهميتها.
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الفئة العمريّة: 6-9 سنواتالنشاط: إىل األمان رّس املحور 1: األمان ومصادره

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

من األهداف:  هو  يدركه  كام  األقل،  عىل  لألمان  واحًدا  مصدًرا  الطفل  −  يحّدد 
خالل النشاط.

املساعدة من  تقبله  اآلخر من خالل  التعاون مع  بروح  الطفل  −  يبادر 
زميله. 

− يقّدم الطفل مثااًل عن مصدر أمان جديد ميكن اللجوء إليه.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

طبشورة حمراء، أوراق وأقالم تلويناملستلزمات: 

آمنة يف وسط سري النشاط:  لرسم حدود منطقة غري  باألحمر  كبرية  دائرة  1.  نرسم 
املكان ونوّضح لألطفال بأنّها حفرة كبرية وال يجب تخطي حدودها. 
يشّكل  عنرص  أّي  بيضاء  ورقة  عىل  يرسم  أن  طفل  كّل  من  2.  نطلب 

له مصدر أمان.
غري  الدائرة  يف  ونضعها  الرسومات  نجمع  العمل،  من  اإلنتهاء  3.  بعد 

الحفرة. أي  اآلمنة، 
)عصا،  طرق  إيجاد  عىل  للتّعاون  ثنائيات  ضمن  األطفال  4.  نوّزع 
كرتونة، وذلك لالستفادة من العنارص املتواجدة يف مكان النشاط( 

الحفرة.  بأطراف  املس  بكليهام دون  الخاص  الرسم  والستعادة 
وبأسلوب  جديد  من  املنقسمة  األجزاء  لصق  ثنايئ  كل  من  5.  نطلب 

فني. 
6.  نجمع األطفال يف دائرة للتدوال يف نقاط الحوار.

أكرث نقاط للحوار: بك  أثّرت  التي  املرحلة  هي  ما  وملاذا؟  التمرين  أعجبك  −  هل 
من  الرسم  جلب  طرق،  ابتكار  الحفرة،  يف  الرسم  وضع  )الرسم، 

الحفرة(.
−  ما مصادر األمان يف الرسومات املعرّب عنها؟ 

−  هل هي نفسها لدى كل ثنايئ؟ ملاذا؟
−  هل تقبل مساعدة زميلك أو قريبك للشعور باألمان؟ 

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− هل اكتشفت مصادر أمان جديدة وما هي؟
− كيف تترصّف للحصول عىل الشعور باألمان؟
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أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  نشّجع األطفال عىل تفسري مصادر األمان التي سّموها خالل الّنشاط.
التي سّموها  املصادر  لهم  متثّل  األطفال يرشحون كيف  −  نحاول جعل 

األمان.
−  نحرص عىل جعل كّل طفل يسّمي مصدر أمان واحد عىل األقّل وتحديد 

أهّم املشاعر بناًء عىل تجربة معاشة.
−  نحرص عىل جعل كّل طفل يعرّف عن مصدر أمان يستطيع أن يلجأ 

إليه وقت الحاجة.
−  نشّجع األطفال عىل التّعرف عىل مصادر دعم وأمان متنّوعة مع الرّتكيز 
أن مصدر أمان لدى طفل ما ال يُشكل بالرضورة مصدًرا لألمان لطفل 

آخر، إذ أّن مصادر األمان ميكن أن تختلف بني شخص وآخر.
يتم توزيعهم، فقط  −  يف حال كان عدد األطفال قريبًا من 30 شخًصا، 
منهام  واحدة  ولكل  منفصليتني  مجموعتني  عىل  املناقشة،  مرحلة  يف 

منّشطها.
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الفئة العمريّة: 6-12 سنواتالنشاط: أنا بأمان املحور 1: األمان ومصادره

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− التعرّف عىل مصادر األمان.األهداف: 
− إختبار الشعور باألمان وعدمه.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

طبشوراملستلزمات: 

1.  نسأل يف البداية: ما الذي يجعلنا نشعر باألمان؟ نستمع إىل بعض سري النشاط: 
األجوبة.

2.  نرسم عىل األرض بالطبشور دوائر متثّل األمان بحسب عدد نصف 
املجموعة. طالب 

3.  نعطي لكل دائرة إساًم يشكل مصدر أمان بحسب كل طالب مثل:  
األم / األب/ األرسة... أو نكّرر بعض األسامء يف حال مل يصل عدد 

تلك املصادر إىل نصف عدد األطفال.
طاملا  الدوائر  حول  ال��دوران  عليهم  يرتتب  بأنه  لألطفال  4.  نرشح 
منهم  كل  عىل  التصفيق  يتوقف  وحني  التصفيق  صوت  يسمعون 
برفقة  إالّ  يدخلها  ال  أن  عىل  دائرة  أقرب  إىل  الدخول  يحاول  أن 

آخر.  شخص 
جولة  كل  من  اإلنتهاء  بعد  املصادر(  )أحد  الدوائر  إحدى  5.  نحذف 

دوران. 
6.  نكّرر الّنشاط وهكذا إىل أن يصل األمر إىل دائرة واحدة.

− ما هي إنطباعاتك عن التّمرين؟ هل أعجبك؟نقاط للحوار:
− هل تّم الرتكيز عىل دائرة معيّنة للدخول إليها؟ وملاذا؟ 

−  بَم شعرت لحظة عدم قدرتك عىل الوقوف داخل دائرة متثّل األمان 
بالنسبة لك؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− هل الدائرة دامئًا متواجدة يف حياتك اليومية؟ 
− ما الذي ميكنك فعله للشعور باألمان؟
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أفكار مساعدة 

ومحاذير:

•  أفكار مساعدة ومحاذير: 
سوف  الدوران  جوالت  بأن  الّنشاط  بدء  منذ  التوضيح  عدم  −  يجب 

تتكرر.
−  نشّجع األطفال عىل التّعبري عن شعورهم خالل النشاط )الذين ُوفّقوا 

يف إيجاد الدوائر والذين مل يحالفهم الحظ(.
−  من املهم التنبه إىل سالمة األطفال وعدم السامح لهم بالتّدافع خالل 

تنفيذ التّمرين لبلوغ الدائرة الواحدة.
سنوات  تتطلّب  األمان  حاجة  إشباع  أن  نستخلص  أن  الرضوي  −  من 
الشعور  تحت  نضعه  ال  وأن  الداخلية،  مصادره  لتعزيز  الطفل  من 

باإلخفاق أو الضغط أو التوتر لعدم حصوله عىل األمان. 
دوائر  تحديد  يتم  شخًصا،   30 من  قريبًا  األطفال  عدد  كان  حال  −  يف 
أكرث من  منها  واحدة  تتسع كل  أن  الصف عىل  أطفال  بعدد نصف 
شخص )مثل تحديد 15 دائرة يدخلها إثنان يف الجولة الواحدة(. أما 
يف مرحلة الحوار، تتم ضمن مجموعتني منفصلتني ولكل واحدة منها 

منشطها.
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الفئة العمريّة: 13-15 سنواتالنشاط: الضفادع والتمساح املحور 1: األمان ومصادره

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يُسّمي املشاعر املرتبطة باألمان وعدمه.األهداف: 
− يُسّمي األماكن التي يشعر بها باألمان.

− يستنتج دور الجامعة يف تحقيق األمان والحامية.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

أوراق بيضاء أو كرتون املستلزمات: 

1.  نطلب من األطفال امليش الحّر بالقاعة مع مراعاة ملء الفراغات.سري النشاط: 
أرض  ثّم  جافة  ترابية  أرض  أنهم ميشون عىل  التخيّل  منهم  2.  نطلب 

إىل مستنقع. موحلة وهكذا حتى نصل 
باعتبارها جزًرا صغرية.  املستنقع  أرض  أوراقًا عىل  3.  نلقي 

مستنقع  يف  تعيش  التي  الضفادع  يقلّدوا  أن  األطفال  من  4.  نطلب 
وعليه  التمساح  بدور  يقوم  من  األطفال  من  ونختار  الغابة  يف 

اصطيادها.
اللعبة وهي:  قوانني  الهدوء، ونرشح  5.  نطلب 

-  أّن كل ضفدع يتم اصطياده يتحّول إىل متساح بدوره 
الجزيرة  إىل  يقفز  أن  للتّمساح  ميكن  التاّمسيح  عدد  ازدياد  -  عند 

اآلمنة ويتحّول إىل ضفدع مرة أخرى...وهكذا دواليك.
للمستنقع  جاء  الذي  التمساح  دور  ليمثّل  األطفال  أحد  6.  نختار 
جزيرة ألخرى  من  ويقفزوا  يسبحوا  أن  األطفال  باقي  من  ونطلب 

الضفادع. اصطياد  يحاول  بدوره  الذي  التّمساح  يتجّنبوا  يك 
تبقى  حتى  تدريجيًا  الجزر  متثّل  التي  األوراق  عدد  بتقليص  7.  نقوم 

جزيرة واحدة وذلك إلضفاء جو من املرح والتنافس.
الحوار. وندير جولة  اللعبة  8.  ننهي 

− هل أحببت اللعبة؟ ملاذا؟نقاط للحوار:
− ما املشاعر التي راودتك أثناء القيام مبراحل اللعبة املختلفة؟

− ما الدور الذي أحببته أكرث، الضفدع أو التمساح وملاذا؟
− ما رمزية كل من الضفادع والتاّمسيح والجزر اآلمنة؟
− هل لك أن تسمي األشياء التي تعتقد أنها تحميك؟

− هل كان من الّسهل وضع خطط حامية؟ ملاذا؟
− هل للتّعاون دور يف عمليّة الحامية من الخطر؟
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نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

 −  هل الجزر دامئا متواجدة يف حياتك اليومية؟ 
من  األمان  شعور  إلحياء  فعله  ميكن  الذي  ما  متوفّرة  تكن  مل  −  إذا 

جديد؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

-  نشّجع األطفال عىل أن يتعاونوا للتنقل من جزيرة إىل أخرى.
-  عند إزدياد عدد التامسيح وظهور التّوتر عىل وجوه األطفال، نسألهم 
القصوى  الحامية  ليؤمنوا  يفعلوا  أن  ميكنهم  ماذا  عال  وبصوت 
لهم  نسمح  وبعدها  األسئلة  وترية  من  نزيد  إجاباتهم.  إىل  ونستمع 
هجوم  ملواجهة  حامية  اسرتاتيجيات  لوضع  والرّتكيز  بهدوء  العمل 
التامسيح، دون أن يستخدموا الرضب أو العنف )مثل وضع عوائق يف 

املستنقعات، تأمني طعام للتمساح.. الخ..(.
-  نشّجع األطفال عىل التّعبري عن شعورهم خالل النشاط .

-  من املهم التنبّه إىل سالمة األطفال وعدم الّسامح لهم بالتّدافع خالل 
التمرين. تنفيذ 
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الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: حزام األمان املحور 1: األمان ومصادره

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يحّدد أبرز مصادر األمان لديه.األهداف: 
− يحّدد أهم عوامل التّواصل الفّعال مع املجموعة. 

− يستخلص املسؤولية الفردية لحامية الجامعة.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

طبشور وحبل، بطاقات حمراء وخرضاءاملستلزمات: 

األمان؟ سري النشاط:  عىل  لنحصل  بعًضا  بعضنا  نُساعد  كيف  البداية:  يف  1.  نسأل 
نستمع إىل بعض األجوبة دون أي نقاش. 

وتعّرجات  التفافات  فيهام  األرض  عىل  متعرجني  خطني  2.  نرسم 
ألنها  املدرسة  ملعب  يف  األرصفة  اعتامد  وميكن  وصعبة  عديدة 

مرتفعة عن األرض.
فريق. منهام  كل  تشكل  متكافئتني  مجموعتني  إىل  الصف  3.  نقسم 

يف  ضيّقة  طريق  هو  الخط  هذا  بأن  التخيًل  األطفال  من  4.  نطلب 
أعىل قمة جبل وهو ال يتسع إالّ لشخص واحد. ومبا أّن هذا الجبل 
املتعّرجة  الطريق  هذه  نسلك  أن  يجب  عميقة  بأودية  محاط 

والضيّقة.
مسافة حوايل  ونرتك  بحبل من خرصه  املجموعة  فرد يف  كل  5.  نربط 

20 سنتم بني طفل وآخر. 
بعضهم  خلف  الخط  عىل  ميشوا  أن  املحزّمني  األطفال  من  6.  نطلب 
الوقوع  لعدم  املرسوم  الخط  أرجلهم عن  أن ال تخرج  البعض عىل 

يف األودية.
خرضاء  بطاقة  نعطي  املخالفات،  ونسجل  الحكم  بدور  7.  نقوم 
بطاقة  للثنايئ  نُعطى  الثانية  املخالفة  وبعد  مخالفة  أّي  عند 

ء. حمرا
من  ويطلب  اللعبة،  من  الحمراء  البطاقة  صاحب  الثنايئ  8.  يخرج 
خرج  التي  النقطة  من  الجبلية  الطريق  يف  السري  إعادة  املجموعة 

الثنايئ. مها 
له. ونصفق  املجموعتني  بني  الفائز  الفريق  9.  نعلن 
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− هل أحببت اللعبة؟نقاط للحوار:
− هل حاولت مساعدة اآلخرين يف أثناء اللعب؟

−  كم طفاًل حصل عىل بطاقة حمراء؟ ما الذي شعرت به عند إقصائك 
من املجموعة؟

−  كيف كان التّعاون والتّواصل ضمن املجموعة وما هي املعوقات؟
− إالم يرمز الحزام والوديان يف اللعبة؟ 

− أين تكمن لديك مكامن القلق والخوف؟ وملاذا؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

- ما هي أنواع األحزمة التي تلجأ إليها يف حياتك؟
- ماذا تفعل إذا كنت بحاجة إىل مساعدة اآلخر لتشعر باألمان؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

− نجعل جميع األطفال يشاركون يف الحوار.
−  نوجه األسئلة باتجاه أهميّة املصري املشرتك يف الرّساء والرضاء واختبار 

مشاعر الخوف واألمان من خالل اللعب.
−  نجعل األطفال يكتشفون املعاين الرّمزية ملفهوم األمان الذي يوفرّه 

الحزام يف اللعب والتأين يف السري.

39



الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: أشعر باألمان عندما املحور 1: األمان ومصادره

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

- يحّدد الطفل مصادر األمان وعدم األمان لديه.األهداف: 
- يتبادل الطفل خرباته السابقة حول مصادر األمان.

- يستنتج الطفل تعّدد مصادر األمان من خالل العروض املرسحية.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

وعاء أو صندوق، أوراق صغرية، ورقة عملاملستلزمات: 

1.  نبدأ الجلسة بأننا سوف نتحدث عن مسألة األمان، لذلك يتعنّي علينا سري النشاط: 
أن نفكر مبا يجعلنا نشعر باألمان.

2.  نوزع األطفال ضمن ثنائيات ونطلب من كل ثنايئ تبادل األفكار حول 
جملتي »أشعر باألمان عندما...«، و »ال أشعر باألمان عندما....«. هنا 

يعرض كل ثنايئ القصص التي تبادرت إىل ذهنه إنطالقًا من حياته. 
3.  نطلب من كل ثنايئ اختيار قّصة واحدة يتّفق عليها، ملدة 10 دقائق.

4.  عندما يتّفق كل طفلني عىل قصة واحدة نطلب منهام البحث عن ثنايئ 
آخر ليتّفق األطفال األربعة مرّة أخرى عىل قّصة واحدة، وبذلك نحصل 

عىل مجموعات من أربعة أشخاص لكّل منها قصة واحدة.
)مدته 4  أنه عىل كل مجموعة تحضري مشهد مرسحي قصري  5.  نرشح 

دقائق( حول القصة التي تّم االتفاق عليها، ملدة 15 دقيقة. 
6.  تعرض كل مجموعة املشهد املرسحي أمام الصف. 

التي  7.  نطلق عصًفا ذهنيًّا بعد كل مشهد حول ما هي مصادر األمان 
يراها األطفال يف املشهد. 

باألمان  نشعر  متى  حول  الرئيسية  األفكار  بتلخيص  الّنشاط  8.  نختتم 
ومتى نفقده، وما هي عوامل الخطر املهددة له.

− ما هي مشاعرك أثناء أداء التّمرين؟ هل اعجبك؟نقاط للحوار:
−  ما هي الدالئل والسلوكيات الجسدية التي تُرافق الشعور باألمان والتي 

برزت يف املشاهد املرسحية؟
− كيف تّم التعاون بني أعضاء املجموعة لتجسيد املشهد؟
− هل مصادر األمان هي نفسها لدى كل األشخاص؟ ملاذا؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

أمثلة  وإعطاء  له؟  مهّددة  و3  لألمان  مصادر   3 تعداد  ميكنك  -  هل 
اليومية. الحياة  من 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

املشهد  يف  املشاركة  عىل  الصغرية  املجموعات  أعضاء  جميع  −  نشّجع 
املرسحّي.

−  ال نقوم بتقييم املشاهد املرسحية عىل أساس قيمتها الفنية. 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: عامل األرسة املحور 1: األمان ومصادره

ü نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يحّدد الطفل دور األرسة يف تحقيق األمان.األهداف: 
− يستنتج الطفل دور االنتامء العائيل واالجتامعي يف تشكيل هويته الفردية.

بها  مرت  التي  األحداث  أهم  باستعراضه  ألرسته  انتامءه  الطفل  −  يعزز 
األرسة.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

ألوان مائية، فرايش تلوين، أقالم تلوين خشبية، أقالم تخطيط، ممحاة،مرباةاملستلزمات: 

من سري النشاط:  مجموعة  ميثّل  كرمز  املجّسم  فكرة  معنى  موجز  بشكل  1.  نرشح 
الّناس الذين يتشاركون خصائص معيّنة.

2.  ندعو كل مجموعة أرسيّة لصنع مجسّمها )أو رمزها( بحسب املؤرّشات 
اآلتية:

−  يف املكان األّول )يف األعىل عىل اليسار( نرسم حيوانًا يجّسد الّسامت 
التي تشعر كل عائلة بامتالكها وتستخدمها كموارد يف أوقات الضيق.

−  يف املكان الّثاين )يف األعىل عىل اليمني( نرسم وردة أو نبتة أو شجرة 
متثّل جذور األرسة وإمكانات منّوها.

−  يف املكان الثّالث )يف األسفل عىل اليسار( نرسم بيئة طبيعية )عىل 
سبيل املثال، منظر طبيعي مثل جبل، بحر، بحرية، شالل، ألخ..( مّتثل 

استعارة العالقات األرسية.
−  يف املكان الرابع )يف األسفل عىل اليمني( نضع عالمة أو رمز يُعرّب عن 

آمال األرسة يف املستقبل.
3.  نحث كل مجموعة عىل ابتكار كلمة أو شارة، تكتب يف املكان املخصص 

تحت الشعار، وتلّخص واحدة من قيمهام األساسية.
معهم  وتتبادل  للجميع  وتفرسه  أرسيّة شعارها  مجموعة  كل  4.  تعرض 

الذكريات واملشاعر الخاصة .

− ما كان شعورك خالل تنفيذ التمرين؟نقاط للحوار:
− هل كان من الّسهل التّوافق عىل الرموز األربعة بني املجموعات؟ وملاذا؟

− ما هي املوارد التي استخدمتها أكرث األرس يف أوقات الضيق؟
− ما هي الجذور التي عرُب عنها من قبل األرس؟ وكيف؟ 

− ما هي املناظر الطبيعيّة التي استخدمت، وماذا عنت لكل أرسة؟
− ما الذي إكتشفناه عن أنفسنا وعن اآلخرين؟

− هل كان من الّسهل وضع آمااًل مشرتكة؟ وملاذا.
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نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

−  ما أهميّة التّشارك مع أشخاص أو مجموعات أخرى ذات صلة مشرتكة 
بالتّاريخ واألحداث واآلمال؟ وما عالقة هذا التّشارك باألمان؟ 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  يعّزز هذا النشاط املوارد الخارجية لدى الطفل ضمن الجامعة خاصة 
للذين فقدوا أهلهم. 

−  يف حال تعّذر وجود مجموعات من ذات األرس املمتدة، ميكننا إستبدال 
اإلنتامء األرسي باإلنتامء الجغرايف )محافظة�، قضاء، مدينة/بلدة، حّي 

سكني، مدرسة...      
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الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: شجرة الزمن املحور 1: األمان ومصادره

ü نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

- يحّدد خاصيّة كانت لديه يف املايض.األهداف: 
- يحّدد خاصيّة يتمتع بها اليوم.

- يضع هدفًا واحًدا يوّد تحقيقه يف املستقبل.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

علبة كرتون كبرية، أغصان، مجسم من أوراق الشجر، مجسم من جذور املستلزمات:

الشجر، ورق أبيض قياس A5، أقالم تخطيط ملونة، أقالم تلوين خشبية، 

مرباة، ورق كريب، صمغ الصق.

التعليامت سري النشاط:  بحسب  الشجرة  مجّسم  نجّهز  بالنشاط  البدء  قبل   .1
التالية:

لتكوين  األخرى  فوق  الواحدة  الكرتون  من  كبريتني  علبتني  −  نضع 
الجذع،

الجذور، لتمثّل  الكرتون املقّوى  − نقص رشائط من 
−  نجمع بضعة أغصان أشجار ونُلصقها يف الجزء العلوي من العلب 

نفسها، الّشجرة  أغصان  بوصفها 
واقعية. أكرث  الجذع  لجعل  البني  باللون  العلب  −  نلّون 

خالل  من  الزّمن  شجرة  استكامل  يف  املساعدة  علينا  أنه  2.  نرشح 
املستقبلية. وأحالمنا  الخاصة  ذكرياتنا 

3.  نرشح أّن عىل كل طفل صناعة مجّسم الجذور واألوراق ثم الكتابة 
الّنحو التايل: يف وسطه خصائص عن ذاته عىل 

أفعل  ماذا كنت  بالجذور: »كيف كنت –  املتمثل  »املايض«  −  يف  
- ماذا كان عندي«

أنا  الجذع: »كيف  مربع  أي  باألعىل  املتمثل  الحايل«  »الوقت  −  يف 
- ماذا أفعل وماذا عندي حاليًّا.

سأفعل-  ماذا  سأكون-  »كيف  باألوراق:  املتمثل  »املستقبل«  −  يف 
عندي«. ماذا سيكون 

4.  يف نهاية الّنشاط، كل طفل يلصق الجذور واألغصان واألوراق عىل 
عمله. نتيجة  يرغب  ويعرض من  الّشجرة، 

الّنهايئ. العمل  نتيجة  الّشجرة ملشاهدة  للتّوجه نحو  الجميع  5.  ندعو 
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− هل أعجبك النشاط؟ ملاذا؟نقاط للحوار:
− ما الذي لفت انتباهك يف هذا التمرين؟

− ما الذي تعنيه لك الذكريات؟
− ما الذي إكتشفناه عن أنفسنا وعن اآلخرين؟ 

− هل كان سهاًل التفكري باملستقبل؟ ملاذا؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

- ما الذي يتطلّب منك لتحقيق أهداف املستقبل؟ 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

من  باستعامل علب  األغصان  فيمكننا رسم  لدينا شجرة  يتوفّر  مل  −  إذا 
الكرتون البني.

علينا  مستقبله  تحديد  األطفال عىل  من  أّي  قدرة  عدم  تبنّي  حال  −  يف 
مساعدته بطرح أسئلة حول حاجاته وإعطائه الدعم الالزم لذلك.
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: باقة الرغبات املحور 1: األمان ومصادره

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

- يحّدد الطفل رغبتني عىل األقل ينوي تحقيقهام.األهداف: 
- يعرض الطفل كيفيّة تحقيق رغباته.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

علبة من الكرتون أو املعدن -ورق أبيض قياس A4 -أقالم تخطيط ملّونة املستلزمات:

أو  خيوط   - الصق  - صمغ  كريب  ورق   - -مرباة  خشبيّة  تلوين  -أقالم 

رشائط ملّونة – مسّجل - عدد من السيقان الخرضاء للزهور )كرتون أو 

بالستيك(

1.  نُعّد مسبًقا وعاًء لألزهار وعدًدا من السيقان بحسب عدد األطفال.سري النشاط: 
ونعطيهم  للمستقبل  برغبات  التّفكري  الّنشاط هو  أّن هدف  2.  نرشح 

منها. بعض  أمثلة عن 
يف  تحقيقها  ينوي  رغبات  بثالث  التّفكري  طفل  كّل  من  3.  نطلب 

املستقبل؛
4.  نطلب منه وضع هذه الّرغبات ضمن رسم لزهرة يختارها ويلّونها، 

وأن يضعها عىل الّساق الخاص به؛ عىل أن يصنع زهرتني.
اآلتية:  التعليامت  5.  نعطي 

الوعاء ويشّكلون دائرة. -  يضع كّل األطفال زهراتهم يف 
لديه  املفضلة  الّرغبة  عن  زهرة  بتعليق  منهم  واحد  كل  -  يقوم 

األطفال. املفضلة لدى جميع  الرغبات  ضمن زهرة كبرية تجمع 
تحقيق  كيفية  حول  دقائق   5 ملدة  التفكري  طفل  كل  من  6.  نطلب 
ومواجهة  والحاجات  والسلوكيات  )الخطوات  الرغبات  هذه 

التحديات(

التّمرين، ملاذا؟نقاط للحوار: - هل أعجبك 
- هل كان التفكري يف املستقبل صعبًا أم سهاًل وملاذا؟

- عىل أي أساس تّم اختيار الزهرة املفضلة؟ 
بينها؟ هل  -  هل هنالك رغبات مشرتكة وملَ؟ وما كان االختالف فيام 

هو مرتبط مبستوى شخيص، أو مبستوى عائيل أو وطني؟

45



نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

عام؟  بشكل  الّرغبات  تحقيق  −  كيف ميكن 
ضمن  رغباته   يحّقق  أن  ميكنه  كيف  مثااًل  يعطي  أن  ميكنه  −  من 

مبسطة؟ عمل  خطة 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

أهميّة  عن  تعرّب  مختارة  أغنية  وضع  ميكننا  الزهور  جمع  −  عند 
األحالم/الرغبات. 

ساق  عىل  الّرغبات  وضع  ميكنهم  سنة(،   15-13( العمرية  −  للفئة 
يف  تتحقق  أن  ممكن  التي  الرغبات  أدناها  يف  يكون  بشكل  زهرة 
البعيد. وعليه،  القريب العاجل ويف أعالها تلك املتعلّقة باملستقبل 
يف  األولوية  تحديد  كيفية  حول  مرتبط  للتقييم  سؤال  إضافة  ميكن 

الّرغبات. 
عن  تعرّب  صورة  مسبًقا  االختيار  أيًضا،  العمرية  الفئة  لهذه  −  ميكن 
صور  مجموعة  ضمن  من  اختيارها  يتم  وأن  املستقبلية  رغباتهم 

الجلسة. خالل  املنّشط  عليهم  يعرضها 
وقتًا  سنوات(   9-6( العمرية  للفئة  يُعطى  التمرين،  مّدة  -  لتنظيم 
أطول لرسم وتلوين الّرغبات أّما األكرب سًنا يوّجه الوقت لوضع آلية 

وللحوار. الّرغبات  لتحقيق 
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المحور الثاني
الهوّية وقبول الذات 

واالنفتاح على اآلخر
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المحور الثاني: 
 الهوّية وقبول الذات واالنفتاح على اآلخر

1-الهوّية الفردّية  

هويّة اليّشء هي ماهيّته أي حقيقته وميزاته الّتي تفرّقه عن غريه؛ فهويّة اليّشء أو الّشخص هي ما 

يشّكل جوهر كينونته.

تتألّف الهوية الفرديّة من مجموعة من االنتامءات الطبيعيّة )اإلنسانيّة، الوطن، العائلة، الجنس، العمر، 

إلخ.( واملكتسبة )الدين، املهنة، السياسة، الهواية، إلخ.(.

الشخص  مبواقف  يتأثّر  ومتغرّي  خاص  ترتيب  وفق  متعّددة،  انتامءات  من  مركّبة  هويّة  شخص  لكّل 

وظروف حياته، وهذا ما يجعله متميّزًا وفريًدا بالنسبة لآلخرين. 

يُشّكل االنتامء إىل مجموعة معيّنة حاجة طبيعيّة لدى األفراد، ولكّن ذلك ال يلغي الهويّة الفرديّة لكل 

شخص وهي التي متيّزه عن غريه داخل املجموعة الواحدة. وتبقى الهويّة الفرديّة يف تطّور مستمر وال تنحرص 

يف إحدى انتامءات الفرد إىل هذه املجموعة أو تلك )الطائفة، الجامعة السياسيّة، إلخ.(

2- االنتماء

يعني االنتامء االنتساب إىل جامعة أو فكرة أو مكان أو زمان، ويعرّب عن حالة ارتباط حيّس أم معنوي 

أم عاطفي، ويتجىّل من خالل األفكار واملواقف الحياتيّة والعالقات االجتامعيّة.

النتائج املتوّقعة: 

تكوين صورة إيجابّية عن الذات
•  اكتشاف الذات
• مواجهة الذات

التمّتع بحّس االنتامء والتعامل اإليجايّب مع االختالف
• تطوير النظرة إىل اآلخر بإيجابيّة
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اإلنتامء هو من الحاجات األساسيّة التي تدفع باإلنسان إىل الشعور بأنّه جزء من مجموعة ما )العائلة( 

أو تدفع به لالنتساب إىل مجموعة يرغب يف االنضامم إليها وترىض به. قد تكون هذه املجموعات برشيّة: 

مجموعة األصدقاء أو جامعات مهنيّة أو اجتامعيّة أو دينيّة أو سياسيّة؛ وقد تكون مجموعات من األفكار 

واملذاهب: فّنيّة أو ثقافيّة أو إميانيّة أو عقائديّة، إلخ. 

إّن تحقيق حاجة االنتامء متنح اإلنسان شعوًرا باألمان واالعتزاز، ملا ينتج عنها من اهتامم متبادل وتشارك 

وتضامن مع اآلخرين. 

3- خصائص الهوّية واالنتماءات

واحدة  ويّجمدهم يف صورة منطيّة  الشخصيّة  "يجتاح" هويّتهم  واحد  بإنتامء  األفراد  اختزال  ال ميكن 

)طائفيّة، سياسيّة، إيديولوجيّة، إلخ.( وكأنّهم مجموعة من النسخ طبق األصل عن صورة أصليّة ملصدر هذا 

بذاته.  كل شخص  وفرادة  الناس،  بني  والتشابه  االختالف  نسبيّة  إدراك  املهم  من  البرش.  من  ذاك  أو  النوع 

يقول أمني معلوف يف كتابه "الهويات القاتلة": "إن إختزال الهويّة بانتامء واحد، يضع الناس يف موقف متحيّز 

ومذهبي ومتعصب ومتسلّط، وأحيانّا انتحاري، ويحّولهم يف أغلب األحيان إىل قتلة أو إىل أنصار للقتلة."

والهويّة ليست جامدة، بل هي متحرّكة باستمرار بشكل دينامي يرتبط بالظروف الخاصة بالفرد وبحريّته 

وخرباته وخياراته الرئيسة يف الحياة وبتفاعله مع انتامءاته املتعّددة وطريقة تحديد تداخلها وتفاعلها بعضها 

مع بعض. لذلك ال ميكن تحديد أّي شخص أو تحجيمه بهويّة جامدة، أفرديّة كانت أم جامعيّة.

كام أّن تراتبيّة االنتامءات تختلف أيًضا بحسب الظروف التي ميّر بها الفرد حيث يُقيّم – بوعي أو 

أيًّا من مكّونات هويّته وانتامءاته املختلفة سيضع يف الواجهة، وألّي منها يعطي األولويّة  من غري وعي - 

وأيًّا منها سيضع يف مراتب ثانويّة أو حتى يُخفيها بحسب الوضع الذي يكون فيه. لذلك ميكن القول إّن 

تعرّفنا عىل اآلخرين واكتشافنا لهويّاتهم هو مسار ال ينتهي، بل يرافق منّو الفرد وتطّور اختباراته ونظرته 

لذاته. هذا األمر يعطي فرصة إلعادة بناء العالقات أو ترميمها وتصويبها عند مرورها بأزمات عىل املستوى 

الفردي أو الجامعي.

4- العالقة بين الهوّية الذاتّية ودوائر االنتماءات الرئيسة

ميكن أن نصّنف االنتامءات االجتامعيّة للفرد إىل ثالث فئات:

•  االنتامء إىل اإلنسانيّة، كام يقول الفيلسوف اليونايّن تريينس: "أنا إنسان وال يشء إنسايّن غريب عّني".  
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•   االنتامء الوطنّي أو املديّن ضمن الجامعة السياسيّة وتتحّقق عب املشاركة يف الحياة العاّمة.   

•  االنتامء إىل مجموعات خاّصة عائليّة أو مهنيّة أو إثنيّة أو ثقافيّة أو دينيّة، تكون ضمن مساحة   

الوطن أو عابرة لحدوده.

دوائر  بني  يتحّقق  الذي  االنسجام  من  انطالقًا  األخرى  الهويّات  مع  وتتفاعل  الفرديّة  الهويّة  تتشّكل 

االنتامءات املذكورة وموقع كل دائرة من األخرى.

مساحة الخصوصيّة الفرديّة وكرامة 

اإلنسان األصيلة والرشاكة اإلنسانيّة 

الشاملة

مساحة املشاركة املستقلّة يف

الشأن العاّم )االنتخابات، االنتامء 

الحزيّب، املجتمع املديّن ...(

مساحة قيم الحياة العاّمة املشرتكة 

بني الجامعات الثقافيّة والدينيّة 

والرتاث الحضارّي املشرتك

مساحة اإلنتامء إىل الجامعة

الخاّصة )الجامعة العائليّة،

الدينيّة، الشعائر الخاّصة...(

مساحة التفاعل الثقايفّ املتبادل

بني الجامعة الخاّصة والثقافة

الوطنيّة العاّمة )الدين بالبيئة

املحليّة...(

5- الهوّية الوطنّية

إطار مديّن ويعرّب عن  العاّمة يف  املصلحة  يؤّمن  اجتامعّي  قاعدة عقد  املواطنني عىل  يقوم مجتمع 

الهويّة املشرتكة بني جميع املواطنني التي تسمو عىل كافة االنتامءات الخاّصة. وتكون الدولة مبؤّسساتها 

بني  العالقة  أّما  املجتمع.  وتجاه  بينهم  فيام  املواطنني  لعالقة  الناظم  اإلطار  امللحقة،  قطاعاتها  وكافة 
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إىل أخرى، وكأّن  باالنتقال من هويّة  تتحّقق  الوطني فال   - املدين  الجامعي واالنتامء   - الطائفي  االنتامء 

االنتامء  يُغني  حيث  العام،  املجال  عىل  الخاص  الطائفي  االنتامء  بانفتاح  بل  األخرى،  تلغي  الواحدة 

املدين  واالنتامء  العام  فاملجال  واملسؤوليّة.  الحّريّة  مستوى  إىل  بها  ويرتقي  الفرد  هويّة  الجامع  الوطني 

اآلخرين  مع  التفاعل  عرب  والرقي  للتطور  رحبة  ومساحة  والجامعيّة  الفرديّة  للهويّة  حاجة  يُشّكالن 

املديّن.  االنتامء  أساس  عىل  املشرتكة  واملصالح  العالقات  شبكة  توسيع  وعرب  العاّمة،  واملعطيات  واألفكار 

الحّريّة  الضيّقة فاقداً  الفرد يف حلقتها  الطائفي إىل عصبيّة يتقوقع  فبدون هذه الفسحة يتحّول االنتامء 

معاً. واإلبداع 

أو عن  )الجامعيّة/الطائفيّة(  األخرى  االنتامءات  الوطني عىل حساب  االنتامء  يتحّقق  املقابل ال  يف 

السليم  املدين  الوطني-  االنتامء  بأّن  االعتقاد  الخطأ  فمن  وجودها.  نكران  محاولة  أو  تهميشها  طريق 

هو  الواقع  بل  بينهام.  تعارًضا  مثّة  وكأّن  منها،  التخلّص  أو  الخاّصة  الجامعيّة  لالنتامءات  التنّكر  يتطلّب 

أّن االنتامء الوطنّي يجب أن يُشّكل اإلطار العاّم حيث تتمّكن االنتامءات الخاّصة من التعبري عن ذاتها 

غريها.  مع  والتفاعل 

6- االختالف والتشابه

إن اإلختالفات والفروقات القامئة بني الناس ويف املجتمعات هي أمر طبيعي وبديهي، أّما التجانس 

اللذان يلغيان الفروقات أو التاميز بني األفراد فهام من األمور البعيدة عن الطبيعة وهام يف  واالنصهار 

وسلطويّة.  قهريّة  مامرسات  نتيجة  األحيان  معظم 

أحد  من  وما  متاًما،  اآلخر  يشبه  أحد  من  ما  ألنّه  الحياة،  يف  نسبيّان  أمران  والتشابه  االختالف 

" واالكتفاء بذلك، ألن كلمة  يختلف عن اآلخر يف كل يشء. لذلك ال ميكننا أو نشري إىل شخصني "مختلفنينْ

املمكن  فمن  ومطلًقا.  كليًّا  اختالفًا  تعني  وال  محّدد  انتامء  أو  معيّنة  نقطة  إىل  بالنسبة  هي  "مختلفان" 

أيًضا أن يكون املختلفان "متشابهني" يف أمور أخرى. كذلك األمر بالنسبة للتشابه إذ إنه من غري الواقعي 

نقاط  وإغفال  واحدة  إثنيًّا يف سلّة  أو  أو سياسيًّا  أو مذهبيًّا  دينيًّا  أكان  انتامء مشرتك  لهم  أن نضع من 

بينهم. فيام  الفروقات  أو  التباين 

ال  بالطبع  وهو  املجتمعات.  يف  وغنى  تنّوع  مصدر  مكتسبًا،  أو  كان  طبيعيًّا  إًذا،  االختالف  يُعترب 

يلغي إمكانات التواصل والتعاون وصواًل إىل التكامل مع اآلخر املختلف. من هنا تكمن أهميّة اكتشاف 

الحياة. إيجابيات االختالف واستثامرها يف كافة األمور يف 
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 7- االنحرافات في النظرة إلى اآلخر 

أ- الحكم املسبق

الحكم املسبق هو حكم قيمي سلبي أو إيجايب عن فرد أو مجموعة يفتقر إىل املنطق ويستند باإلجامل 

إىل أفكار خاطئة أو غري مكتملة صادرة عن املجتمع أو وسائل اإلعالم أو الذاكرة الجامعيّة واألقوال املتناقلة 

شعبيًّا وغري مستندة إىل التدقيق. ففي معظم األحيان يكون الحكم املسبق نتيجة لسوء فهم وبإمكانه أن 

يُنشئ أو يؤجج نزاًعا بني األشخاص.

ب- التعميم

هي فكرة عامة حول مجموعة من األشخاص تنطلق من حكم مسبق ومعلومات غري مكتملة أو جزئيّة 

إّن  لذلك  املجموعة.  هذه  أعضاء  سائر  عىل  تكون صحيحة  أن  يفرتض  وثم  املجموعة  هذه  من  أفراد  عن 

استخدام مصطلحات مثل "بعض" أو "العديد" أو "القليل" أمام مواصفات أُعطيت لفئة معيّنة هي مفيدة 

لتجّنب التعميم.

ج- الصور النمطّية

أّن كافة أعضاء فئة معيّنة تّشارك نفس السامت أو الخصائص الشخصيّة  النمطيّة هي اعتقاد  الصور 

الثابتة ملجرّد االنتساب إىل تلك الفئة. تستند الصور النمطيّة دامئًا إىل تعميم تبسيطي عن مجموعة اجتامعيّة 

معيّنة مثاًل: "النساء ال يجدن قيادة السيارة". وغالبًا ما مييل اإلنسان إىل إبراز فضائل مجموعته من خالل إسناد 

الخصائص اإليجابيّة إليها عرب صور منطيّة إيجابيّة )كلنا أذكياء أو أوفياء، إلخ.( وترك السامت السلبيّة لآلخرين 

)كل الذين ينتمون إىل هذه الجامعة خونة، إلخ.(.  

تحّد الصور النمطيّة من قدرات مجموعات من الناس، من خالل سجنهم يف سامت أو خصائص جامدة 

الشعور  النمطيّة  الصورة  هذه  مع  غالبًا  يتوافقون  ال  الذين  األفراد  لدى  ينتج  وقد  سلبيّة.  تكون  ما  غالبًا 

املفروضة. تقف  أو  املألوفة  النمطيّة  الصورة  للمطابقة مع  بالضغط  الشعور  أو  باالستبعاد من مجموعتهم 

الصور النمطيّة حاجزًا دون رؤية اآلخرين كأشخاص فريدين، وهي غالبًا ما تستخدم لتربير التعامل الفوقي أو 

التمييزي مع بعض الفئات يف املجتمع.
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د- التمييز

إّن التمييز العنرصي، بحسب ما تحّدده "االتفاقيّة الدوليّة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي"، 

هو: "أّي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتّم عىل أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل الوطني أو القومي، 

السياسيّة  امليادين  األساسيّة يف  والحريّات  اإلنسان  االعرتاف بحقوق  النيل من  أغراضه  أو  آثاره  ويكون من 

واالقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة أو أّي ميدان آخر من الحياة العاّمة، وإبطال التمتّع بها أو مامرستها عىل 

أساس املساواة".

وميكن مامرسة التمييز بشكل مبارش أو غري مبارش:

•  التمييز املبارش: يحدث عندما ال يحظى شخص ما باملعاملة التي يحظى بها شخص آخر يف الوضع   

نفسه، بسبب االختالف يف األصل أو االنتامء.

•  التمييز غري املبارش: يأيت نتيجة سياسات أو تدابري إداريّة أو قانونيّة تكون يف الظاهر محايدة، إمّنا   

نتائجها تأيت مجحفة بحق فئة معيّنة من الناس. 

ترتكز النظريّات العنرصية أو التمييزيّة عىل تصوير الناس واملجتمعات وفق عامل من األضداد املتعارضة 

يف  مكرّسة  وكأنّها  االختالفات  إىل  فيُنظر  مسلم/مسيحي؛   – ذكر/أنثى   – أبيض/أسود  املتصارعة:  والثنائيات 

عاملني متعارضني حيث ال يوجد أّي تشابه أو نقاط مشرتكة بني الفئتني عىل اإلطالق.

من املهم الرتكيز عىل نسبية األمور وتكاملها يف أكرث األحيان يف الحياة. فام من شخص هو ذيك يف كل يشء 

أو جاهل يف كل يشء. من الخطورة أن تتربمج عقولنا وفق منطق األضداد، ما يجعلنا نرى االختالفات واألمور 

الخالفيّة يف املجتمع بشكل تلقايئ مبنظار الفرز واالنقسام.
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املحور 2: الهويّة وقبول الذات 

واالنفتاح عىل االختالف 

الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: هذا أنا 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

ü 20- 30 طفلü 15-20 طفلالقدرة االستيعابية

-  يذكر صفتني إثنتني إيجابيتني عن الذات.األهداف: 
- يُعطي صفة مشرتكة وصفة أخرى مختلفة بينه وبني االخر.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

مطاط، املستلزمات:  غراء،  كريب،  ورق  تلوين،  فرايش  مائية،  ألوان  ورقية،  صحون 

مكبس ومقصات

املواد سري النشاط:  أمامها  نضع  بحيث  صغرية  مجموعات  عىل  األطفال  1.  نوّزع 

املتعلّقة باألشغال اليدوية والفنية عىل طاولة خاصة بها.

2.  نرشح بأّن كل مشارك سيصنع قناًعا خاًصا به يشبهه.

3.  نوّزع عىل كل طفل صحًنا ورقيًّا ونعطي التعليامت التالية:

الصحون −  تُقلب 

شخصيته  ميثّل  يديه  بني  التي  املواد  من  قناًعا  يبتكر  طفل  −  كل 

التي  العنارص  إىل  باإلضافة  به  يفكر  وما  يشعر  ما  تشمل  والتي 

متيّزه عن غريه.

وتحضري  قناعه  ارتداء  شخص  كّل  من  نطلب  األقنعة،  تنفيذ  4.  بعد 

عرض تعبريي جسدي صامت يعرّب به عن نفسه. 

5.  بعد عرض كل مشهد تعبريي نسأل األطفال اآليت: 

- تخمني ما يقلده زميلهم 

- ما هي الصفة اإليجابيّة التي اختارها لذاته؟

6.  نطلب من الطفل صاحب العرض أن يعطي صفتني إثنتني إضافيتني 

عن ذاته. 

7.  نطلب من األطفال جميًعا التصفيق لزميلهم.

8.  نطلب من األطفال التعبري عن إنطباعاتهم حول النشاط.
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- هل أعجبكم القناع الذي ابتكرمتوه؟نقاط للحوار:
- مباذا يشبهكم القناع؟

- هل كان من السهل إبتكار قناع ميثل شخصيتكم؟ ملاذا؟
-  ما هي الصفات التي ميكن استخدامها للتعبري عن الذات بإيجابية؟

التعبريي.  مشهدكم  عىل  زمالؤكم  أطلقها  التي  الصفات  أحببتم  •  هل 
وملاذا؟

التي  -  هل اعجبكم أن تقدموا أنفسكم من خالل قناع؟ وما املصاعب 
اعرتضتكم؟ )سؤال فقط للفئة العمرية 10-15 سنة(

-  ما الذي إكتشفتموه من صفات )مشرتكة ومختلفة( عن أنفسكم وعن 
العمرية  للفئة  فقط  )سؤال  الحوار؟  يف  املشاركة  خالل  من  اآلخرين 

10-15 سنة(

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

−  هل من السهل التعبري عن الذات من خالل قناع؟
أن  ميكن  وكيف  ذاتنا،  عن  نقدرها  التي  اإليجابيّة  الجوانب  هي  −  ما 

نربزها لآلخرين؟ )سؤال فقط للفئة العمرية 13-15 سنة(

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  من املفضل عدم إعطاء الكثري من اإلرشادات لألطفال واإلفساح لهم 
للتعبري بإبداع.

−  إذا كانت املجموعة كبرية، من الرضورّي تقسيمها إىل مجموعات فرعية 
بالنسبة للجزء املتصل بالتمثيل الصامت.

−  يفضل استخدام أقنعة بيضاء معدة سلفا للرسم لتوفري الوقت الالزم 
لتحقيق اهداف النشاط.

−  يف حال كان عدد املشاركني قريبًا من 30 شخًصا، ينفذ النشاط ضمن 
مجموعتني منفصليتني ولكل واحدة منها منشطها.
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املحور 2: الهويّة وقبول الذات 

واالنفتاح عىل االختالف 

الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: رسالة إىل الفضاء )1(

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

ü 20- 30 طفلü 15-20 طفلالقدرة االستيعابية

− يحّدد 3 ميزات خاصة به و3 نقاط مشرتكة بينه وبني اآلخرين.األهداف: 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

ورق أبيض A4 ،Flip Chartاملستلزمات: 

من  سري النشاط:  يعربون  أنهم سوف  لهم  ونقول  األطفال عىل مجموعات  1.  نوزع 

خالل بوابة زمنية سحرية توصلهم إىل بلد جديد وغريب. 

البلد  عن  مميزات  من  لديها  ما  كتابة  مجموعة  كل  من  2.  نطلب 

الجديد )الشكل، املزروعات، املوسيقى، الهندسة املعامرية، الزي..(.

3.  نطلب من كل مجموعة أن تقرأ الصفات التي كتبتها، ونقوم برسم 

جدول عىل اللوح يتضمن النقاط الخاصة واملشرتكة لكل بلد. 

− هل أعجبكم النشاط؟نقاط للحوار:

− هل كان من السهل تخيل مميزات بلد جديد؟ ملا؟

− ما هي أبرز األمور التي يشرتك بها سكان هذه البلدان؟

− هل أكتشفتم ميزات أخرى مل تفكروا بها من قبل؟ 

−  هل تودون زيارة البلدان التي ابتكرها زمالؤكم أو العيش فيها؟ وملاذا؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

−  هل ترغبون بالعيش يف البلد الذي ابتكرمتوه، وملاذا؟

تعيشون  الذي  للبلد  جديدة  ميزات  ابتكار  عىل  القدرة  لديكم  −  هل 

فيه حاليًا؟ كيف؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

وإفساح  لألطفال  اإلرشادات  من  الكثري  إعطاء  عدم  املستحسن  −  من 

الفرصة لهم لإلبداع.

−  من املفضل وضع موسيقى هادئة لتأمني الجو املريح.

يف  الستخدامها  الجدول  عليها  كتب  التي  باألوراق  االحتفاظ  −  يجب 

املقبلة. الجلسة 
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املحور 2: الهويّة وقبول الذات 

واالنفتاح عىل االختالف 

الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: رسالة إىل الفضاء )2(

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

ü 20- 30 طفلü 15-20 طفلالقدرة االستيعابية

− يعرّب عن جامل التنّوع.األهداف: 
− يعرّب عن قبوله لهوية تحتضن التنّوع.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 ورق أبيض A4املستلزمات: 

1.  نربز الجدول الذي يتضمن النقاط الخاصة واملشرتكة، ونذكر األطفال سري النشاط: 
بالنقاط املشرتكة التي وضعت يف الجلسة السابقة.

البلدان  هذه  يجمع  لكوكب  إساًم  يحّددوا  أن  األطفال  من  2.  نطلب 
الجديدة، وميكن تبني كوكب األرض.

3.  نعلن لألطفال أنه تلقينا للتو رسالة من الفضاء تسأل عن هوية هذا 
الكوكب. 

وكتابة  ابتكروها  التي  للبلدان  وفًقا  التجمع  األطفال  من  4.  نطلب 
الرسالة عىل أن ال تتخطى الخمسة أسطر، وفقا للمعايري اآلتية:

- ذكر كافة الدول.
- إعطاء عىل األقل ميزة خاصة عن كل بلد.

عن  املزيد  ملعرفة  الفضاء  سكان  حرشية  تثري  إبداعية  -  صياغة 
املشرتك بني هذه الدول.

5.  تعرض كل رسالة عىل حدا ونقوم بعملية التقييم عىل اللوح. 

−  ما كان شعوركم خالل هذا التمرين؟ نقاط للحوار:
−  هل كان من السهل كتابة رسالة تبني الخاص واملشرتك بني الدول؟

−  هل كان من السهل وضع البلدان الجديدة ضمن كوكب واحد يحمل 
التنوع؟  ثقافة تحتضن 

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

هوية  بأن  يكتشفوا  أن  يفضلون  الفضاء  سكان  أن  تعتقدون   -  هل 
كوكبكم واحدة أم هي متعددة؟ وملاذا؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

وإفساح  لألطفال  اإلرشادات  من  الكثري  إعطاء  عدم  املستحسن  −  من 
الفرصة لهم للكتابة اإلبداعية.

−  يجب تصويب إجابات األطفال حول اختيار ميزات دينية نحو قبول التنوع. 
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املحور 2: الهويّة وقبول الذات 

واالنفتاح عىل االختالف 

الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: بصمتي يف هذا العامل

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

ü 20- 30 طفلü 15-20 طفلالقدرة االستيعابية

-  يحّدد شيئًا ملموًسا وإنتامًء من هويته تّم اإلبقاء عليه رغم التبدل يف األهداف: 
حياته. 

-  يحّدد شيئًا ملموًسا وإنتامًء من هويته استجّد عليه بسبب التبدل يف 
حياته.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

ورق أبيض A3، لفة بيضاء )لعمل لوحة(، أقالم تخطيط أو أقالم تلوين املستلزمات: 

خشبية، الصق، غراء، مقص،مرباة

1.  نرشح فكرة السفر/التجوال من خالل االستعارة بالبصمة كأثر أو عالمة سري النشاط: 

يرتكها كل شخص يف كل مدينة أو بلد يذهب إليه )هجرة أو عطلة(.

2.  نوزّع عىل كل مشارك ورقة A3 ونرشح أن كل شخص سريسم عليها 

ثالثة أطر ألقدام )أو أيدي(.

3.  بعد رسم األشكال الثالثة، نعطي التعليامت التالية:

أو  البلد  يف  تركناه  ما  نكتب/نرسم  األوىل:  القدم/اليد  إطار  −  داخل 

أو  الخ..(  مدرسة،  )بيت،  ملموسة  أشياء  سواء  األصلية،  املدينة 

إنتامءات معنوية أو رمزية )عالقات عاطفية، عائلة، أصدقاء، أندية 

رياضية، تقاليد، احتفاالت،...(.

−  داخل إطار القدم/اليد الثانية: نكتب/نرسم ما جلبناه معنا إىل البلد 

املوجودين فيها حاليًا، سواء كانت أشياء ملموسة )ثياب،صور،ألخ..( 

أو انتامءات معنوية أو رمزية )أعراف وتقاليد، لغة، دين، عالقات 

عاطفية(.

البلد  يف  وجدناه  ما  نكتب/نرسم  الثالثة:  القدم/اليد  إطار  −  داخل 

املوجودين فيه حاليًّا، سواء أشياء ملموسة )ثياب، صور، ألخ..( أو 

عالقات  دين،  لغة،  وتقاليد،  )أعراف  رمزية  أو  معنوية  إنتامءات 

عاطفية(.
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يقص  أن  نطلب من كل طفل  االنتهاء من تصميم كل بصمة،  4.  عند 

األشكال الثالثة ويلصقها عىل لوحة كبرية خاصة به، يُطلق عىل هذه 

اللوحة »بصمتي )أنا فالن..( يف هذا العامل«.

5.  نطلب من عدد من املتطوعني مشاركة زمالئهم مبحتوى بصمتهم.

واكتشاف  القاعة  يف  التجول  األطفال  من  ونطلب  معرًضا  6.  نقيم 

بصامت زمالئهم.

-  ما كان شعوركم خالل تنفيذ التمرين؟نقاط للحوار:

-  ما الذي لفت انتباهكم يف هذا التمرين؟

وما  منها  تغري  الذي  ما  أخرى؟  إىل  مرحلة  من  بصمتك  تغريت  -  هل 

الذي استطعت اإلبقاء عليه؟ 

-  هل البصامت هي نفسها عند كل شخص؟ ملاذا؟

-  ما الذي إكتشفناه من مشرتك لدينا ولدى اآلخرين؟ 

-  ما الذي اكتشفناه من إختالف بيننا وبني اآلخرين؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

يف  انتباهكم  لفتت  التي  االنتامءات  أو  امللموسة  األشياء  هي   −  ما 

بصمة أحد زمالئكم ومل تستطع ذكرها يف بصمتك؟ وملاذا؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

)نحن  لنا  تسمح  طريقة  كونها  العامل«،  يف  »السري  فكرة  عىل  −  نركز 

واآلخرين( برتك بصمة/عالمة أو أثرًا يف العامل.
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املحور 2: الهويّة وقبول الذات 

واالنفتاح عىل االختالف 

الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: الحقيبة السحرية

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

ü 20- 30 طفلü 15-20 طفلالقدرة االستيعابية

- يحّدد 3 عنارص من هويته.األهداف: 
- يحّدد عنرًصا واحًدا يختلف به عن اآلخر، وآخرًا يتشابه به مع اآلخر.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

ورق أبيض وملّون، ألوان مائيّة، فرايش للتلوين،أقالم تلوين خشبيّة، أقالم املستلزمات: 

تخطيط، مكبس، مقص، وأوراق الصقة ملّونة

1.  نوزع أوراق مرسوم عليها هيكل حقيبة سفر أو نطلب من كل طفل سري النشاط: 

رسم حقيبته الخاصة بحيث متأل كامل الصفحة.

2.  نرشح أّن هذه الحقيبة مميّزة ألنّها ميكنها احتواء كّل يشء: أشخاص، 

ميكنها  حقيبة  أنّها  أي   - شاسعة  ومساحات  وأمكنة،  وحيوانات، 

استيعاب كّل ما نرغب أن يكون معنا.

3.  نطلب من كل طفل أن يرسم داخل »حقيبته« كل ما يرغب بوجوده 

معه عىل مدار منوه.

4.  نجهز لوحة )ورقة كبرية( نرسم عليها حقيبة كبرية.

5.  نطلب من كّل طفل أن يختار عنرًصا واحًدا من حقيبته يعتربه األكرث 

أهميّة بالنسبة إليه لرسمه داخل الحقيبة الكبرية. 

6.  بعد رسم العنارص املميزة لدى كل طفل، نعرض الحقيبة الكبرية عىل 

الحائط ونطلب من الجميع مشاهدتها.

7.  نطلب من األطفال التعبري عن إنطباعاتهم.

-  ما كان شعوركم خالل تنفيذ التمرين؟نقاط للحوار:

الحقيبة؟  يف  وضعها  تم  التي  العنارص  تحديد  السهل  من  كان  هل    -

وملاذا؟

- ملَ اخرتت هذه العنارص دون غريها؟

- كيف حددت العنرص األكرث أهمية لديك وملاذا؟ 
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نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما أهمية الهوية الفردية؟

− ما الذي نختلف به ونتشابه به عن اآلخرين يف هوياتنا؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

وإفساح  لألطفال  اإلرشادات  من  الكثري  إعطاء  عدم  املستحسن  −  من 

الفرصة لهم للرسم بإبداع حقيبتهم الذاتية.

−  باإلمكان إقامة معرض لل »حقائب« حيث تعلّق الحقائب عىل حبل 

للغسيل وتعرض أمام الجميع.
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املحور 2: الهويّة وقبول الذات 

واالنفتاح عىل االختالف 

الفئة العمريّة: 6-12 سنواتالنشاط: يشبهني ال يشبهني

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

ü 20- 30 طفلü 15-20 طفلالقدرة االستيعابية

− يحّدد الطفل صفتني مشرتكتني بينه وبني زميله.األهداف: 
− يحّدد الطفل صفتني مختلفتني بينه وبني زميليه

− يعي الطفل بأن الزمالة والصداقة ال تتعارض مع االختالف.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

وأوراق املستلزمات:  وعاء،  أصفر،  بلون  وأخرى  أخرض  بلون  الصقة  ورق  قصاصات 

بيضاء

عالقتكم سري النشاط:  تصفون  كيف  ذهني:  عصف  وبشكل  البداية  يف  1.  نسأل 

رفيق  رأي  كان  إذا  معهم؟  اختلفتم  أن  برفاق صّفكم؟ هل صادف 

من رفاقكم مختلًفا عن رأيكم، هل تحرتمون رأيه وتتقبّلونه بطيب 

خاطر؟

2.  نوزع عىل كل طفل بطاقتني واحدة خرضاء وواحدة صفراء. 

3.  نضع أسامء جميع األطفال يف وعاء، ويسحب كل طفل ورقة عليها 

اسم أحد رفاقه. 

4. نعطي التعليامت التالية:

)تشمل  زميله  به  يشبه  يشء  أي  تدوين  الصفراء  القصاصة  -  عىل 

الشكل الجسدي، الصفات، السلوك، القدرات...(؛

-  عىل القصاصة الخرضاء تدوين أي يشء ال يشبه به زميله )تشمل 

الشكل الجسدي، الصفات، السلوك، القدرات...(؛

-  عىل أن يدّون عىل القسم األعىل من القصاصتني التايل: أنا )فالن( 

أشبه )عالن( ب�........ وأنا )فالن( ال أشبه )عالن( ب�........ 

5.  نطلب من املشاركني وبهدوء تعليق القصاصات الخرضاء عىل الكتف 

األمين لرفيقه، والصفراء عىل الكتف األيرس.

6.  نحدد بعض الوقت للمشاركني للتجّول الحر وإكتشاف القصاصات. 

كل مشارك يقرأ الصفة التي تشبهه وتلك التي ال تشبهه عند رفيقه 

ويتحاور معه حولها.
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− ما كان شعورك خالل تنفيذ التمرين؟نقاط للحوار:

− هل كان من السهل تحديد الشبه أو عدمه؟ ماذا استنتج؟ 

− ما الذي اكتشفته عن نفسك وعن زميلك واآلخرين؟

− هل الصفة التي الحظها زميلك عنك تشبهك أم ال؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

يتّم  أن  )عىل  التمرين  يف  ذكرت  التي  االختالفات  أن��واع  هي  −  ما 

الصفات،  الجسدي،  الشكل  التالية:  التصنيفات  ضمن  توضيحها 

السلوك، القدرات، املواقف، ثقايف، اجتامعي، ديني، هوايات، ...(.

−  هل عدم التشابه بني أفراد املجموعة يؤثر عىل العالقة فيام بينهم. 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

كتابة  )عند  التمرين  من  األول  القسم  تنفيذ  من  التأكد  املهم  −  من 

الشبه وعدمه( بصمت ودون التشاور بني الزمالء.

شخصية  تغني  مضافة  قيمة  هو  االختالف  أّن  عىل  نركز  النقاش  −  يف 

الفرد واملجتمع وتعّزز املشاركة االجتامعيّة الصحيحة. وبالتايل علينا 

بوعي  معها  للتعاطي  ونسعى  اختالفها  اآلخرين عىل  آراء  نتقبّل  أن 

وقبول وتقبّل. 
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املحور 2: الهويّة وقبول الذات 

واالنفتاح عىل االختالف 

الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: االختالف والتشابه

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

ü 20- 30 طفلü 15-20 طفلالقدرة االستيعابية

- يعرّب عن نسبيّة االختالف والتشابه بني األفراد يف املجتمع.األهداف: 
- يحّدد بعض األحكام املسبقة لديه.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

لوح قالب، أوراق كبرية، أقالم عريضة، ورقة عمل رقم 2املستلزمات: 

1.  ندّون عىل اللوح الجملة التالية: »سمري وفادي مختلفان...«سري النشاط: 
جدول  مجموعة  كل  عىل  ونوزّع  صغرية  مجموعات  ضمن  األطفال  2.  نوزّع 
اإلختالف والتشابه املوجود يف ورقة عمل رقم 2 ونرشح أن عليهم وملدة 6 
دقائق تعداد أكرب عدد من نقاط التشابه واإلختالف )الفروقات( التي ميكنهم 

إيجادها يف العبارة التي ذكرت. 
3.  نطلب بعدها من املجموعات عرض نتائج جداولها. 

4.  ندّون النتائج عىل اللوح/ ورقة كبرية يف جدول مامثل للذي وزع عليهم. نطلب 
من أصحاب التقارير عدم تكرار النقاط التي عرضت من قبل املجموعات التي 

سبقتهم يف العرض.

-  كيف ميزت املجموعات املشاركة بني نقاط الفروقات و نقاط التشابه عند نقاط للحوار:
الشخصيتني؟

-  ما هي املعايري التي بنيت عليها االختالفات؟
األملانية  الجنسية  من  مع طفل  مثاًل  نفذناه  إذا  الجدول  نتائج  تتعدل  -  هل 

وطفل آخر من الجنسية األثيوبية وملاذا؟
عربيني  بلدين  من  طفلني  مع  مثاًل  نفذناه  إذا  الجدول  نتائج  تتعدل  -  هل 

مختلفني؟

نقاط التقييم 
والتغذية الراجعة:

−  هل من املمكن إعادة قراءة الجملة وتحديد نقاط االختالف؟ عىل املنشط 
بعدها تحديد أن االختالف كان فقط باألسامء.

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  نرتك املجال أمام مخيلة األطفال لتخيل االختالف املمكن أن يكون بني سمري وفادي.
−  من املستحسن إختيار أسامء ال تتشابه مع أسامء أطفال الصف. 

−  نصوب الحوار املتعلّق بنقاط التقييم والتغذية الراجعة بأننا عادة ما نقيم 
أحكام يف الحياة من أجل التاميز عن اآلخرين، ألن العالقة مع اآلخرين توضح 

الهوية الفردية.
−  نركز يف النقاش عىل أن االختالف والتشابه هام أمران نسبيان يف الحياة. ألنه ما 

من أحد يشبه اآلخر متاًما، وما من أحد يختلف عن اآلخر يف كل يشء.
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ورقة عمل رقم 2: جدول االختالف والتشابه

الفروقات بني ..........و...........نقاط التشابه بني ..........و...........

املجموع:املجموع:
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املحور 2: الهويّة وقبول الذات 

واالنفتاح عىل االختالف 

الفئة العمريّة: 13-15 سنواتالنشاط: معرض الهويّات

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

ü 20- 30 طفلü 15-20 طفلالقدرة االستيعابية

− يحّدد الطفل عنرصين من عنارص هويته الفردية. األهداف: 
− يحّدد الطفل انتامءين إثنني من إنتامءاته االجتامعية.

− يعرّب عن أن تنّوع االنتامءت يغني الهوية الفردية.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

لوح قالب، أوراق، أقالم، حبل، مالقط للغسيل ملّونةاملستلزمات: 

1.  نطلب من األطفال التفكري كل مبفرده بصمت، وملدة ثالث دقائق سري النشاط: 

يف السؤال التايل: ما هي عنارص هويتنا )أو االنتامءات( التي نشعر 

أنها مهمة بالنسبة الينا أو التي تعرب عن ذاتنا؟ دون إعطاء أمثلة.

2.  نوّزع ورقة بيضاء عىل كل طفل ونرشح طريقة العمل كام ييل: 

يحّدد  ثم  البيضاء  ورقته  عىل  املفتوحة  يده  يضع  شخص  −  كل 

يده.  مالمح  بالقلم 

العنارص  أبرز  املرسوم  يده  مالمح  داخل خط  كل شخص  −  يدّون 

اليه. بالنسبة  مهمة  أنها  يشعر  التي 

القاعة حباًل ونطلب من كل طفل تعليق رسم يده  3.  نضع يف وسط 

)للغسيل(. ّملون  الحبل من خالل ملقط  عىل 

الرسومات  ملشاهدة  الحبل  حول  التجّول  األطفال  من  4.  نطلب 

املدّونة. العنارص  يف  والتمّعن  املعلّقة 

التعبري عام سجله. 5.  بعدها نطلب ممن يرغب يف 

6.  مبساعدة األطفال نقوم برسم يد كبرية لوضع االجابات داخلها. 

)ينضوي  إجتامعية  وإنتامءات  ذاتية  صفات  إىل  العنارص  7.  نصنف 

واالنتامء  واملدين،  الوطني  االنتامء  اإلنسانية،  إىل  االنتامء  ضمنها: 

إىل جامعة كالعائلة واألرسة وفرق رياضيّة...(.
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−  ما كان شعوركم خالل تنفيذ التمرين؟نقاط للحوار:

−  هل كان من السهل تحديد صفات ذاتية؟ وملاذا؟

إنتامءات  من  هل  غريه؟  من  أكرث  عنكم  يعرّب  الذي  اإلنتامء  هو  −  ما 

اساسية وإنتامءات ثانوية وكيف؟

−  هل من أحد وضع انتامء واحًدا يف رسمته؟

- هل ميكن إختصار األفراد يف إنتامء واحد وملاذا؟

−  هل يختار األفراد إنتامءاتهم أم هي إلزامية بالنسبة لهم؟ هل هنالك 

مساحة لتطوير االنتامءات؟

−  ما هي أنواع االنتامءات واملساحات املشرتكة

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما هي العالقة بني الهوية الذاتية واالنتامءات؟

− ما هي عالقة اإلنتامء إىل وطن واحد بكل هذه اإلنتامءات؟ 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

من  تتألف  التي  الفردية  الهوية  متثل  يد  كل  أن  ونربز  −  نستخلص 

مجموعة خصائص وانتامءات تتوزع بني امليزات الطبيعية واملكتسبة 

وبني امللزمة واملختارة وبني الفرديّة والجامعيّة.

−  نشري أن الهوية الفردية يف تطّور دائم ونتائج هذا النشاط تعرب عن 

حالة الفرد يف هذه اللحظة. 

−  أمثلة عن مستويات اإلنتامء: الكوين، الذايت، العائيل، األرسّي، الجنيس، 

الحزيب،  السيايس،  الفكري،  الديني،  املناطقي،  الوطني،  العمري، 

املهني، املدريس، الجامعي، اللغوي، الجمعية، الهوايات، أشخاص...
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املحور 2: الهويّة وقبول الذات 

واالنفتاح عىل االختالف 

 Selfie الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: الصورة الذاتيّة

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

ü 20- 30 طفلü 15-20 طفلالقدرة االستيعابية

- يحّدد 3 خصائص متيّز زميله األهداف: 
لذلك. أسبابًا  له ويعطي  عنها  ُعرّب  يرفض خاصية واحدة  أو  -  يقبل 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

هاتف خليوي أو آلة تصوير، ورق أبيض قياس A5، أقالم تلوين أو أقالم املستلزمات: 
رصاص، صندوق أو سلة صغرية

اإلدارة(سري النشاط:  )تؤمنه  أكرث من هاتف خليوي  الصف ونوزع  إىل  1.  ندخل 

»سيلفي«  له  ذاتية  صورة  منهم  واحد  كل  ليأخذ  األطفال  عىل 

رغبته.  حسب  جدية  أو  مضحكة  تكون  أن  ميكن  مطلقة.  بحرية 

أن  املشاركني  من  ونطلب  اللوح.  عل  »سيلفي«  كلمة  2.  نكتب 

عند  ذهنهم  عىل  يخطر  ما  كل  ذهني  عصف  وبشكل  يعطوا 

بطباعة  اإلدارة  تقوم  األثناء،  هذه  ويف  الكلمة.  هذه  سامعهم 

الناسخة. االلة  عىل  الصور  هذه 

يقوم  التي  الشخصية  الصورة  إىل  تشري  »سيلفي«  كلمة  أن  3.  نرشح 

باستخدام  أو  تصوير  آلة  باستخدام  لنفسه  بالتقاطها  صاحبها 

الصورة  هذه  تكون  ما  رقمية.عادة  بكامريا  ُمجّهز  ذيك  هاتف 

رسمية. بأية  تتسم  وال  عفوية 

إىل  املجموعة  ونقسم  بيضاء  بطاقة  مشارك  كل  عىل  4.  ن��وزع 

ئيات. ثنا

لآلخر. )السيلفي(  صورته  إظهار  ثنايئ  كل  من  5.  نطلب 

األقل  عىل  البيضاء،  البطاقة  عىل  يكتب  أن  ثنايئ  كل  6.  عىل 

بالصورة  تحديقه  خالل  من  الحظها  زميله  متيّز  خصائص  ثالثة 

الجسدية،  الخصائص  عىل  فقط  الرتكيز  يجب  )ال  الفوتوغرافية. 

هذا  أن  أعتقد  املثال:  سبيل  عىل  املشاعر،  أو  الطباع  مالمح  بل 

الشخص هو ودود أو غاضب...( وعىل أعالها يكتب إسم الشخص 

املوصوف. الذي يصف والشخص 
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صندوق  يف  ووضعها  طيّها  يتم  البطاقات،  ملء  من  االنتهاء  7.  بعد 

أو سلّة.

الصندوق  من  بطاقة  سحب  شخص  كل  من  ونطلب  دائرة  8.  نشكل 

وقراءة أول صفة من الصفات املدّونة عىل الورقة.

الوقوف.  9.  عىل كل من يعترب نفسه من أصحاب هذه الصفة عليه 

سبب  ما  ييل:  ما  صاحبه  ويسأل  اإلسم  بقراءة  املنشط  10.  يقوم 

للنقاش.  مجال  فتح  دون  العكس،  أو  املعني،  هو  بأنه  إدراكه 

األوراق. االنتهاء من كافة  العملية حتى  وتتكرر هذه 

−  هل اعجبكم هذا النشاط؟ وملاذا؟نقاط للحوار:

−  هل عملية الوصف من قبل اآلخر أدت إىل شعور بالرىض أو اإلنزعاج؟ 

وملاذا؟

املشاركني،  أغلب  قبل  من  تبنيها  تم  التي  الخصائص  أكرث  هي  ما    −

وملاذا؟ 

−  ما الذي إكتشفناه عن أنفسنا وعن اآلخرين؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

جعلنا  الذي  ما  صورته،  خالل  من  ما  شخًصا  نصف  أن  يكفي  −  هل 

نكّون هذه الخصائص عن االخرين؟

مع  االيجايب  التعامل  مسألة  عىل  التمرين  هذا  أض��اف  −  م��اذا 

االختالف؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

اآلخر  خصائص  تدوين  عملية  تحويل  عدم  إىل  التنبّه  املهم  −  من 

سلبي. تقييم  عملية  إىل 

التي  الصورة  تكون  ما  كثريًا  أنه  مركزين  الهوية  مسألة  −  نناقش 

عّنا. اآلخر  يكونّها  التي  نفسها  هي  ليست  ذاتنا  عن  نكّونها 

بعض  تقدير  عىل  تقوم  مجتمعاتنا  بأن  النقاش  توجيه  −  ميكن 

أشكاله،  بكافة  التمييز  أو  والعلو  القوة  إىل  تدعو  التي  الخصائص 

الصفات  هذه  غالبيّة  تنبي  عىل  يتفقون  املشاركني  يجعل  قد  ما 

املشاعر  إىل  تشري  صفات  عىل  الوقوف  ويتجنبون  التمرين  خالل 

الرحمة.  أو 

−  يف حال تعذر وجود هواتف خليوية ميكن االكتفاء بوضع األزواج 

األطفال  من  الطلب  أو  بصمت؛  الخصائص  لكتابة  لوجه  وجها 

والصفات. الخصائص  كتابة  ثم  ومن  زمالئهم  رسم 
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املحور 2: الهويّة وقبول الذات 

واالنفتاح عىل االختالف 

النشاط: القبعة الزرقاء والقبعة 

الحمراء 

الفئة العمريّة: 6-15 سنوات

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

ü 20- 30 طفلü 15-20 طفلالقدرة االستيعابية

-  يعرّف أّن االختالف هو أمر طبيعي بني الناس. األهداف: 

−  يحلّل كيف أن فهم اآلخر )مثل الحكيم( هو رضورة لفهم االختالف 

وتقبله.

−  مييّز السلوكيّات واملواقف التي تنطوي عىل متييز ويقيّم نتائجها.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

قرص مدّمج يحتوي عىل الفيلم، شاشة عرض، LCD projector، مكرب املستلزمات: 
صوت، دمية الفم الكبري

بعض سري النشاط:  نأخذ  والخالف؟  اإلختالف  بني  الفرق  ما  بالسؤال:  1.  نبدأ 

تعليق.  أي  دون  من  الرسيعة  األجوبة 

الزرقاء  »القبعة  بعنوان  للدمى  فيلم  بعرض  سنقوم  أننا  2.  نرشح 

حيث  ضيعة  يف  القصة  تدور  بإيجاز:  ونقّدمه  الحمراء«  والقبعة 

الذي  ما  نرى  وسوف  البعض،  بعضهم  تقبل  يستطيعوا  مل  أبنائها 

أحداث.  من  لهم  سيجري 

−  هل أعجبكم الفيلم؟ وملاذا؟نقاط للحوار:

−  من األفضل القبعات الزرقاء أم الحمراء؟

−  ما أوجه االختالف بينهام؟ ما املشرتك بينهام؟

−  كيف كانت ترى كل جهة الطرف اآلخر؟ ما هي الصور التي كانت 

لديها عن بعضها البعض؟

−  ملاذا برأيكم اإلختالف بينهام أوصل إىل خالف؟

− إالم يرمز السحر يف الفيلم؟ 

من  جاد  عمٍل  إىل  تحتاج  القرية  أن  قال  عندما  الحكيم  قصده  −  ما 

أجل السالم؟
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نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

البعض كبرش وليس كأعداء  النظر إىل بعضهام  للجانبني  −  كيف ميكن 

دون اللجوء إىل األحذية؟

الخارج لريشدنا عىل أن ال نرى  −  هل نحتاج دامئًا إىل حكيم يأيت من 

اآلخر كعدو؟ 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

الفيلم  يف  املوجودة  للرمزية  األوسع  الفهم  عىل  الرتكيز  املهم  −  من 

والتشابه. االختالف  مبفاهيم  وارتباطها 

عن  طرف  كل  لدى  كانت  التي  النمطية  الصور  تحليل  −  ميكننا 

اآلخر.

األفكار  هي  ما  حول:  موجهة  أسئلة  طرح  ميكننا  سًنا:  −  لألكرب 

املهنة،  )حسب  عنهم  املختلف  اآلخر  عن  تعلموها  التي  املسبقة 

إعطائنا  منهم  ونطلب  الدين...(  الجنس،  اللون،  امللبس،  املنطقة، 

اآلخر  حذاء  لبسوا  ]أنهم  التخيل  منهم  نطلب  ثم  ومن  أمثلة. 

يكتبوا  وأن  اآلخر  مكان  دقائق(   10 )ملدة  اآلن  يعيشون  وأنهم 

اآلخر  لتصبح حياة  بتغيريه  يرغبون  الذي  به، وما  الذي شعروا  ما 

أمًنا. أكرث 
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املحور 2: الهويّة وقبول الذات 

واالنفتاح عىل االختالف 

الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: متميزون ولكن...

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

ü 20- 30 طفلü 15-20 طفلالقدرة االستيعابية

للتمييز.األهداف:  نتيجينت سلبيّتني  -  يحّدد 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

اللوح، مترين كتايب، أوراق A4، طباشرياملستلزمات: 

1.  نبدأ النشاط بعمل مييّز بني أطفال الصف الواحد وذلك بلعب دور سري النشاط: 

جدي ونبدأ بقول التايل:

حصلت املدرسة عىل منحة الختيار 3 أطفال لتمثيل املدرسة يف رحلة 

ترفيهية  أنشطة  العامل يف  كل  أطفال من  أوروبا حيث سيجتمع  إىل 

وفنية للتعرف عىل بعضهم البعض، وطلب منا نحن أن نساعد إدارة 

املدرسة عىل االختيار، وفق املعايري التي أُعطيت، ولكنني بحاجة إىل 

مساعدتكم لتنفيذها، واملعايري هي كاآليت: 

اإللتحاق  فرص  لديهم  سيكون  ألنه  سنًّا  األصغر  )إستبعاد  -  العمر، 

يف العام القادم(.

من  هم  ألنهم  املدرسة،  قرب  القاطنني  )استبعاد  السكني  -  املوقع 

يتأخرون يف املجيء صباًحا(. 

أنفسهن  حامية  يستطعن  ال  ألنهن  الفتيات  )استبعاد  -  الجنس 

الفتيان( كالعادة وفضلنا 

التي  املعايري  حسب  األسامء  بتسمية  مساعديت  عليكم  أنتم  واآلن، 

قرأتها عليكم وسوف أوّزع عليكم أوراقًا لذلك، ويجب االنتباه بأنه 

ال يحق لكم أن تختاروا أنفسكم.
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2.  نوّزع عىل كل طفل األوراق التي تحمل جملتني وهام: 

أ- يجب استبعاد )اسم فالن ... ألن........( 

ب- يجب اختيار )اسم فالن ... ألن........(

3.  نستلم األوراق من األطفال ونذكر أن ما قمنا به كان مقلبًا لنتعلّم 

منه معنى التمييز وننهي بأسئلة التقييم والتغذية الراجعة.

−  كيف عشتم هذه التجربة؟ وما اختربتم من مشاعر؟نقاط للحوار:

−  ما رأيكم بالقرارت واملعايري التي اعتمدت لعملية االختيار؟

−  هل كانت عادلة و/أو منطقية؟ملاذا؟

−  هل عاملت جميع األطفال بالتساوي واإلنصاف؟ ملاذا؟

−  ماذا نسمي هذه املعاملة؟

−  هل تعرضتم ألي نوع من أنواع التمييز؟ أين؟ كيف؟ 

−  هل مارستم التمييز ضد أحد، كيف ومتى؟

−  هل تقبلون مبامرسة التمييز تجاه اآلخر أو أن ميارسه اآلخر تجاهكم؟ 

ملاذا؟

−  ملَ وافقتكم عىل استبعاد زمالئكم خالل التمرين؟ وقبلتم أن أمارس 

التمييز؟ عليكم 

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما هو التمييز؟ 

−  ما هي النتائج السلبية للتمييز؟

−  ما هي أنواع التمييز التي استخدمت يف التمرين )التصنيف، التفضيل، 

الصور النمطية، أحكام تقييمية( والتي تعرفونها يف حياتكم اليومية

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  من الرضوري جًدا أن يبدأ املنشط التمرين بشكل جدي.

−  ممكن إختيار معايري مختلفة رشط أن يُحافظ عىل عمل التمييز. 

التمييزي  العمل  للمشاركة يف  قبولهم  أسباب  األطفال  يربر بعض  −  قد 
هذا ألنه أىت بطلب من املنشط؛ وهنا علينا التوضيح بأنه كان عليهم 

الرفض ليكونوا صادقني مع قيمهم. 

−  عند اإلفصاح أن هذا االختيار هو كان لعبة عليه أن يوضح بأن ما قمنا 
به يف بداية النشاط ال يجب القيام به أبدا يف الحياة اليومية ألنه يؤدي 

إىل نتائج سلبية كام الحظنا.
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المحور الّثالث 
المشاعر
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المحور الّثالث: المشاعر

 ميكن تبسيط تعريفنا للمشاعر بأنّها إدراك 

لحالة انفعاليّة معيّنة أو رّد فعل، أّما األحاسيس 

)داخيل(  فيه  ملا  جسدنا  خالل  من  إدراك  فهي 

كاألمل.  )خارجي(  أو  والحزن  والعطش  كالجوع 

وبذلك ميكننا القول إّن مشاعرنا وأحاسيسنا هي 

مؤرّش عىل الحياه فينا. فمن خالل عالمات معيّنة 

ميكننا التفريق بني عاطفة وأخرى، أي بني الفرح 

بنا  تدفع  إذ  وغريها.  والخوف  والحزن  والغضب 

إىل  املشاعر  عن  الناتجة  واإلش��ارات  العالمات 

يزعجنا؛  وضع  لتغيري  أو  أنفسنا  لحامية  الترصف 

نشعر  قيمنا  مع  يتعارض  بأمر  نفّكر  أو حني  واالختباء،  بالجري  الحاجة  لدينا  يولّد  بالخوف  الشعور  فمثاًل 

باالنزعاج. كذلك األمر عندما نتخيّل ماذا سيحدث يف حال نّفذنا قراًرا ما وتُطلعنا مشاعرنا عىل أّن هذا األمر 

غري جيّد ما يدفعنا إىل التفكري بحّل آخر واختياره.

باإلضافة إىل ذلك، إّن مراقبة العالمات الجسديّة وعالمات الوجه  )body language(لدينا ولدى اآلخرين 

مُتّكننا من اكتشاف ماذا يحدث يف داخلنا ويف داخل اآلخرين وتُساعدنا عىل كيفية الترّصف تجاه اآلخرين. 

ومن هنا ميكننا االستنتاج بأن التعرّف عىل اختالفات اإلحساس الجسدي ليس إالّ تعبريًا عن ذكاء حيّس.

1- اإلحساس الجسدي

أمام أّي موقف إشكايل من املهّم أن نضع ذكاءنا الحيّس بتكامل مع ذكائنا املنطقي. للقيام بذلك، ال بّد 

من أخذ األحاسيس الجسديّة بالحسبان بشكل خاص، ألّن اإلحساس الجسدي يوقظ لدينا عالمات جسديّة 

كدليل ملقاربة املوقف وفهمه بطريقة مختلفة.

اإلجراء؛  هذا  معتادين عىل  غري  كّنا  وإن  حتميّة  ما هي رضورة  موقف  لفهم  الجسد  إىل  العودة  إًذا 

ألنّه وبكّل بساطة، يُعلمنا جسدنا عن إحساسه بالراحة أو باملعاناة وذلك من خالل إبراز عالمات جسديّة 

النتائج املتوّقعة: 

التعامل اإليجايب مع املشاعر
 • يعّب عن مشاعره بوضوح.

عن  )التعبري  مشاعره  عن  املسؤوليّة   •  يتحّمل 
احتياجاته الكامنة وراء مشاعره(

•  يتفّهم املشاعر وإدارة االنفعاالت. 

التعبري عن الذات بإيجابّية 
•  يصف ذاته بشكل إيجايّب عب طرق مختلفة.

77



"كالعقدة يف املعدة" أو "غصة يف الحلق" وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص. فالجسد يدّل عىل الحالة الداخليّة 

التي منّر بها تجاه ظروف ومواقف متنّوعة.

تخزينه  تّم  باألصل  ألنّه  بسهولة،  ما  شعور  تحديد  أيًضا  ميكننا  داخلنا،  إىل  العودة  خالل  ومن 

الثقافيّة  األطر  قبل  من  وضعت  وتقاليد  قيم  منظومة  تبّنينا  نتيجة  لدينا  معروف  تسجيل  ضمن 

إىل  جيًدا  أصغينا  إن  ولكّننا  انفعايل،  بشعور  ونبادر  ما  موقف  يف  نكون  ما  كثريًا  ملجتمعاتنا. 

عىل  والحصول  الشعور  هذا  حول  لدينا  املعريف  باملخزون  االتصال  ميكننا  الجسدي  اإلحساس 

عىل  التّعرف  مجرد  طريق  عن  عليها  الحصول  ميكن  التي  تلك  بكثري  تتجاوز  دقيقة  معلومات 

)2006   ،Gendlin( الشعور. 

2-  الّتعبير عن المشاعر مقابل األفكار والمعتقدات 
الّسائدة

غّني  مخزون  تسجيل  عىل  نعتمد  ما  غالبًا  ألنّه  داخلنا،  مع  التواصل  علينا  يصعب  أحيانًا 

حاالتنا  تصف  التي  تلك  من  أكرث  وتصنيفهم،  اآلخرين  وصف  من  متّكننا  التي  واملشاعر  بالكلامت 

تساؤل  إىل  لإلنصات  نسعى  لنا  اآلخرين  توجيه  عىل  الصغر  منذ  اعتيادنا  وبسبب  بوضوح.  العاطفيّة 

يرتاود يف أذهاننا ألجل الحصول عىل توجيه وتوكيد: وهذا التّساؤل يتمحور حول ما يعتقده اآلخرون 

والفعل.  للقول  املبادرة  أخذ  عىل  الذاتيّة  قدريت  ينفي  ما  فعله؛  أو  قوله  عيّل  ملا  نسبة  الّصواب  من 

وهذا يحتّم عيّل عدم القدرة عىل تحديد مشاعري واستخدام كلامت غامضة أو عامة، لغياب مخزون 

 . حولها

فمن املفيد عند التعبري عن املشاعر أن نستخدم كلامت تشري إىل أحاسيس محّددة، فعىل سبيل املثال، 

بدل أن أبوح بأنّني "أشعر مبشاعر طيّبة تجاه هذا األمر"، ألّن كلمة "طيبة" عامة، ميكنني أن أقول بأنّني أشعر 

بالّسعادة أو باالرتياح تجاه هذا األمر. إن الكلامت الفضفاضة مثل "طيب"، و"سيّئ" متنع السامع من التواصل 

بسهولة مع ما قد نشعر به بالفعل، وال تُرسل كامل الصورة التي وددنا فعاًل إيصالها. 

ومن األخطاء الشائعة يف اللغة أنّنا نستخدم كلمة "أشعر" يف مواضع ال نعرّب فيها بالرضورة عن شعور 

حقيقي أو إحساس معنّي. عىل سبيل املثال، يف جملة: "أشعر أنّني مل أحصل عىل صفقة عادلة"، فهي ال تّعرب 

عن شعور بقدر ما هي تشري إىل اعتقاد ناتج عن أسباب أقنعتني بذلك. وعموًما، ال يتّم التعبري عن املشاعر 

بوضوح عندما تتبع كلمة "أشعر" مبا ييل:
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أمثلةمواضع خاطئة للشعور

• "أشعر كأنّني شخص فاشل"كلامت أو عبارات مثل " أّن"، "كأن"، "كام"،  "لو كنت"

 • "أشعر أنّه يتعنّي عليك أن تعرف أفضل من ذلك"

الضامئر املّتصلة بأّن، كام يف "أنني"، "أنّك"، "أنها"، 

"أنّهم"، "أنّه"

• "أشعر أنّني تحت الطلب باستمرار"

 • "أشعر أنّه ال جدوى من األمر".

 • "أشعر أّن أمي ترصّفت بشكل غري مسؤول كليًّا"األسامء أو الضامئر التي تشري إىل أشخاص

 • "أشعر أّن رئييس يف العمل يتالعب يب".

املشاعر  التعبري عن  "أشعر" عند  استخدام كلمة  الرضوري  ليس من  أنّه  بالذكر هنا  الجدير  ومن 

ويف  متوتر".  "بأنّني  ببساطة  عنها  التعبري  ميكن  بينام  بالتوتّر"،  "أشعر  مثالً   كالقول  الحقيقيّة. 

"ما  تصف  التي  وتلك  حقيقيّة،  مشاعر  عن  تعرّب  التي  الكلامت  بني  فرق  هناك  الالعنفي،  التواصل 

مثال: به"،  نشعر  أنّنا  نعتقد 

التعبري عن املشاعر الحقيقّيةوصف ملا نعتقد أنّنا نشعر به

 • أشعر أنّني لست ماهًرا يف العزف عىل الجيتار. 

ففي هذه الجملة، يقوم املتحّدث بتقييم قدرته كعازف 

للجيتار، ولكنه ال يعرّب عن مشاعره بوضوح.

 • "أشعر بخيبة أمل يف نفيس كعازف جيتار". 

 • "أشعر بنفاذ الصب مع نفيس كعازف جيتار". 

 • "أشعر باالحباط من نفيس كعازف جيتار".

يف الجمل السابقة، يتبنّي أّن الشعور الحقيقي وراء تقييم املتحدث لنفسه عىل أنّه "ليس ماهرًا"، هو 

شعور "بخيبة األمل"، أو "نفاذ الّصرب"، أو "االحباط"، أو أّي شعور آخر. 

وبنفس الطريقة، من املفيد أن نفرّق بني الكلامت التي تصف ما نعتقد أّن اآلخرين يفعلونه، وتلك التي 

تصف مشاعرنا الحقيقيّة. واألمثلة التالية هي مناذج لعبارات ميكن بسهولة أن تُفهم خطأً عىل أنّها تعبري عن 

املشاعر، ولكّنها يف الحقيقة تُظهر ما نعتقده يف سلوك اآلخرين أكرث مام تظهر مشاعرنا الحقيقيّة تجاه هذا 

السلوك: 

التعبري عن املشاعر الحقيقّيةوصف ملا نعتقد أنّنا نشعر به

 • "أشعر بأنّني غري مهّم يف نظر من أعمل معهم".

 هنا عبارة "غري مهم" تصف كيف يرى املتحّدث تقييم 

اآلخرين له

• "أشعر بالحزن"، أو "أشعر باإلحباط".

 • "أشعر بأنّه ال يفهمني". 

يشري التعبري هنا إىل تقييم املتحّدث ملستوى فهم الطرف 

اآلخر له

 • "أشعر بالضيق" أو "باالنزعاج"
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فمثالاً جملة أشعر أنّه يتجاهلني، تعترب تفسريًا ألفعال اآلخرين أكرث منها تعبريًا واضًحا عن املشاعر. وال 

شّك يف أّن هناك أوقاتًا نعتقد فيها أنّه يتّم تجاهلنا من جانب اآلخرين ونشعر فيها باالرتياح، رغبة مّنا يف أن 

نختيل بأنفسنا. ولكن ال شّك يف أوقات أُخرى نشعر فيها بجرح مشاعرنا عندما نعتقد أن اآلخرين يتجاهلوننا، 

ألنّنا كّنا نوّد املشاركة والقيام بدور ما. 

كلمة "التجاهل" إذن تعرّب عن تفسرينا لسلوك اآلخرين نسبة للحاجة التي نشعر بها، وليس عن مشاعرنا 

تجاه هذا السلوك. والكلامت والعبارات التالية هي أمثلة عىل هذه النوعيّة من التعبريات:

مرفوضال يسمعني أحدغري موثوق يفّمخذول

مهانمستهان يبتتم مقاطعتيأيسء إيّل
مهددعرضة للتنمرال أحظى بالدعمالهجوم
مستَغلمساء فهميتعرضت للخيانةمحبط
غري مريئال يتم تقديرييتم التالعب يبمكره
مضغوطأتعرض للغشمجرب عىل العمل املفرط مقيد
ٍغري مرغوب فيهمهمل مستَفزأعاَمل بتعال
محيّدمنتقص القيمةُوضعت يف موقف حرج مقهور

3- المشاعر وتلبية االحتياجات

يعّمق التواصل الالعنفي إدراكنا بأّن ما يقوله اآلخرون ويفعلونه رمّبا يكون هو ما يثري مشاعرنا، ولكنه 

ليس سببًا لها. فنحن نُدرك أّن مشاعرنا تنشأ عندما نختار أسلوبًا لالستجابة ملا يقوله أو يفعله اآلخرون، ونقارن 

أفعالهم مبدى استطاعتهم إشباع احتياجاتنا وتوقّعاتنا خالل املوقف هذا. 

فمن هنا وجب علينا تحّمل املسؤوليّة يف فهم استجابتنا ملشاعرنا بداًل من إلقاء اللّوم عىل اآلخرين، 

وذلك عن طريق االعرتاف باحتياجاتنا أو رغباتنا أو توقّعاتنا أو قيمنا أو أفكارنا. يُساعد الجدول التايل تحديد 

االحتياجات من خالل طريقتني للتعبري، حيث يقوم  املتحدث )أ( برمي وجعه عىل اآلخرين واملتحدث )ب( 

الذي يُدرك ويُقّدر كيفية التّعبري عن مشاعره: 

متحدث )ب(متحدث )أ(

"لقد جعلتني أشعر باالحباط وخيبة األمل بعدم مجيئك 

باألمس".

شعرت باالحباط وخيبة األمل عندما مل تحرض باألمس؛ 

ألنّني أردت التحّدث معك حول بعض األمور التي 

تضايقني".
"عندما ألغوا العقد، شعرت بالغضب العتقادي أّن ترصفهم "إلغاء العقد من جانبهم أغضبني بالفعل!".

هذا غري مسؤول".
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ومن املفيد أن نتعرّف أيًضا عىل عدد من أمناط الكالم الشائعة والتي متيل إىل إخفاء مسؤوليّتنا عن 

مشاعرنا:

التعبري عن املشاعر الحقيقّيةوصف ملا نعتقد أننا نشعر بهأمناط الكالم الشائعة

أخطاء استخدام عبارة "إنّه"، أو كلمة "هذا". تظهر  أن  بشّدة  "يزعجني 

إمالئيّة يف نرشاتنا الدعائيّة العامة."

تظهر  عندما  بالفعل  بالغيظ  "أشعر 

نرشاتنا  يف  كهذه  إمالئيّة  أخطاء 

أن  يف  أرغب  ألنّني  العامة؛  الدعائيّة 

عن  احرتافيّة  صورة  رشكتنا  تعطي 

عملها."

العبارات التي ال تشري إاّل إىل ترصّفات 

اآلخرين وأفعالهم. 

تنهي  ال  عندما  باالحباط  "أشعر 

طعامك".

تنهي  ال  عندما  باالحباط  "أشعر 

قويًّا  تنمو  أن  أريدك  ألنّني  طعامك؛ 

ويف صّحة جيّدة."

استخدام التعبري "أشعر )بإحساس ما( 

ضمري  بأّي  أو  بشخص  متبوًعا  ألّن..." 

خالف ياء املتكلّم.

تِف  مل  املرشفة  ألّن  بالغضب  "أشعر 

بوعدها."

"أشعر بالغضب من عدم وفاء املرشفة 

بوعدها؛ ألنّني كنت أعتمد عىل أخذ 

هذه العطلة األسبوعيّة الطويلة لزيارة 

أخي."

4- الثمن الباهظ لعدم التعبير عن االحتياجات

فهمنا  ملدى  مقياس  هي  لآلخرين  وتفسرياتنا  وانتقاداتنا  أحكامنا  أّن  أعاله،  تقّدم  تّم  ماّم  ناُلحظ 

الطرف  فهم  إىل  حاجته  أّن  يقول  الحقيقة  يف  فهو  أبًدا"،  تفهمني  ال  "أنت  أحد:  قال  فلو  الحتياجاتنا. 

وأنت  األسبوع.  هذا  متأّخر طوال  لوقت  تعمل  كنت  "لقد  لزوجها:  زوجة  قالت  ولو  تُلبّى.  ال  له  اآلخر 

تُلبّى.  تحّب عملك أكرث مام تحبّني"، فهي تقول له أّن حاجتها إىل الحّب والقرب ال 

والتفسريات  التقييامت  استخدام  خالل  من  مبارشة  غري  بطريقة  احتياجاتنا  عن  نعرّب  عندما 

والتصّورات، فمن املرّجح أن يتلّقى اآلخرون هذا عىل أنّه انتقاد. وعندما يواجه اآلخرون بانتقاد، فإنّهم 

مييلون بالفطرة إىل استثامر طاقتهم يف الدفاع عن أنفسهم أو يف الرّد عىل الهجوم باملثل. فإذا كّنا نرغب 

لسلوكهم.  تشخيص  أو  بتفسري  احتياجاتنا  عن  نعرّب  أن  الخطأ  فمن  اآلخرين،  مع  متعاطفة  استجابة  يف 

وبداًل من ذلك، كلاّم استطعنا ربط مشاعرنا باحتياجاتنا بصورة مبارشة، أصبح من األسهل عىل اآلخرين 

متعاطفة. بصورة  االحتياجات  لهذه  االستجابة 

عىل  اعتدنا  فقد  االعتبار.  عني  يف  االحتياجات  وضع  يف  يفكر  أن  يتعلّم  مل  معظمنا  فإّن  ولألسف، 

تلبية  عدم  وإّن   .)2003 )روزنربغ،  احتياجاتنا  تلبية  يتّم  ال  عندما  ونقائصهم  اآلخرين  عيوب  التفكري يف 
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شعور  هو  الغضب  أّن  من  وبالرغم  فينا.  الغضب  شعور  يولّد  قد  توقّعاتنا،  بغري  تلبيتها  أو  احتياجاتنا 

طبيعي ومحّق، ولكن التعبري عنه بأسلوب سلبي يُسقط عنه غالبًا أحقيّته. فإذا عرّبنا عن الغضب بشكل 

فهم  عىل  ويساعدنا  للمشاكل  حلول  إليجاد  ذلك  يحفزّنا  قد  ولآلخر(  للذات  تعنيف  بدون  )أي  سليم 

التي مل  الغضبي كمؤرش ملعرفة االحتياجات  انفعالنا  ذاتنا واآلخر عىل حّد سواء، وذلك يف حال اعتمدنا 

ما.  تلبيتها يف موقف  يتّم 

الغاضب  يُحّرر  أن  هي  الغضب،  عن  للتّعبري  الالعنفي  التواصل  يف  واملعتمدة  األهم  فالوسيلة 

التي  الّسلبية  األفكار  من  نفسه  تحرير  عىل  أيًضا  ويعمل  غضبه،  تجاه  مسؤوليّة  أّي  من  اآلخر  الطرف 

كذا  يفعل  أن  أمكنه  وكيف  ذلك،  فعل  عندما  عالن  أو  فالن  أغضبني  "لقد  مثال:  عقله.  عىل  تسيطر 

بحّقي..". فالتفكري بهذه الطريقة يقود إىل التعبري عن الغضب بطريقة سطحيّة بإلقاء اللوم عىل الطرف 

-كدليل عىل وجود حاجة غري  الحيس ويحيده عن هدفه  ذكاءنا  يطّوع  الغضب  ألّن  أو مبعاقبته.  اآلخر 

اآلخرين. معاقبة  نحو  ويوّجهه  مشبعة-  

إّن كل أشكال الغضب هي نتيجة لطريقة تفكري معاكسة الحتياجاتنا، ألنّنا مل نعتد أن نرّصح عنها 

التّعبري عن رفضنا لعدم إشباع احتياجاتنا عوًضا عن املطالبة بها  يف مجتمعاتنا، حيث أصبح من األسهل 

أسباب  لنحّدد  ذاتنا  مع  ونتواصل  نعود  ليك  قيّاًم  شيئًا  الغضب  يُصبح  أن  مُيكن  هنا  ومن  سليم.  بشكل 

بطريقة  أدركه  وجعلني  ترّصفاته  يف  اآلخر  عكسه  والذي  إليه  نحتاج  الذي  عن  أنفسنا  ونسأل  غضبنا 

مع  ونتعاطف  نعود  أن  األفضل  اجتامعيًا،  مرّبرة  كانت  وإن  النقمة  عن  التعبري  من  فبداًل  مبارشة.  غري 

نتج  التي  للمواقف  يتطلّب هذا مامرسة مستمرة وتصحيًحا  اآلخرين. وقد  احتياجات  أو مع  احتياجاتنا 

ألنّني  غاضب  "إنّني  عبارة  استخدام  واعية  بصورة  نتعّمد  وأن  أنفسنا،  تجاه  أو  اآلخر  تجاه  غضبًا  عنها 

أحتاج إىل..."، وأنّني أقّدر نفيس أو )اآلخر( ألّن هذه الحاجة هي أيًضا محّقة. 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: قطار املشاعر املحور 3: املشاعر 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

-  مييّز بني املشاعر املدركة عقليًّا واألحاسيس املدركة حسيًّا )جسديًّا(.األهداف: 
- مييّز بني تدرّجات املشاعر واألحاسيس.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

بطاقات صغرية مكتوب عليها املشاعر بتدرجاتها، ورقة عمل رقم 1املستلزمات: 

1.  نوزع األطفال ضمن مجموعات متساوية )4-5 مجموعات بحسب سري النشاط: 

العدد(.

2.  نرشح أن هدف النشاط هو زيادة قدرتنا عىل التعبري عن مشاعرنا 

الجسد وبدون كالم. وأحاسيسنا من خالل 

واألحاسيس  املشاعر  تذكر  األطفال  من  ونطلب  البطاقات  3.  نقرأ 

.)1 بها )ورقة عمل رقم  املتعلّقة  األساسية 

4.  نطلب من األطفال االستدارة إىل الخلف عدا الطفل الذي يقف يف 

املجموعة من جهتنا. أول 

الشعور  عليها  كتب  التي  البطاقة  سيقرأ  األول  الطفل  بأن  5.  نرشح 

أو اإلحساس ومن ثم سيستدير مربتًا عىل كتف الطفل الذي يليه، 

ليبدأ بنقل الشعور أو اإلحساس بدون كالم )من خالل الجسد(...

دواليك. وهكذا 

تلقاه  الذي  اإلحساس  أو  الشعور  باإلعالن عن  األخري  الطفل  6.  يقوم 

املجموعة. من 

7.  نعلن عن تطابق أو عدم تطابق الشعور أو اإلحساس مع البطاقة 

املقروءة.

ونسجل  املجموعات(  عدد  إىل....بحسب   1( من  الدرجة  8.  مننح 

النتائج عىل اللوح أو عىل ورقة.

9.  نسمح للمجموعة بإعادة ترتيب أفرادها إن رغبت املجموعة )أي 

الباقون( ميكن أن يتغري الطفل الذي يقف يف أول الصف..وكذلك 

مجموعة صغرية. لكل  البطاقة  تغيري  مع  التمرين  10.  نعيد 

التمرين نتيجة  11.  نعلن 

12.  نتحاور حول ما يأيت
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- هل أعجبك التمرين، ملاذا؟نقاط للحوار:
- هل كان التعبري عن الشعور صعبًا أم سهاًل وملاذا؟

-  هل تعترب التعبري الجسدي عن املشاعر واألحاسيس رضوريًّا؟ وملاذا؟
خالل  من  عنه  التعبري  يصعب  الذي  اإلحساس  أو  الشعور  هو  −  ما 

الجسد؟ وملاذا؟
إىل  مرة  من  التعبري  عىل  الفريق  قدرة  تطورت  كيف  الحظت  −  هل 

مرة؟ ملاذا؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

لكافة  الوقت  نفس  يف  اإلحساس  أو  الشعور  نفس  وضع  −  ميكن 
املجموعات لرنى رسعة التعبري والوصول إىل الطفل األخري.

بعض  مختلفة.  بتدرجات  اإلحساس  أو  الشعور  نفس  وضع  −  ميكن 
األمثلة: )الراحة - الفرح - السعادة - االبتهاج/ االنزعاج - الضيق - 
الحزن - الكآبة - اليأس/ الخجل - الخوف - التوتر - القلق/... الجوع 

والعطش واألمل بتدرجاتها(
−  بالنسبة لألطفال األصغر سًنا ميكن أن نقترص عىل املشاعر األساسية، 
كالحزن، الفرح، الغضب، الخوف واألحاسيس األساسية كاألمل، الجوع 

العطش.
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ورقة عمل رقم 1

لغضب لخجلاألملالخوفا ا

عادةالحزن السَّ
لحيويَّة/ ا
الحامس 

لعطش ا

لقلقالجوع جرا لضَّ اإلشمئزارا

لكآبةالفرحاليأس لدهشةا ا
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: أشعر عندما... املحور 3: املشاعر 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

- يعّدد املشاعر األساسية )الحزن، الفرح، الغضب، الخوف(.األهداف: 
- يعرّب عن شعوره أو إحساسه.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 كيس أو صندوق، جهاز موسيقي، ورقة عمل رقم 1 و2املستلزمات: 

1.  نحرّض عدًدا من البطاقات وندّون عىل كل منها إحدى املشاعر، أو سري النشاط: 

نقص ورقة عمل رقم1. 

2.  نطلب من األطفال الجلوس بشكل دائري ونرشح أن الكيس الذي 

الكيس  املوسيقى ميرر  أنغام  ثم عىل  بطاقات.  يحتوي عىل  نحمله 

الذي  الطفل  املوسيقى وعىل  إيقاف  يتم  آخر. فجأة  إىل  من طفل 

عليها  كتب  ما  ويجسد  البطاقات  إحدى  أن يسحب  الكيس  ميسك 

الشعور  يحذروا  أن  اآلخرين  األطفال  وعىل  الكالم  استخدام  دون 

تجسيده.  يحاول  الذي 

عدد  بحسب  جولة  من  بأكرث  القيام  املمكن  ومن  بالنشاط  3.  نبدأ 

الوقت. به  األطفال وما يسمح 

4.  نحرّض عدًدا من البطاقات يحتوي كل منها عىل جملة موجهة تعرّب 

نقص  .أو  عندما...«  بالغضب  »أشعر  مثاًل:   شخصيّة،  مشاعر  عن 

2 ونغلقها ونضعها يف وعاء.  الخانات الواردة يف ورقة عمل رقم: 

عن  البحث  ثم  الوعاء،  من  بطاقة  سحب  طفل  كل  من  5.  نطلب 

ثنايئ معه. لتأليف  نفسها،  الجملة  الذي حصل عىل  املشارك 

منهام  واحد  وكل  املكان  من  معينة  زاوية  يف  ثنايئ  كل  6.  يجلس 

أمام اآلخر.  الجملة  يحاول إكامل 

ال  أخريتني  وجملتني  مشرتكة  حالة  عن  جملة  ثنايئ  كل  7.  يكتب 

عليهام. يتفقان 

نتائج  قراءة  الثنائيات  من  يرغب  ممن  ونطلب  الدائرة  إىل  8.  نعود 

الكبرية. املجموعة  أمام  عملهام 
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−  هل أحببت التمرين؟نقاط للحوار:
−  كيف كان شعورك عندما عرّبت عن مشاعرك بهذه الطريقة؟ 

−  هل كان من الصعب التعرّف عىل الشعور الذي تم تجسيده؟ 
−  هل يعرب جميع األشخاص عن مشاعرهم بالطريقة نفسها؟ ملاذا؟ 

−  هل كان من السهل التعبري أمام اآلخرين عن أسباب مشاعرنا؟ ملاذا؟
هي  هل  مشاعرنا؟  تثري  التي  واألحداث  الظروف  عن  الحظنا  −  ماذا 

نفسها عند الكل؟
−  ماذا إكتشفنا عن اآلخر؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما هي أنواع املشاعر التي ذكرت؟
− هل هنالك مشاعر تفضلها عن أخرى وملاذا؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  ميكننا توقّع الكثري من املواقف املضحكة التي ال يجب الحد منها.
ومنها  ذكرت،  التي  املختلفة  املشاعر  أنواع  الحوار  يف  −  نستعرض 

السلبية منها واإليجابية. 
النقطة  الكتابة نوزعهم يف  الذين ال يستطيعون  −  لألعامر األصغر سًنا 
املشرتك  املشرتك وغري  فيها عن  يبحثان  5 ضمن مجموعات مصغرة 

بينهام، وأن يرويا فيام بعد نتائج التحادث للمجموعة.
ذلك  يؤدي  مام  املشاعر  بعض  ترفض  مجتمعاتنا  بأن  االنتباه  −  يجب 
إىل رفضها من قبل األطفال. يجب إرشادهم بأن كل املشاعر مقبولة 
أو  الذات  يؤذي  ال  عنها  التعبري  أسلوب  يكون  أن  رشط  وصادقة 

االخرين.
−  يرجى من املنشطني توجيه األطفال حول كيفية التعبري عن مشاعرهم 

احتياجاتهم. وتحديد  الحقيقيّة 
للتعارف بشكل أعمق وتبادل  الفرصة لألطفال  التمرين  −  يعطي هذا 

بعض القصص الذاتية.
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ورقة عمل رقم 2: أشعر عندما

عندما  بالغضب  عندما أشعر  بالغضب  أشعر 

عندما  بالخوف  عندما أشعر  بالخوف  أشعر 

عندما  بالنَّدم  عندما أشعر  بالنَّدم  أشعر 

عندما  بالخجل  عندما أشعر  بالخجل  أشعر 

عندما  بالحزن  عندما أشعر  بالحزن  أشعر 

عندما  عادة  بالسَّ عندما أشعر  عادة  بالسَّ أشعر 

عندما  باألمل  عندما أشعر  باألمل  أشعر 

عندما  بالقلق  عندما أشعر  بالقلق  أشعر 

عندما  باليأس  عندما أشعر  باليأس  أشعر 

عندما  بالفخر  عندما أشعر  بالفخر  أشعر 

عندما  جر  بالضَّ عندما أشعر  جر  بالضَّ أشعر 

عندما  بالحامس  عندما أشعر  بالحامس  أشعر 

عندما  باإلشمئزار  عندما أشعر  باإلشمئزار  أشعر 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: متثال املشاعر املحور 3: املشاعر 

ü نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعّدد بعض املشاعر األساسية، ثالثة عىل األقل.األهداف: 

− يعرّب عن شعوره أو إحساسه من خالل الجسد.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

بطاقات كتبت عليها املشاعر املختلفة، وعاء للبطاقات، ورقة عمل 1املستلزمات: 

حول سري النشاط:  قصري  ذهنّي  بعصف  البدء  يف  نقوم  املشاعر؟  هي  ما  1.  نسأل 

ماهيّة املشاعر وكيفيّة التعبري عنها. 

املشاعر:  إحدى  منها  كل  عىل  وندّون  البطاقات  من  عدًدا  2.  نحرّض 

سعادة، حزن، خوف، غضب، دهشة، اشمئزاز، أو نقص )راجع ورقة 

عمل رقم 1(. 

سحب  الثنائيّات  إحدى  من  نطلب  ثنائيات.  ضمن  األطفال  3.  نوّزع 

بطاقة من دون أن يعرف اآلخرون ما تحتويه.

أنّه  لو  كام  لرفيقه  هيئة  بإعطاء  البطاقة  سحب  الذي  الطفل  4.  يبدأ 

كتلة من الطني لتمثيل الشعور املكتوب عىل البطاقة.

إىل  الشعور  بطاقة  يعيدون  النحاتني  دور  أخذوا  الذين  5.  األطفال 

الحاوية.

واحد  جانب  إىل  »النّحاتون«  يقف  التامثيل،  جميع  تتشّكل  6.  عندما 

ويحاولون تخمني الشعور الذي ميثله كل متثال.

7.  بعد تخمني كّل املشاعر ينبغي تكرار النشاط بنفس الطريقة ولكن 

النحات  بدور  اآلن  يقوم  التمثال  بدور  قام  َمن  األدوار:  تُعكس 

والعكس صحيح.

8.  اختيار أبرز منحوتتان )أو أكرث بحسب الوقت( ونطلب من الجميع 

تقليد التمثال ومتثيل الشعور.
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سهال نقاط للحوار: األمر  كان  هل  التمثال؟  دور  لعب  أثناء  الشعور  كان  −  كيف 

أم صعبًا؟

والتمثال؟ النّحاة  بني  التفاعل  كان  −  كيف 

−  ما الذي كان أسهل لكم دور النّحاة أو التمثال؟ ملاذا؟

التمثال؟  الذي يجسده  الشعور  −  هل كان سهاًل تخمني 

أحاسيسه  التعبري عن  األطفال صعوبة يف  أحد  أن وجد  −  هل حدث 

دون استعامل الكلامت؟ ملاذا؟ أو مل ال؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

−  ما هي الطرق التي ميكننا بواسطتها التعبري عن مشاعرنا وأحاسيسنا 

الكلامت؟ استعامل  دون 

خالل  من  وأحاسيسهم  اآلخرين  مشاعر  عىل  التعرّف  ميكننا  −  كيف 

الجسدية(؟ )تعابريهم  امياءاتهم 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

)النحات  الثنايئ  بني  الثقة  أهمية  عىل  الحوار  يف  الرتكيز  املهم  −  من 

العمل. نجاح  وتأثري ذلك عىل  والتمثال( 

يف  اإلزعاج  أو  اإلحراج  وعدم  االحرتام  من  جو  إبقاء  إىل  −  نسعى 

ملًسا جسديًّا.  تتضمن  أنها  خاصة  التمرين  تنفيذ  عملية 

النشاط  األكرب سنًّا )13-15 سنة( ميكننا تطبيق  للمشاركني  −  بالنسبة 

يقوم  سوف  الذي  الشعور  ثنايئ  كل  يختار  حيث  البطاقات،  بدون 

يجب  سنوات(   6-9( سًنا  األصغر  للفئة  بالنسبة  أما  بتمثيله، 

عنها. ليعرّبوا  والحزن  كالفرح  بسيطة  مشاعر  إعطاؤها 

عن  التعبري  كيفية  حول  األطفال  توجيه  املنشطني  من  −  يرجى 

احتياجاتهم. وتحديد  الحقيقة  مشاعرهم 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: مشاعر متحرّكة املحور 3: املشاعر 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعرّب عن املشاعر التي ترتافق مع املوسيقى. األهداف: 
− يعرّب عن شعور ارتبط بصور من الذاكرة.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

قرص مدّمج يحتوي عىل موسيقى وإيقاعات صوتيّة مختلفة )من بطيء املستلزمات: 
إىل أرسع(

1.  نحرّض عدًدا من املقاطع املوسيقية املختلفة التي تعرب عن إيقاعات سري النشاط: 

.)CD )مرفق  متنوعة 

أّي نوع تفّضلون؟  املوسيقى؟  البداية: هل تستمعون إىل  2.  نسأل يف 

الرسيعة. األجوبة  بعض  نأخذ 

تثريه  ما  يف  للتأمل  الفرصة  التمرين  هذا  يف  لنا  سيكون  أنه  3.  نرشح 

وأفكار. مشاعر  من  فينا  املوسيقى 

واالسرتخاء. التام  الهدوء  نطلب  للتمرين،  4.  استعداًدا 

أنفسهم  تاركني  التحرّك بحريّة  املوسيقى ونطلب من األطفال  5.  نبدأ 

املوسيقى. مع  طليقة  حرّة 

املوسيقى،  حّركتها  التي  املزاجيّة  الحالة  عن  التعبري  عملية  6.  نسّهل 

من خالل الجسم، عرب املرافقة اللفظية حيث نطلب من املشاركني 

 / نحن؟  / مع من  نحن؟  أين  تخيّل:  ببطء شديد وبصوت هادئ، 

ما هو الطقس؟/ماذا نفعل؟ / بَم نرغب؟

مرت  التي  واألفكار  مشاعرهم  يكتبوا  أن  األطفال  من  7.  نطلب 

كل  وفق  مشاعرهم  اختلفت  كيف  يشعروا  أن  عىل  بفكرهم، 

التي  وبالصور  النشاط  خالل  إليها  استمعوا  موسيقية  مقطوعة 

ذاكرتهم. من  استجمعوها 

8.  يف نهاية املقطوعة املوسيقية، نتحلّق حول دائرة ونّعرب عن املشاعر 

عىل  األجوبة  بجمع  املنشط  يقوم  أن  عىل  راودتنا  التي  واألفكار 

ورقة كبرية )ورقة عمل 3(.
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− ما كان شعورك خالل تنفيذ التمرين؟نقاط للحوار:
− ما هي مشاعرك عند سامع املوسيقى؟

− ما هي األفكار التي راودتك عند سامع املوسيقى؟
− ما الذي اكتشفناه يف املوسيقى؟

لو  حتى  اآلخرين  عن  مختلفة  مشاعر  لديك  يكون  أن  ميكن  −  هل 
استمعت إىل نفس املوسيقى؟ وملاذا؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما هي أنواع املشاعر التي ُعرّب عنها يف هذا التمرين؟ 
−ما أهمية التعبري عن املشاعر يف حياتنا اليومية؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

بعد  والتوقف  مختلفة  موسيقيّة  مقاطع  مع  النشاط  تكرار  −  ميكننا 

املشاعر  التعبري عن  املشاركني  كل مقطوعة موسيقية، والطلب من 

واألفكار. 

−  خالل التعبري الجسدّي علينا ترك األطفال أحراًرا يف التجربة والتأكد 

البعض. يقلدون بشكل مقصود بعضهم  أنّهم ال  من 
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ورقة عمل رقم 3

األفكاراملشاعر

سيقية الثانية: 
املقطوعة املو

سيقية الثالثة:
املقطوعة املو
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: الخروج من الظالل املحور 3: املشاعر 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

−  يعرّب عن خوف واحد يؤثر فيه.األهداف: 
−  يحّدد خاصية تساعده عىل تخطي مخاوفه.

−  يحّدد مصدًرا خارجيًّا يساعده عىل تخطي خوفه وتقبل ذاته. 

 )50 دقيقة(املدة الزمنية: 

ال يوجد املستلزمات: 

1.  نكتب العبارة التالية: »الخروج من الظالل«. نطلب من املشاركني سري النشاط: 

التفكري مبا ميكن أن توحي أو تعني لهم هذه العبارة. ندّون بعض 

األجوبة من دون أي حوار.

2.  نرشح أننا سنقوم بعرض فيلم للدمى بعنوان »الخروج من الظالل« 

قد  وهام  وسارة  وسام  طفلني  حول  القصة  تدور  بإيجاز:  ونقّدمه 

هامة  تجربة  الفيلم  يعرض  حيث  والحرب،  النزاع  أثار  من  عانيا 

واكتشافها. عليها  للتعرّف 

الفيلم نتحاور حول ما يأيت: 3.  بعد عرض 

− هل أعجبك الفيلم؟نقاط للحوار:

− ما املشهد الذي استدعى انتباهك أكرث؟

− ما الذي تغري يف حياة سارة ووسام؟ 

بعضهام  تجاه  أنفسهم؟  تجاه  ترصفاتهام  يف  التغيري  ذلك  برز  −  كيف 

البعض؟ وتجاه اآلخرين؟

−  من الرجل الحكيم؟ بَم يختلف عن بقيّة الناس؟ ما الذي يعجبك فيه؟

−  ملاذا كان وسام غاضبًا؟ ما الذي أغضبه؟ ما هي الحاجة التي مل يستطع 

التعبري عنها بأسلوب سليم؟ 

−  هل توافق الحكيم كيف تعامل مع غضب وسام؟ وملاذا؟

−  كيف ساعد الحكيم وسام يف تقبل ذاته؟ وماذا نتج عن ذلك؟

−  عىل من تعتمد سارة يف ضعفها؟ وما الذي جعلها تتخطى خوفها؟

−  هل كان تعبري وسام عن خوفه من خسارة سارة أثرًا يف تخطيها لخوفها؟ 

وكيف؟

−  كيف ترى العالقة بني األخ األكرب واألخت الصغرى وعىل ماذا تقوم؟
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نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

كيف  الخوف؟  مشاعر  فيك  تثري  التي  األمور  أو  األشياء  هي  −  ما 

ذاتية ومصادر خارجية(؟  تتخطاها )من خصائص  أن  ميكنك 

اليومية؟ الفيلم يف حياتك  أغنية  −  كيف ميكنك ربط كلامت 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

الصعبة  األمور  إىل  للنظر  مساحة  يشّكل  الفيلم  هذا  أن  −  نرشح 

آثارها. التعامل مع  القدرة عىل  وتعزيز 

أوصلتها  التي  املختلفة  املشاعر  عىل  الحوار  يف  الرتكيز  −  ميكننا 

الفيلم. شخصيات 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: خّط الزمن املحور 3: املشاعر 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

أليمة واخرى سعيدة.األهداف:  −  يعرّب عن ذكرى 

الحياة.  األليمة ال تحد مسار  الذكريات  أن  −  يستنتج 

 )50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 ورق أبيض A4 )خطوط فرديّة(، ورقة كبرية الحجم أو لّفة ورق(لدمج املستلزمات: 
جميع الخطوط)، أقالم تخطيط، أقالم رصاص، ورق كريب، صمغ خيوط 

أو رشائط الصقة.

هذا سري النشاط:  يعني  ماذا  نسأل  ومرة«.  حلوة  »الحياة  التايل  التعبري  1.  نكتب 

التعبري؟ نأخذ بعض األجوبة من دون أي تعليق. 

وما  أليمة  وأخرى  ذكريات سعيدة  حياته  لكل شخص يف  أن  2.  نذكر 

سنقوم به يف هذا النشاط هو املشاركة يف بعض الذكريات.

3.  نوّزع عىل كل طفل ورقة بيضاء A4و نطلب منهم وبشكل فردّي 

يُعلّق  رشيط  أو  خيط  بواسطة  بحياتهم  الخاّص  الزمن  خط  بناء 

الورقة.  عىل 

التفكري  األطفال  من  نطلب  الزمن،  تجهيز خطوط  من  التأكد  4.  بعد 

التي  واألليمة  السعيدة  الذكريات  ببعض  بصمت،  مبفرده  كل 

حياتهم.  يف  إختربوها 

التالية:  التعليامت  بعدها  5.  نعطي 

−  يحّدد كل طفل اثنتني عىل األقّل من ذكرياته السيّئة ويُدّل عليها 

الزمن. الكريب وتُثبت عىل خّط  بفحمة مصنوعة من ورق 

−  يحّدد الطفل اثنتني عىل األقّل من اللحظات السعيدة يدّل عليها 

الزمن. الكريب وتثبّت عىل خّط  بشمس مصنوعة من ورق 

به،  الخاص  الزمن  خط  محتوى  عن  التعبري  يرغب  ممن  6.  نطلب 

الذكريات.  االستفسار عن بعض  اآلخر  للبعض  حيث ميكن 
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− هل أعجبك التمرين؟ ملاذا؟نقاط للحوار:

− ما هي املشاعر املختلفة التي راودتك خالل تنفيذ التمرين؟

− ما الذي شعرت به خاصة عند تذكّر األحداث األليمة؟

− هل كان سهاًل البوح أمام اآلخرين بالذكريات األليمة؟ ملاذا؟

الزمن  خطوط  يف  الحظناها  التي  واملختلفة  املشرتكة  األمور  هي  −  ما 

املعلقة؟ ماذا نستنتج؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما هي العالقة بني املشاعر والذكريات؟ 

−  هل وجود مشاعر أو ذكريات حزينة مينعنا من رؤية األمور الجميلة 

ورسم أماًل للمستقبل؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  ميكن مقارنة العديد من خطوط الزمن املختلفة وتحقيق خط جامعّي 

للنقاط املشرتكة.

الفحم  بديلة)عن  رموز  اختيار  للمنّشط  ميكن  الثقايف،  للظرف  −  وفًقا 

والشمس( لها دالالت ايجابيّة وسلبيًّة.

−  الرتتيب الزمني ليس مهاًم بقدر ما هو مهم الرتتيب الذي يراه الطفل 

تعطى  مستقياًم؛  الخط  يُرسم  أن  بالرضوري  وليس  الخاصة.  بحياته 

كامل الحرية للطفل بالتعبري عن ذاته بالطريقة التي يرغب بها.

−  بالنسبة لألكرب سنًّا، ميكننا إنشاء ألبوم صور فيه صور مقصوصة تدّل 

كّل واحدة عىل ذكريات إيجابيّة أو سلبيّة للحياة ومن ثّم بناء الخط 

الزمني.

−  يحتاج األطفال األصغر سًنا إىل جو من الراحة لتنفيذ هذا التمرين، لذا 

ميكننا وضع موسيقى هادئة وبدء النشاط بتمرين تنفس بسيط.
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: الكنز املفقود املحور 3: املشاعر 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعرّب عن يشء خرسه.األهداف: 
أّن حياته مستمرّة رغم حجم الخسارة. − يقّدر 

 )50 دقيقة(املدة الزمنية: 

مواد قابلة للتشكيل )معجون(، مواد تعويضيّة، ورق مقّوى،علبة بشكل املستلزمات: 
صندوق للكنز

1.  نرتب املواد عىل الطاوالت التي سوف يستخدمها األطفال يف العمل سري النشاط: 
اليدوي.

2.  نطلب من األطفال إبتكار شكل من املواد القابلة للتشكيل )املعجون( 
يرمز إىل عنرص عزيز عليهم فقدوه يف حياتهم )شخص، يشء، مكان...(.

3.  عند اإلنتهاء من تشكيل الرموز، نطلب من األطفال الجلوس عىل شكل 
دائرة، ثم تبادل التجارب واملشاعر املرتبطة بالعنرص املفقود.

الكنز  صندوق  تشبه  التي  العلبة  يف  الخاص  رمزه  يضع  بدوره،  4.  كّل 
املوضوعة يف وسط الدائرة.

5.  نطلب من األطفال توجيه التحيّة مًعا إىل الرموز/العنارص املفقودة.
يذهب  أن  والشوق  بالحنني  شعوره  عند  طفل  لكّل  ميكن  أنّه  6.  نذكّر 

لزيارة املكان/الغرفة املخصصة التي وضع فيها الكنز. 

التمرين؟ ملاذا؟نقاط للحوار: − هل أعجبك 
التمرين؟ تنفيذ  راودتك خالل  التي  املختلفة  املشاعر  −  ما هي 

−  كيف تم اختيار الرموز/العنارص؟ هل وجدت صعوبة يف اختيارها؟
نستنتج؟  وماذا  املجموعة؟  املشرتكة ضمن  الرموز/العنارص  −  ما هي 

نقاط التقييم 
والتغذية الراجعة:

−  كيف ميكن للرموز/العنارص املفقودة أن تدفعنا إىل التأمل باملستقبل؟

أفكار مساعدة 
ومحاذير:

رموزه  تشكيل  يف  األطفال  مع  املنّشط  يشارك  أن  املستحسن  −  من 
املفقودة محاواًل أال يؤثّر عىل األطفال.

الرموز/ التحية عىل  إلقاء  عند  وتأملية  هادئة  موسيقى  إضافة  −  ميكن 
العنارص املفقودة .

−  إيجاد مكان لوضع الكنز يف غرفة خاصة )غرفة األساتذة مثال( يسمح 
للطفل زيارة الكنز الذي فقده من حني إىل آخر. 

والتغذية  التقييم  سؤال  طرح  عدم  تجنب  ميكننا  سّنا،  األصغر  −  للفئة 
الراجعة. 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: شعرت بالغضب عندما... املحور 3: املشاعر 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

بالغضب.األهداف:  − يعّدد موقًفا عىل األقل شعر فيه 

بالغضب. تلّب عندما شعر  التي مل  الحاجة  − يحّدد 

 )50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 أوراق بيضاء )A4(املستلزمات: 

1.  نحرّض عدًدا من البطاقات وندّون عىل كل منها »شعرت بالغضب سري النشاط: 

عندما...«

سًنا. لألصغر  بالنسبة  الحوار  أو  عليها؟  الكتابة  لألطفال  2.  ميكن 

3.  نطلب من األطفال الجلوس بشكل دائري وندعو من يرغب منهم 

اللوح. املواقف عىل  باملشاركة. ميكن أن نسجل 

املوقف  وتذكر  ورقته  إمساك  طفل  كل  من  نطلب  املشاركة،  4.  بعد 

ممكن  حجم  أصغر  حتى  الورقة  يثني  ثم  غاضبًا،  فيه  كان  الذي 

الغضب. عن  كتعبري 

طفل  كل  يظهر  )أن  فعلوه  عام  يكشفوا  أن  األطفال  من  5.  نطلب 

بثنيها لرنى جميًعا ما حدث(. قام  التي  الورقة 

ملا كانت عليه. إعادتها  إعادة فتحها ومحاولة  األطفال  6.  نطلب من 

التمرين؟نقاط للحوار: أحببت  − هل 

متكرر؟  بالغضب بشكل  تشعر  − هل 

− ماذ فعلت عندما كنت غاضبًا؟

− إالَم تحتاج عندما تكون غاضبًا؟

الغضب حاجتنا، كيف؟ وملاذا؟ يلبي  − هل 

الغضب بشكل سلبي؟ التعبري عن  ماذا يسبب   −

غضبنا  عن  عربنا  إذا  السابق  وضعها  إىل  األمور  إعادة  ميكن  −  هل 

سلبية؟ بطريقة 
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نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

السلبي عن غضبنا؟ تعبرينا  املرتتبة عىل  النتائج  − ما هي 

−  كيف ميكن أن نعرب عن غضبنا بطريقة سليمة؟ ونطلب من األطفال 

الحقيقة  املشاعر  تعبرب عن  الورقة بحيث  الجملة عىل  كتابة  إعادة 

املنشط.  وذلك مبساعدة  الحاجة،  وتوضح 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

الحد منها. التي ال يجب  املواقف املضحكة  الكثري من  −  ميكننا توقّع 

ومنها  ذكرت،  التي  الغضب  عن  التعبري  طرق  الحوار  يف  −  نستعرض 

واإليجابية.  منها  السلبية 

املواقف  نكتب  الكتابة  يستطيعون  ال  الذين  سًنا  األصغر  −  لألعامر 

إىل  التعرف  أحيانًا  الصعب  من  شفويًّا.  الحوار  وندير  اللوح  عىل 

)الفيزيزلوجية  عنها  التعبري  عىل  مساعدتهم  ميكن  لذلك  الحاجات 

الحاجات  واألمان،  واإلطراح،  والتنفس  والنوم  والرشاب  كالطعام 

املجتمعية، تقدير الذات،...( من الصعب الحديث هنا عن تحقيق 

الصغار. لألطفال  بالنسبة  الذات 

التعبري أمام الجميع محرًجا لذلك  −  أّما لألطفال األكرب سًنا قد يكون 

يساعدهم  هذا  أن  عىل  األطفال  املنشط  يشجع  أن  الرضوري  من 

أفضل. بشكل  أنفسهم  فهم  عىل 

ذلك  يؤدي  املشاعر مام  بعض  ترفض  بأن مجتمعاتنا  االنتباه  −  يجب 

املشاعر  كامل  بأن  إرشادهم  يجب  األطفال.  قبل  من  رفضها  إىل 

يؤذي  ال  عنها  التعبري  أسلوب  يكون  أن  رشط  وصادقة  مقبولة 

الذات أو اآلخرين.

عن  التعبري  كيفية  حول  األطفال  توجيه  املنشطني  من  −  يرجى 

احتياجاتهم. وتحديد  بالغضب  شعورهم 

الغضب بشكل  التعبري عن  األطفال يف  املهم تسجيل مقرتحات  −  من 

سليم يك تغني معارف اآلخرين.

−  يعطي هذا التمرين الفرصة لألطفال للتعارف بشكل أعمق وتبادل 

الذاتية. القصص  بعض 
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المحور الّرابع
الّتعاطف
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المحور الّرابع: الّتعاطف

التعاطف هو موقف يتّسم باالنتباه لآلخرين وتقدير ما 

ميّرون به واالستعداد للتضامن معهم ومساعدتهم. وهو القدرة 

عىل اإلحساس مبشاعر اآلخرين، من سعادة أو حزن أو غضب 

وغريها، وعىل إدراك األسباب الحقيقية التي أنتجتها. ويقتيض 

التعاطف من املُتعاِطف أن يفسح املجال لآلخر للتّعبري عن 

املشاعر الحقيقيّة دون أن يُطلق أّي حكم عىل مشاعره. لذا 

ُحّدد التعاطف عىل أنّه مهارة من مهارات التواصل تُستخدم 

لتوفري الدعم واملساندة واملؤازرة لشخص آخر. فهي تتطلّب 

واإلحساس  اإلدراك  عىل  القدرة  املُتعاِطف  لدى  تتوفّر  أن 

املالمئني للمشاعر الداخليّة لدى اآلخر ولحاجاته وإيصال ذلك 

إليه بلغة مفهومة ومناسبة. فهذه املهارة تتضّمن ثالثة أبعاد:

 •  البعد األول: وهو محاولة لفهم وجهة نظر اآلخر، وذلك يتطلّب أن يضع املُتعاِطف آراءه وأحكامه 

جانبًا بهدف فهم ما ميّر به اآلخر وكيفيّة التفاعل مع املوقف.

•  البعد الثاين: وهو البعد العاطفي الذي يساعد أكرث عىل االقرتاب من معرفة مشاعر اآلخر وتقديرها 

وعدم التخفيف من شأنها.

•  البعد الثالث: وهو االهتامم الصادق مبا يشعر به اآلخر واالستامع إليه بكامل الحضور والهدوء، وذلك 

يحتّم عىل املتعاِطف أن ال يبدي أي مؤرّش إصالحي للموقف أو نيّة لتحويل مشاعر اآلخر، بل مساعدة 

اآلخر عىل تحديد الحّل ملشكلته مبا يتناسب مع قدراته. 

1- كيفّية إظهار التعاطف

تقتيض عمليّة إظهار التعاطف االنفتاح عىل مشاعر اآلخر وتفّهمها انطالقًا من خربة اآلخر الشخصيّة 

الفيلسوف  املنطقيّة. ويذهب  بالحجج  أو تفسريها  األمور  الذي يسعى إىل تربير  العقل  وليس عىل طريقة 

الصيني شوانج-تزو بالقول أّن التعاطف الحقيقي يتطلّب اإلصغاء لآلخر بكّل كياننا: "اإلصغاء باألذنني فقط 

يشء، أّما اإلصغاء بكيانك كلّه فهو يشء آخر. إنّه اإلصغاء الحقيقي الذي ال يعتمد عىل األذنني، ويتطلّب منك 

أن تخيل عقلك من كّل يشء. وعندما يُصبح عقلك خاليًا، ميكنك أن تصغي بكيانك كلّه. وبهذه الطريقة، يكون 

النتائج املتوقعة: 

التعامل اإليجايّب مع االختالف
•  يعّب عن شعوره باالرتياح تجاه 

اآلخرين.
•  يعّب عن رضاه وسعادته باالنتامء 

إىل مجموعته املتنّوعة.

قبول اآلخر والتعاطف معه  
•  يضع مبادرات للتضامن واالستجابة 

لحاجات اآلخرين.
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أبًدا."  أبًدا أو تفهمه بعقلك  يُقال لك، والذي ما كنت لتسمعه بأذنيك  هناك فهم تام واستيعاب كامل ملا 

)روزنربغ، 2003(.

لننجح بذلك علينا أواًل أن نبدي رغبة بالتواصل مع اآلخر واالستعداد لفهم املوقف الذي ميّر به وفًقا 

لتجربته الذاتيّة. لذا ندرج يف ما ييل خطوات أساسيّة حول تنمية املهارات املتعلقة بالتعاطف:

•  اإلصغاء: وهو االستامع باهتامم وانتباه ليس فقط إىل ما يتلّفظ به اآلخر بل إىل ما يريد التعبري عنه، 

مبا يف ذلك حركات جسده أو مشاعره.

•  التفّهم: يُستكمل اإلصغاء مبحاولة فهم اآلخر انطالقًا من خربته وليس انطالقًا من تحليلنا ملا يشعر 

به. يتّم ذلك من خالل محاولة وضع النفس مكان اآلخر وفهم رؤيته لألمور، رغم أّن ذلك ال ميكن أن 

يتّم بالكامل. 

•  إبداء االهتامم: ويكون ذلك عرب السؤال وبطريقة لطيفة عاّم يشعر به الشخص اآلخر وعام يحتاجه 

يف هذا املوقف، والتعبري عن االهتامم ملا يقول والتقدير ملشاعره كالحزن أو األمل.

وإبداء  املطروحة،  لإلشكاليّات  املناسبة  الحلول  عن  اآلخر  مع  البحث  أي  للحلول:  املشرتك  •  السعي 

االستعداد للتعاون والتضامن معه ملواجهة ذلك.

2- معّوقات عملية الّتعاطف 

توجد أشكال كثرية من التواصل والّسلوكيات الشائعة التي ميكن أن تُعرقل عمليّة التعاطف وتُؤدي إىل 

ترصّف يُؤذي مشاعر املتعاطَف معه. وفيام ييل أمثلة عىل مثل هذه العقبات كام حّددتها املدّربة يف التواصل 

التعاطفي هويل هامفري:

"أعتقد أنه من الواجب عليك أن..."،- "كيف يُعقل أنك مل...؟".إعطاء النصح:

»إن الذي أخربتني به ليس بيشء، انتظر حتى تسمع ما حدث يل...«. إظهار التفوق:

»ميكن أن تحول هذا املوقف إىل تجربة غاية يف اإليجابية إذا استطعت فقط أن...«.النربة التعليمية:

»مل يكن هذا خطأك، لقد فعلت أفضل ما كان ميكنك فعله«. املواساة:

»ذلك يذكرين بالحالة التي مررت بها ذاك اليوم...«. قص الحكايات:

»هيا ابتهج، ال تشعر بالحزن!«.الصد:

»يا إلهي، يا لك من مسكني!«.العطف والشفقة:

»ملَ بدأ ذلك؟«. االستجواب:

»كيف بدأ ذلك؟«.اإليضاح:

»ليست هذه هي الطريقة التي حدث بها األمر بل...«. التصحيح:
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 ومن األمور األخرى التي تعيق عملية التعاطف هي املقاطعة والترّسع يف االستنتاج والضغط عىل اآلخر 

للتعبري عن مشاعره. 

أفكارنا  عن  مسؤولون  جميًعا  أنّنا  إدراكنا  عن  تنّم  التعاطف  عملية  إنجاح  أن  نعي  أن  يحتّم  وهذا 

ومشاعرنا وأفعالنا تجاه اآلخر؛ إذ قد يتأثّر البعض يف أحكامهم عىل اآلخر من خالل عنارص بيولوجيّة )مثل 

الطول، اللون، املظهر، العمر، الجنس( أو اجتامعيّة - اقتصاديّة )كالدين، الجنسيّة، االنتامء السيايس، الوضع 

املادي( لتحديد موقفهم أو شعورهم تجاه املتعاطَف معه. 

3-  تعزيز االستجابة لحاجات اآلخر

التعاطف مع اآلخر أن يُستجاب الحتياجاته بطرق إيجابيّة مقبولة؛ وذلك  ا عند إظهار  من املهم جدًّ

يتطلّب تعزيز القدرة عىل إدراك الحاجة وتقديم التجاوب التعاطفي معها. 

انفعاالته  إىل  ينتبه  أن  املتعاِطف  عىل  ومشاعره:  الذاتّية  املرء  انفعاالت  عىل  األّويل  •  الرتكيز 

ومشاعره وحاجاته الذاتيّة الناجمة عن املوقف الذي يتعامل معه، ألنّه غالبًا ما يُسقط املتعاِطف 

عن  ليعرّب  له  منفًذا  ليكون  الإرادي  بشكل  املوقف  يستعمل  فقد  اآلخر.  عىل  وحاجاته  مشاعره 

لحادثة  املتعاِطف  يستمع  حينام  ذلك،  عىل  كمثال  لديه.  عالقة  تزال  ال  أموًرا  وليعالج  ذاته 

حصلت مع صديق له يف العمل الذي اعترب أّن كفاءاته مل تقّدر ومل تُعط له الفرص الكافية إلبراز 

قذ  كان  حال  يف  املتعاِطف  عند  الغنب  مشاعر  األمر  هذا  يحرّك  قد  ذاته،  وتحقيق  قدراته  كامل 

وإعطاء  الحديث  الغضب عىل مجرى  من  يضيف مشاعر  يجعله  ما  ذاتها،  التجربة  يف  سابًقا  مّر 

عىل  قدرته  لعدم  التعاطف  عمليّة  أفشل  قد  بذلك  فيكون  بتنفيذها.  هو  رغب  قد  كان  حلول 

إىل  باإلضافة  مبوضوعيّة.  األحداث  إىل  استامعه  ولعدم  صديقه،  احتياجات  عن  احتياجاته  فصل 

عىل  ومساعدته  الحقيقيّة  مشاعره  عن  للتعبري  الفرصة  صديقه  أعطى  قد  يكون  لن  فهو  ذلك 

لها. املناسبة  الحلول  إيجاد 

املتعاِطف  يُدرك  التعاطف،  املرء واآلخرين: خالل عمليّة  التشابه بني  أو أشكال  •  الرتكيز عىل صيغ 

واملتعاطَف معه حجم تشابه السلوكيات واألفعال الوجدانيّة واملعرفيّة لدى الناس عامة. إن معرفة 

الذاتيّة، حيث  املرء عىل مشاعره  تركيز  تيل  التي  املنطقيّة  الخطوة  يشّكالن  وإدراكه  التشابه  هذا 

يتوّصل الفرد إىل إدراك أّن ما يفرحه، أو يحزنه، أو يغيظه، قد يفرح ويحزن ويغيظ اآلخرين، عىل 

اعتبار أنّنا برش لنا خصائص ومواصفات متقاربة. فحينام يشارك أحد شخّصا آخر حزنه ألّن وضعه 

االقتصادي مل يسمح له بأّن يحّقق رغبة إبنه يف الحصول عىل دراجة هوائيّة، قد يتبنّي لديه عند 

نهاية الحديث بأّن اآلخر، املستمع إليه، حصلت معه التجربة ذاتها وحزن ألنّه مل يؤّمن كامل املواد 
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واملستلزمات التعليميّة إلبنته العام املايض. فهذا يضيف عىل عملية التعاطف بأن تُصبح  مساحة 

لتقارب املشاعر بنب األفراد وإلغناء تجاربهم.

•  مامرسة التعاطف باستمرار لتعزيزها:  كلاّم يتم مامرسة مهارة التعاطف يف مختلف مواقف الحياة، 

تتوطّد بني املتعاِطف واملتعاطَف معه العالقات االجتامعيّة وتجعلهام يشعران مبزيد من األمان. فيؤكد 

االختصاصيّون أّن هذا التّواصل االجتامعي يبدأ منذ الطفولة، ويربطونه مبا يحدث مع األطفال الرّضع 

يف حالة سامعهم لطفل يبيك حيث يعرّبون عن تعاطفهم املبارش بالبكاء معه. إًذا فعمليّة تنمية هذه 

املهارة ترتبط بعمليّة مامرستها مع اآلخرين. 

األوضاع  يف  ملامرستها  الفرص  استثامر  من خالل  إاّل  بناؤها  ميكن  ال  التعاطف  مهارة  بأّن  إًذا  نستتنج 

الحياتيّة كافة. ومن هنا تأيت أهميّة تعزيز مهارة التعاطف خالل الحياة اليوميّة والتخالط االجتامعي ملا يف 

ذلك من أهميّة يف زيادة القدرة عىل معرفة الذات واكتشاف املشاعر واالحتياجات الخاصة، ما ينعكس ذلك 

سهولة يف إدراك وتقدير مشاعر واحتياجات اآلخرين.  

أساس  هو  التعاطف  أّن  االجتامعي  العمل  مجال  يف  والناشطني  النفس  علم  يف  الخرباء  بعض  ويرى 

العالقات االجتامعيّة الناجحة، ألّن مشاركة اآلخر مشاعره واحتياجاته وهمومه وآالمه تساعده عىل التغلّب 

حياته  ومتابعة  التحّديات  تخطّي  عىل  قدرته  تعزيز  إىل  ذلك  يُؤّدي  وبالتايل  االختبار،  هذا  يف  وحدته  عىل 

وعالقاته مع اآلخرين بسالم. 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: أعرف ما شعرت به املحور 4: التعاطف 

ü نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

−  يعرّب عن شعوره حيال إقصاء اآلخر.األهداف: 
−  يعرّب عن شعوره حيال إقصائه.

− يعرض توقعاته حول مشاعر اآلخر وحاجاته.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

نجوم الصقة أو ميدالية التاميز )كرتون( املستلزمات: 

قسمني سري النشاط:  إىل  ونقسمها  أشياء..(  أو  )حيوانات  مختلفة  صوًرا  1.  نحرض 
وعاء. يف  نضعها  ثم  بإحكام  ونثنيها 

عّمن  والبحث  املغلقة  األقسام  إحدى  سحب  األطفال  من  2.  نطلب 
ثنائيًّا.  يشكالن  عندها  الصورة،  من  الثاين  القسم  يحمل 

الصورة  هذه  حول  صغرية  رواية  يحرّض  أن  ثنايئ  كّل  من  3.  نطلب 
جملتني.  من 

املالحظات  تدوين  مع  دقيقة  مراقبة  الثنائيات  مراقبة جميع  4.  بعد 
التمرين. بإيقاف  النشاط  فجأة خالل  نقوم  دفرت خاص،  عىل 

الحظنا  اآليت:  نوجه  صارم  وبشكل  األطفال،  انتباه  كامل  5.  نجذب 
من خالل جولتنا بأن يف كل ثنايئ شخًصا متيّز عن زميله، ألنه هو 
أحداثها.  وابتكار  الرواية  لكتابة  الرئيسية  األفكار  أعطى  الذي 

اآلتية:  اإلجراءات  اتخاذ  إىل  لذلك سنضطر 
ونطلب  املجموعة  خارج  إىل  ثنايئ  كل  من  الرشكاء  أحد  −  نقيص 
ولكن  املجموعة  عن  بعيًدا  الوقوف  إقصاؤهم  تم  الذين  من 

يجري. ما  مراقبة  من  مُتّكنهم  مسافة  ضمن 
نشكرهم  ثم  ومن  دائرة  ضمن  ونضعهم  املتميزين  مع  −  نبقى 
جبينهم  عىل  نلصق  أو  امليداليات  عليهم  ونوزع  متيزهم  عىل 

الالصقة. النجوم 
لزمالئهم  التصفيق  إقصاؤها  تم  التي  املجموعة  من  −  نطلب 

املتميزين.
ميداليات  وتوزيع  الكبرية  الدائرة  إىل  العودة  الجميع  من  6.  نطلب 
به  قمنا  وما  متميزون  الكل  أن  ونرشح  إقصاؤهم  تم  الذين  عىل 

الكثري.  منها  نتعلّم  أن  ميكن  تجربة  كانت 
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−  كيف كان شعورك أثناء تنفيذ التمرين؟نقاط للحوار:
−  ماذا شعرت عندما متّت مكافأتك؟

−  ماذا شعرت عندما تم إقصاء زمالئك؟ ما هي حاجتك يف هذا املوقف؟ 
هل تعاطفت معهم؟ كيف؟

يف  حاجتك  هي  ما  املجموعة؟  عن  إقصاؤك  تم  عندما  شعرت  −  ماذا 
هذا املوقف؟ وما هي األفكار التي راودتك؟

−  ما رأيكم بترصف املنشط الذي ميّز بني األطفال وهل كان عاداًل؟ 
-  ما مدى قبولنا للتمييز؟ 

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

−  ماذا اختربت أو تعلمت من هذا التمرين؟
التي نفذها املنشط )تصنيف، تفضيل، إعطاء  التنفيذ  −  ما هي آليات 

امتيازات، إقصاء باملسافة، إعطاء حكم، فرض التمييز..(.

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  من املحبذ أن يتم إقصاء األطفال الذين فعاًل برعوا يف كتابة الرواية. 

)املتوقع  وحاجاتهم.  مشاعرهم  عن  التعبري  عىل  الجميع  −  نشّجع 

زمالئهم(.  مع  التعاطف  ومدى  التمييز  أو  الظلم  عن  التعبري  منهم 

التعاطف.  هذا  لتبيان  استخدموها  التي  املفردات  تحليل  ميكننا 

عىل   )15-13( سًنا  األكرب  الفئات  مع  الحوار  خالل  الرتكيز  −  ميكننا 

التعاطف  مدى   - واإلقصاء  التفضيل  رفض  أو  قبول  اآلتية:  األمور 

ورفض  الذات  مع  التعاطف  مدى   - املظلوم  اآلخر  مع  والتضامن 

من  قيمة  أقل  أو  أكرث  بأنهم  املشاركون  يصدق  )أحيانًا  الدونية 

اآلخرين(.

التجربة  يف  اآلخرين  مكان  أنفسهم  يضعون  األطفال  جعل  −  نحاول 

يختربوها. مل  التي 
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الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: معصوب ومقيّد املحور 4: التعاطف 

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعرّب عن رغبته يف مساعدة اآلخر.األهداف: 
− يعرّب عن املشاعر التي يعتقد أن اآلخر قد شعر بها.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

عصبات أو قطعة من القامش، مواد بديلة إلنشاء عوائقاملستلزمات: 

إنشاء سري النشاط:  مع  الوصول  ونقطة  اإلنطالق  نقطة  بوضع  املسابقة  1.  نحدد مسار 
بعض العوائق الخاصة بكل مجموعة. 

2.  نوزع األطفال ضمن مجموعات يتألّف كّل منها من قسمني: قسم مقيّد 
األقدام وقسم معصوب األعني.

التمرين هو عبارة عن مباراة بني عدد من املجموعات وهو  3.  نرشح أن 
يتطلب الكثري من التعاون والتواصل، وأنه سيتم عىل الشكل التايل:

−  يتموضع عنارص كل مجموعة يف نقطة معينة متوازية ملسار السباق.
−  يتم التباري بني ثنائيات من كل مجموعة، عىل أن يتألف كل منها من 

معصويب األعني مع مرشده املقيّد األرجل.
−  عند إعطاء اإلشارة يبدأ السباق بني الثنائيات الذين ميثلون املجموعات 
إلكامل  آخر  ثنائيًّا  يختار  مجموعته  إىل  الثنايئ  يعود  وحني  املتبارية، 

السباق. وهلم جّر. 
−  يف أثناء املباراة عىل الثنائيات التي تنتظر دورها أن تراقب عملية التعاون 

ضمن الثنائيات التي تتبارى. 
−  تفوز املجموعة التي استطاعت جميع ثنائياتها سلك املسار يف وقت أقل 

من غريها. 
4.  نطلب من الجميع التوزع حول دائرة كبرية للحوار حول النقاط املدونة 

أدناه.

−  كيف كان شعورك وحاجتك أثناء تنفيذ التمرين؟نقاط للحوار:
−  كيف كان التعاون بني املعصوب األعني واملقيّد؟

− هل أدرك كل ثنايئ/ أو حرص عىل مساعدة رشيكه يف اللعبة وكيف؟
−  هل فهم كل ثنايئ مخاوف رشيكه؟ وما هي؟

−  ما هي الصعوبات التي واجهتك؟
−  ما الذي ينمي روح التعاون وما الذي يعيقها؟

نقاط التقييم والتغذية 
الراجعة:

− ما عالقة التعاطف بهذا التمرين؟ 
− ما هي العالقة بني التعاون والتعاطف؟ 

أفكار مساعدة 
ومحاذير:

−  هذا التمرين هو لعبة حركية بامتياز تثري الحامس واملرح وتساعد عىل 
إزالة التوتر.

−  من املفيد تكرار اللعبة عن طريق قلب األدوار اذا سمح الوقت: أولئك 
الذين كانوا مقيّدي األقدام يصبحون معصويب األعني والعكس صحيح.

109



الفئة العمريّة: 6-9 سنواتالنشاط: أشعر...أمتنى...أريد! املحور 4: التعاطف 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

- يحّدد املشاعر املرتبطة ببعض الحاالت املذكورة.األهداف: 
- يذكر ماذا يتمنى لو كان مكان اآلخر.

- يقرتح مبادرة للتضامن.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 ورقة عمل رقم 1 )الشخصيات(املستلزمات: 

يف سري النشاط:  املذكورة  العبارات  إحدى  عليه  ونلصق  الصف  يف  كرسيًا  1.  نضع 
2 أو صورة. ورقة عمل رقم 

مشاركة  األفضل  الكريس...من  عىل  الجلوس  عىل  األطفال  2.  نشجع 
ممكن. عدد  أكرب 

نساعده يف  )أو  يقرأ  الكريس...أن  3.  نطلب من كل طفل جلس عىل 
أن... أمتنى....أريد  أشعر....أنا  أنا  يقول  القراءة(...ثم 

4.  نبدل العبارات املكتوبة حسب الوقت املتاح وديناميكية النشاط.

5.  بعد قيام األطفال بالجلوس عىل الكريس والتعبري عن مشاعرهم...
كل  من  نطلب  الشخص،  مكان  كانوا  لو  يريدونه  وما  وأمنياتهم 
حالة  يف  كان  إذا  شخصيًّا  فعله  ميكن  مبا  مليًا  التفكري  مجموعة 

البطاقة. يف  املذكورة  الشخصية 
مبادرة  حول  للتفكري   )3-2( مجموعات صغرية  إىل  األطفال  6.  نوزع 

املستضافة. الشخصيات  إحدى  مع  للتضامن 
ما  )ملن،  محددة  مبادرتها  مخترص  بشكل  مجموعة  كل  7.  تعرض 

تحتاجه( الذي  الدعم  به، وكيف، وما هو  الذي ستقوم 

− ما هو شعورك وأنت تتكلم باسم الشخصيات املذكورة؟ نقاط للحوار:
− هل كان سهاًل أو صعبًا التكلم باسم الشخصيات املذكورة؟ وملاذا؟

−  كيف يتم باإلجامل التعامل مع هؤالء األشخاص وملاذا؟ وفعليا كيف 
يجب االستجابة إىل حاجات تلك الحاالت؟

− أي من املبادرات هي األكرث إفادة وقابلية للتنفيذ وملَ؟
− نقاط للتقييم والتغذية الراجعة: 

نقاط التقييم 
والتغذية الراجعة:

−  ما الفرق بني التعاطف والشفقة؟
التعاطف  مبادرات  تتضمنها  أن  يجب  التي  املعايري  أبرز  هي  −  ما 

والتضامن؟
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أفكار مساعدة 
ومحاذير:

−  من املهم التنبيه إىل بعض األحكام املسبقة أو الصور النمطية التي 

ميكن أن تظهر يف القصص والتي تعكس نظرة املشاركني إىل هؤالء 

النظر يف بعض األمور. األشخاص.هذا سيساعد املجموعة يف إعادة 

−  من املفيد التطرق إىل مسألة الحقوق املنتهكة عند هؤالء األشخاص 

والتي ظهرت يف قصصهم.

−  من املهم أال يرص املنشط عىل الطفل للتعبري إن مل يستطع... فهذا 

الحوار. لفتح  أيًضا  مفيد 

يكون  قد  الحاجات  عن  الحديث  أن  املنشط  يعرف  أن  املهم  −  من 

العمرية، وعليه تصويبها عرب  الفئة  بالنسبة لألطفال يف هذه  صعبًا 

مساعدة. أسئلة  طرح 

والتضامن،  الشفقة  يبني  الفرق  لألطفال  التوضيح  جدا  املهم  −  من 

فهو  التضامن  أما  اآلخر،  مع  الشعور  مشاركة  عند  تقف  فالشفقة 

املناسبة. الحلول  إيجاد  اآلخر عىل  يكون ملساعدة 
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خصيَّات ورقة عمل رقم 1: الشَّ

عىل  وأتّجول  ُمقعد  أنا 

متحرّك.  كريس 

أهل. لدي  ليس  أنا 

عمله. بالصمم.أيب طُرد من  مصاب  أنا 

الوجه  يف  تشويه  لدي  أنا 

حريق. بسبب 

فقرية  عائلة  يف  ُولدت 

جًدا.

أنا فقدت والديت يف 

العشوايئ. القصف 

فر  السَّ من  أيب  عاد 

البارحة.

امتحاين. يف  مبسابقة نجحت  أمس  فزنا 

املدرسة.

القامة. قصري  أنا فقدت ذراعي يف أنا 

سري. حادث 

البارحة. غري  الصَّ أخي  املدرسة.ولد  أنا رسبت يف 

القراءة أستطيع  ال  لدّي برشة سوداء أنا  أنا 

داكنة
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الفئة العمريّة: 13-15 سنواتالنشاط: نحن معك!املحور 4: التعاطف 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يضع مبادرات للتضامن واالستجابة لحاجات اآلخرين.األهداف: 

− يحّدد املشاعر والحاجات املرتتبطة بالحاالت املذكورة.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 ورقة عمل رقم 1املستلزمات: 

1.  نوزع األطفال ضمن مجموعات ونطلب من كل منها سحب بطاقة سري النشاط: 

معينة  مشكلة  من  تعاين  بشخصية  مرتبطة  عبارة  تتضمن  مختلفة 

ضحيّة  أنها  أو  لحقوقها  انتهاك  أو  االختالف،  بسبب  التمييز  مثل 

بسبب الحرب. ميكن استخدام ورقة عمل رقم 1.

تحت  إعالمّي  برنامج  يف  للمشاركة  مدعّوة  الشخصيات  أن  2.  نرشح 

عنوان »نحن معك!«.

مليًا  التفكري  البطاقات بصمت، نطلب من كل مجموعة  قراءة  3.  بعد 

مبا ميكن فعله شخصياَ إذا كان يف حالة الشخصية املذكورة يف البطاقة 

والتي هي مدعوة للمشاركة يف الربنامج اإلعالمي »نحن معك!«.

4.  نرشح أن عىل كل مجموعة اختيار شخص ميثلها يف الربنامج وإعطاء 

تم  الذي  الحقيقي  الشخص  اسم  عن  )يختلف  للشخصية  اسم 

اختياره( والتحضري لإلجابة عىل أسئلة مثل اآلتية: من أنا؟ ماذا حصل 

يل؟ كيف أعيش اليوم؟ كيف أتعايش مع حالتي ومع محيطي، وأي 

رسالة أريد توجيهها إىل الرأي العام من خالل الربنامج؟ 

5.  نلعب دور اإلعالمي)ة( الذي يدير الربنامج. 

بالرتحيب  الربنامج  ويفتتح  املحاور  دور  ليلعب  شخًصا  6.  نختار 

البطاقات(  )أصحاب  الشخصيّات  يحاور  ثم  واملشاهدين،  بالضيوف 

التي تقوم بدورها من خالل مداخلة قصرية بصيغة املتكلم. مثاًل: أنا 

اسمي فالن أسكن يف... 
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طرح  املجموعات  من  نطلب  الربنامج،  ضيف  مداخلة  نهاية  7.  عند 

أو  حياته  واقع  عن  إضايف  توضيح  بهدف  تختاره  واحدا  سؤاال 

كله. مشا

8.  عند نهاية املداخالت نطلب من املشاركني الخروج من الشخصيات 

وأحاسيسهم. انطباعاتهم  عن  والتعبري  باسمها،  عرّبوا  التي 

مبادرة  حول  للتفكري  مجموعاتهم  إىل  العودة  األطفال  من  9.  نطلب 

للتضامن مع إحدى الشخصيات املستضافة غري تلك التي عرضتها. 

ما  )ملن،  محددة  مباردتها  مخترص  بشكل  مجموعة  كل  10.  تعرض 

تحتاجه( الذي  الدعم  به، وكيف، وما هو  الذي ستقوم 

−  ما هو شعورك وحاجاتك وأنت تتكلم باسم الشخصيات املذكورة؟ نقاط للحوار:

−  هل كان سهاًل أم صعبًا التكلم باسم الشخصيات املذكورة؟ وملاذا؟

−  من لفت انتباهك أكرث، من كان أكرث إقناًعا/تأثريًا... وملاذا؟

−  ما هي أنواع التمييز أو االنتهاكات التي ذكرت؟

وملاذا؟  املختلفني  األشخاص  هؤالء  مع  التعامل  باإلجامل  يتم  −  كيف 

وفعليًّا كيف يجب االستجابة إىل حاجات تلك الحاالت؟

−  أي من املبادرات هي أكرث إفادة وقابلية للتنفيذ وملَ؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما الفرق بني التعاطف والشفقة؟

التعاطف  مبادرات  تتضمنها  أن  يجب  التي  املعايري  أبرز  هي  −  ما 

والتضامن؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

التي  النمطية  التنبيه إىل بعض األحكام املسبقة أو الصور  −  من املهم 

إىل هؤالء  املشاركني  نظرة  تعكس  والتي  القصص  تظهر يف  أن  ميكن 

األشخاص.هذا سيساعد املجموعة يف إعادة النظر يف بعض األمور.

−  من املفيد التطرق إىل مسألة الحقوق املنتهكة عند هؤالء األشخاص 

والتي ظهرت يف قصصهم.

عدد  تزيد  ال  أن  املفضل  من  للنشاط،  املخصص  الوقت  −  الح��رتام 

مجموعات الصف عن مجموعتني إثنتني. 

والتضامن،  الشفقة  يبني  الفرق  لألطفال  التوضيح  جدا  املهم  −  من 

فهو  التضامن  أما  اآلخر،  مع  الشعور  مشاركة  عند  تقف  فالشفقة 

يكون ملساعدة اآلخر عىل إيجاد الحلول املناسبة.
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الفئة العمريّة: 13-15 سنواتالنشاط: أين التعاطف؟املحور 4: التعاطف 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعّدد بعض األساليب الفعالة إلظهار التعاطف. األهداف: 

− يعّدد العنارص التي قد تعيق عملية التعاطف مع اآلخر. 

− يذكر أهمية واحدة عىل األقل للتعاطف.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 ورقة عمل رقم2املستلزمات: 

1.  نسأل ما هو التعاطف؟ نأخذ بعض األجوبة، ثم نصّوب ونعطي تعريًفا سري النشاط: 
مخترًصا للتعاطف وخصائصه. 

2.  نرشح التمرين كام يأيت: ستقومون بعمل مجموعات تحللون خاللها 
الحالة التي ستعطى لكم استناًدا إىل تعريف التعاطف باإلضافة إىل 

اإلجابة عىل األسئلة املرفقة. 
3.  نوزع األطفال ضمن مجموعات عىل أالّ يتجاوز عددهم الخمسة يف 

كل مجموعة.
4.  نوزع عىل كل مجموعة أحد الحاالت )ورقة عمل رقم 2(.

5.  تعمل املجموعات عىل التحاور حول الحالة وتدون إجاباتها عىل ورقة 
لوح قالب. 

6.  تعرض كل مجموعة النقاط التالية: 
−  ما املشكلة؟ ما كانت ردة فعل اآلخرين؟

دفعتهم  التي  بهم(  الخاصة  والتوقعات  )الحاجات  األسباب  −  ما 
للترّصف عىل هذا النحو؟ 

− هل كان هنالك تعاطف؟ ملاذا؟ 
−  كيف كان يجب أن يترصّف األشخاص إلظهار التّعاطف؟
7.  نتحاور ونستخلص أبرز النقاط املرتبطة بعملية التعاطف.

− ما هو انطباعاتك عن التمرين؟نقاط للحوار:
مع  التعاطف  من  األشخاص  متنع  التي  األسباب  أو  األمور  هي  −  ما 

اآلخرين؟ هل هذه األمور تربر عدم التعاطف؟
−  هل للتمييز واألحكام املسبقة دور يف ذلك؟

يف  ُدرست  التي  من  قريبة  التعاطف  عدم  عن  حاالت  تعرف  −  هل 
املجموعات؟ 
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نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

−  ما هي ننتائج األحكام املسبقة والتمييز عىل األشخاص الذين يعانون 
منها؟

−  ما هي األمور التي قد تعيق عملية التعاطف؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

واملعتقدات  والقيم  بالرأي  الناس  بعض  مع  نختلف  قد  أنه  −  نستنتج 

واملبادئ والشكل واللون وغريها ولكن هذا ال مينع من التعاطف معهم. 

املجموعة  يف  الحالة  قراءة  بعد  واحدة.  حالة  بتحليل  االكتفاء  −  ميكننا 

الكبرية، تذهب كل املجموعات إىل العمل ثم تعرض النتائج.

عىل  وتوزيعهام  حالتني  اختيار  ميكن  الحصة،  وقت  اح��رتام  −  ألجل 

مجموعتني مختلفتني؛ وهذا يساعد يف عملية الحوار واملقارنة بني نتائج 

املجموعات. 
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ورقة عمل رقم 1: الشخصيات

 الحالة األوىل:

سعيد فتى غريب األطوار، لديه لهجة غريبة. هكذا يقول عنه زمالؤه يف املدرسة. ال يلعب مع رفاق صفه ويبقى وحيًدا 

يف زاوية من امللعب. ويف يوم من األيام، فيام كان سعيد عائًدا إىل املنزل تعرَّض له شابان عىل دراجة نارية وقاما برضبه 

وسلب محفظته. وبعد أن عاد إىل املدرسة بعد أيام الحظ أن الجميع ينظر إليه بطريقة غري ودودة ويسمعهم يتهامسون 

بأنه يستحق ما حصل له. 

الحالة الثانية:

معتصم، ولد تهجر إىل بلد آخر هربًا من الحرب املسترشية يف بلده. يف كل مرّة كان يود الصعود إىل حافلة املدرسة للعودة 

إىل املنزل، يتدافعه التالمذة ويرتكونه ينتظر إىل أن يستقلّها كل األطفال اآلخرين؛ ويشعره ذلك بأنه غري مقبول به ألنه 

الجئ«. وعادة ما يسمع عبارات يتلفظها زمالؤه تنّم عن عدم تقبلهم له، مام يشعر ذلك بالنقص. وهو يشعر بالحزن ألنه 

يعامل الجميع بالحسنى وليس لديه أصدقاء.

الحالة الثالثة:

أمضت منى عطلة الصيف بأكملها وهي تلعب كرة الّسلة آملًة االنضامم إىل فريق املدرسة يف بداية العام الدرايس لتصبح 

مثل صديقتها منال. وعند بدء العام الدرايس ذهبت منى مع صديقتها منال للمشاركة يف جلسة التمرين التي من خاللها 

سيعلن أسامء اللوايت تم اختيارهن للمشاركة يف الفريق. وعند اإلعالن عن األسامء اكتشفت منى بأنها استبعدت. فاتجهت 

إىل صديقتها منال تخربها عن حزنها واستيائها. فام كان من منال إال أن قالت لها بأسلوب صارم: حًقا، ملَ أنت مصدومة هل 

كنت تتوقعني أن يختارك املدّري! استيقظي من حلمك!

الحالة الرابعة:

رامي تلميذ ضعيف البنية وهو يعاين منذ طفولته من صعوبات يف التنفس. فهو ال يستطيع أن يتنافس مع رفاقه يف األلعاب 

الرياضية املتعبة. يتّعرض وبصورة متكررة يف املدرسة إىل السخرية من قبل رفاقه الصبيان. وهذا ما جعله يشعر بالكآبة 

والقلق الدائم. وقد تطورت املضايقات من قبل رفاقه إىل حد أن أقدم أخدهم ورضبه يف وسط امللعب. فقرر رامي أن يشكو 

همه إىل أبيه الذي المه وقال »يجب أن تصبح رجاًل وتتعلم أن تدافع عن نفسك«. 

الحالة الخامسة:

يذهب جهاد  بينام  املنزل  والدتها يف  فمثاًل؛ عىل جنى مساعدة  باملثل.  يعامالنهام  ال  والديهام  ولكن  توأم،  جهاد وجنى 

للعب مع رفاقه يف ملعب الحي. كام يحق لجهاد الذهاب وحده إىل الدكان أما جنى فممنوع عليها الذهاب إىل الدكان! 

من املقبول أن يركض جهاد ويرصخ يف املنزل أما جنى فال! تُعاقب جنى إذا حصلت عىل عالمة ال تريض أهلها ولكن جهاد 

ال يُعاقب. يف أحد األيام قررت جنى مواجهة هذا الوضع واإلعالن عن رفضها له! فراحت إىل أمها تشكو وتبدي انزعاجها! 

فأجابتها أمها: أنت فتاة وهو فتى! 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: من ذاكريتاملحور 4: التعاطف 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعرّب عن توقّعه وتفّهمه ملشاعر طفل آخر وحاجاته.األهداف: 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

صور متنوعة CDاملستلزمات: 

1.  نبدأ النشاط بوضع األطفال عىل شكل دائرة. سري النشاط: 
والشكل  املوضوع  حيث  من  املتنّوعة  الصور  من  كافيًا  عدًدا  2.  نحرّض 
واأللوان بحيث يفوق عددها عدد األطفال. عىل أن تعرب الصور عن 
عىل  )أو  األرض  عىل  مبعرث  بشكل  نضعها  متنوعة،  ومشاعر  حاالت 

طاولة أو معلّقة عىل الحائط( يف وسط الدائرة. 
3.  نطلب من األطفال النظر بانتباه إىل الصور، لذلك ميكنهم الدوران حول 

الصور املوضوعة عىل األرض.
4.  يختار كل طفل صورة واحدة عنت له شيئًا وأثارت مشاعره، ميكنها أن 

ترتبط بذكرى عاطفية )إيجابية أو سلبية( هامة بالنسبة له.
5.  بعد اختيار الصور، يعود األطفال إىل الدائرة ويقوم كل منهم بعرض 
صورته والتعبري عن الشعور الذي أثارته يف نفسه، وأسباب اختياره لها. 
6.  بعد ذلك، نطلب من األطفال )خاصة الفئات من 10-15( اختيار أحد 

الزمالء أو أكرث والتوجه نحوه للتعبري عن تعاطفه مع حاالته. 

−  ما كان شعورك وحاجتك خالل تنفيذ التمرين؟نقاط للحوار:
−  ما رأيك بهذا التمرين؟

−  ما هي املشاعر والحاجات للحاالت التي ذكرت يف التمرين؟
−  هل كان هنالك من صعوبات للتعبري عن التعاطف؟ ما هي؟ وملا؟ 

−  ما الذي اكتشفته عن أفراد املجموعة؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

−  ما الذي يساعدك والذي يعيقك عن التعاطف؟
−  ما أهمية االستامع وفهم تجارب اآلخرين؟ 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  يساعد هذا التمرين عىل التعارف بطريقة تفاعلية وأعمق بني األطفال. 
بعض  يساعد  أن  ميكن  الذاتية  الجوانب  بعض  عن  الحر  التعبري  −  إن 
األطفال عىل تقوية قدراتهم يف معالجة تجاربهم العاطفية خاصة إذا 

ارتبطت بصدمات ناتجة عن الحروب. 
−  من املهم التنويع يف الصور ليك تحايك عدًدا مهاًم من الحاالت واملشاعر 

لدى األطفال.
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المحور الخامس
 العنف والّتعامل مع النزاع
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المحور الخامس: العنف والّتعامل مع النزاع

العنف هو سلوك جسدي أو معنوي يستخدمه الفرد 

عىل  تحقيقها  وفرض  الحاجات  عن  للتعبري  الجامعة  أو 

حاجة  عن  التعبري  هو  "فالعنف  عدايئ.  بأسلوب  اآلخرين 

قصوى تستدعي الخروج الطارئ من حالة عجز أو اضطهاد" 

العنفي عنًفا  الّسلوك  )Rojzman, 2008(. وعادة ما يولّد 

مقاباًل له، بهدف االنتقام أو الدفاع عن النفس. لذا يصبح 

التحّدي هنا، كام يراه روجزمان، بكيفيّة إعداد قدرات الفرد 

والجامعة للخروج من دائرة العنف املفرغة، ودخول مرحلة 

دافعيّة  يتطلّب  وهذا  معه.  املُتنازع  الطرف  مع  التعاون 

وتصميم وإدارة سليمة للنزاع. وال تبدأ هذه املرحلة إاّل حني 

نتّوقف عن تشويه صورة اآلخر ووضع كامل املسؤوليّة عليه يف اندالع العنف، واستبدالها بتعبري حقيقي عن 

الشعور باإلنسانيّة املشرتكة معه. فالغاية هي إيقاف العنف بالوسائل السلميّة والقانونيّة وإاّل غرق األفراد 

واملجتمعات يف حلقة العنف املفرغة.

1- أنواع العنف ونتائجه 

إّن كل نوع من أنواع العنف يأيت نتيجة أسباب محّددة، 

أو  فردية  إّما  لدوافع  تكريسها  وتعّزز  تحتضنها  جهات  لها 

الّنتائج  إىل  االكرتاث  دون  ما  تحقيق هدف  بهدف  جامعيّة، 

املرضّة بحق اآلخرين. فالعنف قد يكون ماديًّا أو معنويًّا ويقع 

يف ثالثة أنواع: املبارش والثقايف والبنيوي.

أ-  العنف املبارش

هو سلوك عمدي، سواء كان لفظيًّا أم غري لفظي، يوّجه ضد اآلخرين بأساليب ماديّة أو معنويّة. ويربز 

هذا الّنوع من العنف إّما بني أفراد أو مجموعات من األشخاص. وعرّفه القانون بأنّه أّي فعل مقصود أو غري 

مقصود يسبّب معاناة جسديّة أو نفسيّة أو ماديّة لآلخرين. فهو يَظهر ضمن أشكال متعّددة تُسبّب بحدوث 

رضر فعيّل. وميكن تصنيف أشكال العنف املبارش ونتائجه كاآليت: 

النتيجة  املتوقعة: 

قضايا  ملتزمة  إيجابّية  عالقات  بناء 
املصالحة والسالم 

•  يسّمي طريقتني يستطيع اعتامدهام 
لحّل نزاع ما بطرق ال عنفيّة.

زمالئه  مع  مشرتكة  قضيّة  •  يُحّدد 
عىل  معهم  ال��ع��م��ل  يف  ي��رغ��ب 

معالجتها

العنف

املبارش

الهيكيلالثقايف 

121



املبارش العنف  املستخدمةأشكال  املرتتّبةالوسيلة  النتائج 
واإلساءة  البدين  العنف 

يّة  لجسد ا

لهز-الركل-العض-الحرق- الرضب-ا

إلخ. التسميم-اإلهامل،  الخنق- 

باإلضافة  الجسدي:  الصعيد  أ-  عىل 

الجسديّة  والتشّوهات  الجروح،  إىل 

الالإرادي،  التبّول  هنالك  الوفاة  أو 

أمراض  الكوابيس،  النوم،  اضطرابات 

النشاط  مستوى  يف  وتغرّي  جسديّة 

البدين.

هنالك  االن��ف��ع��ايل:  الصعيد  ب-  ع��ىل 

املجتمع،  تجاه  الكراهية  الحقد، 

الشعور  اآلخ��ري��ن،  عىل  االع��ت��داء 

وعدم  الخوف  والكآبة،  باالحباط 

فقدان  ال��غ��ض��ب،  ع��ن��ه،  التعبري 

مهارات تكوين العالقات واملحافظة 

لوم  االن��ت��ح��اريّ��ة،  امل��ي��ول  عليها، 

والذنب. الذات 

والرصاخ،  البكاء  السلوك:  ج- عىل صعيد 

األمل،  فقدان  )االنسحاب(،  االنعزال 

التعلّق(،  يف  )إفراط  تشبّثي  سلوك 

املمتلكات،  )كتخريب  عنفيّة  أفعال 

السلطات،  تحّدي  املجتمع  معاداة 

عىل  واإلدم���ان  التدخني  ال��رسق��ة(، 

مع  التواصل  صعوبة  امل��خ��درات، 

أي  عمل  يف  الرغبة  عدم  اآلخرين، 

يشء، تبّدل يف عادات الطعام، توقف 

عن  التوقّف  العاديّة،  الحياة  مسار 

تعكس  سلوكات  التأتأة،  أو  الكالم 

أو  االتكاليّة  بالنفس،  الثقة  انخفاض 

الغري.   عىل  االعتامد 

والتعليمي:  املعريف  الصعيد  د-  عىل 

وال��ق��درات  امل��ه��ارات  يف  انخفاض 

يف  تراجع  الرتكيز،  صعوبة  العقليّة، 

بتحّوالت  املرور  الدرايس،  التحصيل 

الالوعي  العامل،  إىل  النظرة  يف  كربى 

للذات.

واإلساءة  الجنيس  العنف 

لجنسّية ا

متالعب  أو  حييل  أو  قرسي  إتصال 

جنيّس  إش��ب��اع  تحقيق  ب��غ��رض 

 – الفم  استخدام  عرب  للمعتدي 

اإلي��الج   - االح��ت��ض��ان   - اللمس 

من  جزء  أي  أو  التناسليّة  لألعضاء 

التحرش   - أداة  أو  الجسم  أج��زاء 

الدعارة  ألغراض  استغالل   - اللفظي 

إلخ. إباحيّة،  إنتاج صور   -

اإلساءة  أو  املعنوي  العنف 

العاطفّية أو  النفسّية 

 - والرتهيب  التخويف   - التهديد 

اللفظي واإلهانة - السخرية  اإليذاء 

 - ال��ع��زل   - والتجاهل  ال��رف��ض   -

 - املستحيل  طلب  أو  التعجيز 

 - العطف  من  الحرمان   - التمييز 

عنيفة. وأحداث  صور  مشاهدة 
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مالحظات حول ردود فعل األطفال تجاه العنف املبارش 

قد تأخذ ردود فعل األطفال أشكااًل مختلفة تجاه العنف وسوء املعاملة. كام أّن كل طفل يتميّز عن غريه، 

فإّن كّل شكل من أشكال العنف يؤثّر باألطفال بطرق مختلفة. فمثااًل قد تكون هناك عالمات سلوكيّة تشمل 

التقدير املتديّن للذات والسلوك الصعب )كالكذب واالعتداء عىل اآلخرين( وقد تكون عكس ذلك أي بشكل 

متاد يف السلوك بأن يصبح الطفل مطيًعا جًدا. وعالوة عىل ذلك، مييل األطفال الذين عانوا من العنف إىل 

ف، ويعني ذلك وجود الغضب والرغبة لدى الطفل باالنتقام أو الحب  وجود ازدواج وجداين لديهم تجاه املعنِّ

والوالء تجاه الجاين. ويف حال كان الجاين مقّربًا للطفل، قد يؤّدي ذلك إىل صعوبة يف التعبري عن املشاعر. وقد 

يُؤثّر ذلك يف مقدرة الطفل عىل املشاركة يف عالقات متبادلة إذا ما كانت تجربته من العالقات هي موضوع 

اإلساءة. وهذا يتطلّب الكثري من االنتباه والصرب ملساعدة الطفل عىل االرتباط ثانية بأشخاص كبار يتمتّعون 

بالثّقة ويتحّملون املسؤوليّة.

ب-  العنف الثقايف

تغّذيها وتحييها  تبّنيها يف سلوكيّاتهم والتي  الفرد والجامعة  التي يجب عىل  الثقافة عادة األطر  تُنتج 

العادات والتقاليد واملامرسات الشائعة ومنظومة القيم واألخالق. وتصبح هذه الثقافة عنفيّة عندما تُحّول 

منظومة قيمها إىل مسلك يرُّشع العنف واإلقصاء. وتتجىّل أشكال العنف الثقايف كاآليت: 

النتائج املرتتّبةالوسيلة املستخدمةأشكال العنف الثقايف
االختالف، خضوع لفكر تنافيس عىل صعيد فردي أساس  عىل  الخالف  تقييم 

للتمييز عىل  تفضيليّة"  "أسس  واعتامد 

أسس جندريّة أو مذهبيّة أو دينيّة أو 

مناطقيّة، إلخ. 

وعدم  اآلخر  رفض  والتعّصب،  التحيّز   

واألحكام  النمطيّة  الصور  تبّني  تقبّله، 

املسبقة، رفض املساواة وتكافؤ الفرص.

إثبات حضور، وضع أسس للتّنافس عىل مامرسات رمزيّة وجامعّية 

الشائعات  من  منظومة  ابتكار  املوارد، 

عن اآلخر متّس مبنظومة القيم، إلخ.

الكره، خلق مساحات منفصلة، تقليص 

املشرتكة  االجتامعيّة  الشعائر  مساحة 

واألت��راح  األف���راح  تبادل  يف  )خاصة 

أو  إحياء  الشعبيّة(،  باألعياد  واالحتفال 

عن  للتاميز  وشعائر  مامرسات  خلق 

اآلخر.

اعتامد خطاب سيايس أحادي وتحرييض، التبعّية لسلطة أحاديّة/طائفّية 

أحداث  خلق  اإلعالم،  وسائل  استخدام 

املصلحة  وضحد  اآلخر،  مع  استفزازيّة 

لحل  السلطة  حكم  اتباع  العامة، 

واألم��ن،  الحامية  ولتحقيق  املشاكل 

التأسيس لحرب، إلخ. 

أنّه  اآلخر  باعتبار  عقاب  آليّات  وضع 

يف  فصل  سكني،  جغرايف  فصل  معتد، 

املؤّسسات الرتبويّة، اندالع حرب، عدم 

احرتام املؤّسسات العامة.
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ج-  العنف البنيوي أو الهيكيل

هو يتعلّق بنتائج ضعف مؤّسسات الدولة عىل تلبية احتياجات مواطنيها بشكل عادل ومتكافئ؛ فُسّمي 

هذا التقصري من قبل الدولة بالعنف ألنّه يسبّب الحرمان الذي قد يطال بعض فئات الشعب، ويغيّب الفرص 

العادلة واألحكام املنصفة ما يؤّدي إىل رشخ بني الطبقات االجتامعيّة واحتكار املوارد بأيدي فئة من املجتمع. 

األمن  بتحقيق  تتعلّق  التي  االحتياجات  تأمني  ترتكز عىل  البنيوي  العنف  أّن معالجة  القول  ومن هنا ميكن 

الغذاء، وحامية  الصحية، وتأمني  الداخيل، والرّعاية  الحدود، والّسالم  االجتامعي للمواطنني عرب تأمني حامية 

املستهلك واالنتاج، وتنظيم استثامر ثروات البالد وعملية استهالكها، ووضع قوانني عمل عادلة، وتأمني بيئة 

 Khan &( اآليت  الشكل  البنيوي عىل  للعنف  أشكال  ثالثة  ودومنش  أورد خان  وقد  إلخ.  مستدامة،  سليمة 

:)1980 ،Domench

الوسيلة املستخدمةأشكال العنف البنيوي 
عنف غري منظّم مبشاركة ضخمة من الشعب، )إرضاب، أعامل شغب، تظاهرات، انتفاضات محليّة(الفوىض

عنف منظّم مع مشاركة محدودة من األشخاص )اغتياالت سياسيّة، حرب عصابات عىل نطاق مؤامرة

مصّغر، إلخ.(

عنف عىل صعيد ممتد مبشاركة ضخمة من الشعب يهدف إىل تغيري واقع الحكم أو شكل الدولة.  الحرب الداخلّية

يُضاف إىل هذه النامذج من العنف البنيوي، العنف الناتج عن القوانني الجائرة، إذ يعترب البعض عىل سبيل 

املثال عقوبة اإلعدام من القوانني التي تعرّب عن عنف بنيوي يجب تخطّيه. ويكون أيًضا بالتهميش االقتصادي 

واالجتامعي لفئات من الشعب أو مناطق من البلد، أو التهميش الثقايف ملجموعات محّددة تُحرم من التعبري عن 

ذاتها بلغتها أو تقاليدها. ويكون أيًضا العنف البنيوي بعدم احرتام الحريّات ومنها حريّة املعتقد والدين، والتمييز 

بني املواطنني عىل أساس انتامءاتهم املختلفة.

كام يجدر التنويه بأّن العنف البنيوي قد يكون ليس فقط نتيجة سياسات عاّمة وحسب بل يأيت نتيجة 

لتقاليد اجتامعيّة ظاملة مُتارس بفعل رسوخها يف املجتمعات وتشبّث أصحاب النفوذ بها، مثل ما يُسّمى ب "جرائم 

الرشف"، أو "األخذ بالطار" دون الرجوع إىل العدالة، وغريها من التقاليد التي تتناقض مع حقوق اإلنسان.    

2- دينامّية النزاع ومراحل تطّوره 

النزاع هو حالة من االحتكاك )confligere( بني طرفني بسبب عدم االرتياح أو الضغط النفيس الناتج 

عن التعارض أو عدم التوافق بني رغبتني أو حاجتني. ففي الرؤية السائدة عن النزاعات أو الخالفات، يُنظر 

إليها عىل أنّها غري ُمجدية ُوجب تفاديها. يف حني أّن الرؤية املعارصة ملفهوم النزاع ترى بأّن النزاعات محتومة 

وال مفّر منها، ومتوقّعة، وهي تساعد عىل تنمية العالقات الشخصيّة والجامعيّة. ومبا أّن النزاع هو يف صريورة 
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دامئة من التحّول، فالعنف ال يكون إاّل نتاًجا لعدم قدرة األفراد والجامعات عىل إدارة مراحل تطّوره. 

من هذا املنطلق يعترب النزاع جزًءا من الحياة البرشيّة، إذ إّن الحياة مؤّسسة عىل التنّوع واالختالف يف 

الرأي أو يف وجهات النظر املتباينة حول املسائل املشرتكة وتضارب املصالح. طاملا أّن النزاع  يبقى منحرًصا يف 

دائرة التباين واالختالف فهو تحدٍّ ميكن أن تكون له نتائج إيجابيّة عىل الجميع، ويصبح إشكاليّة عندما يتفاقم 

ويدخل يف دائرة العنف وينتج عنه أرضاًرا ماديّة أو معنويّة. 

النزاع هو إذن عمليّة ديناميكيّة دامئة التطّور. والنزاع املُطوَّل ميرُّ عادة بحلقات متكّررة وأمناط سلوكيّة، 

فرديّة وجامعيّة تتوافق مع كل مرحلة، وتشمل ما ييل: 

تظهر فيها االختالفات عىل مستوى األهداف بني األطراف املتنازعة وغالباًا ما يكون النزاع فيها  مراحل ما قبل النزاع
مسترتاًا وتّتسم هذه املرحلة بالّتوتر، وقد يُستخدم ضمنها بعض وسائل العنف الثقايف.

موارده 1- مرحلة املواجهة لجمع  طرف  كل  يسعى  تصادمي،  منحى  ذا  والسلوك  وضوًحا  أكرث  فيها  الخالف  يكون 

وحشد حلفائه. وتتلّخص أشكال التصادم مبا ييل:

األطراف  جهوزيّة  تُعلن  هجوميّة  أعامل  تتخلّلها  األطراف،  بني  التّوتر  حّدة  تصعيد  •  التصعيد: 

باستعدادها لخوض الحرب، ولردع الطرف اآلخر من القيام بالتعدي.

•  االستقطاب: تصنيف العالقات واملسائل عىل أنَّها إّما عدائيّة وإّما وّدية، بحيث تعتمد وسائل 

املواجهة إىل تعزيز االصطفافات بني "مع" و"ضد"، وتقديم الحجج والرباهني لتثبيت املواقف، 

بحيث يُصبح اآلخر العدو املطلق وتغيّب عنه كامل صفاته اإلنسانيّة. 
يصل فيها النزاع إىل الذروة وتنقطع االتصاالت السلميّة بني األطراف وتُطلق االتهامات املتبادلة. 2- مرحلة األزمة

ومن املمكن يف هذه املرحلة أن يتدّخل طرف ثالث إلعطاء استمراريّة وبعد آخر للنزاع. ويحصل 
ذلك عرب:  

•  التصعيد الكيل: القيام بتنفيذ أعامل عدائيّة بشكل ممنهج وُمكثَّف.

 •  التمّدد والتعّمق: جلب املزيد من الجهات الفاعلة، وإقامة تحالفات جديدة، ووضع أساليب 
إضافيّة لتوسيع حجم النزاع.

االستثامر  من  املزيد  لوقف  املرونة  وفقدان  االنخراط،  يف  اإلفراط  املفرغة:  الحلقة  يف  •  الوقوع 
السيايس، واالقتصادي، والنفيس، للوصول إىل ما يُعترب "النرص". 

3- مرحلة الخروج من 

الّنزاع
•  املأزق: يُشري إىل حالة التواصل بني األطراف يف سياق التفاوض، حيث تبقى األطراف سجينة يف 
سلوكها وموقفها الساعي إىل تحقيق الغايات بإرصار، لدرجة أنّها تعجز عن االبتعاد عن مواقفها 

املعلنة والتّوجه نحو البحث عن موارد جديدة تعّزز مواقفها. 

•  الجمود: تتصّور األطراف أّن النزاع بات غري قابل لالحتامل، فتأمل عدم تصعيده أكرث فأكرث، مع 
استمرار سعي كّل جانب إىل الهيمنة عىل الطرف اآلخر، لوضع حّد للنزاع وإلنهائه. وألّن املواصلة 
يف النزاع تزيد من األرضار الحاصلة التي ال ميكن ألّي طرف احتاملها، تصبح التسوية أكرث واقعيّة. 

•  الحّد من الّتصعيد: تخفيض مستوى األعامل العدائيّة وإعالن وقف العنف وإطالق النار.
تنضوي عىل حّل النزاع وإنهاء املواجهة العنيفة والوصول إىل إعادة العالقات بني األطراف املتنازعة.  4- مرحلة ما بعد النزاع:

حينها تبدأ األطراف املتنازعة بوضع اسرتاتيجيّات تعاون وتحويل دينامكيّة النزاع ألهداف تنمويّة. 
ومن هنا تبدأ إعادة النظر باملواقف والسلوكيّات العنفيّة وتصويبها نحو األهداف التّنموية واستقطاب 
أعداد وحلفاء يكون لهم األثر واملنفعة لتحقيق األهداف. وهذا ال يعني بالرضورة الوصول إىل السالم 
مبارشة، ألّن هذه املرحلة تتطلّب خطوات مسؤولة وسنوات من العمل إلزالة ترّسبات مراحل النزاع. 
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3- التعامل مع النزاع 

يف سياق السعي إىل حّل النزاع أو تحويله، يُطلب الرتكيز عىل موضوع النزاع وأسبابه، وليس عىل الرصاع 
مع الطرف اآلخر واالنتقام منه. لذلك تعتمد وسائل التدّخل يف التعامل مع النزاع عىل التواصل البّناء كالحوار 

والوساطة والتفاوض. 

 يساعد رسم البصلة التي تحتوي عىل عّدة طبقات يف تحليل أطراف النزاع ومواقفها وحاجاتها. فتمثّل 
الطبقة الخارجيّة املواقف التي نتّخذها أمام عموم الناس لرياها الجميع ويسمعها )أي ما نقول إنّنا نريده( 
ويتبع ذلك طبقة االهتاممات وهو ما نريد أن نحّققه يف موقف معنّي )أي مصلحتنا من هذا املوقف(. أّما 

الطبقة األخرية فهي طبقة االحتياجات التي ال ميكن االستغناء عنها )أي احتياجاتنا األساسيّة(.

ويهدف هذا الرسم إىل تحديد ما وراء مواقف كّل طرف من خالل فهم اهتامماتهم واحتياجاتهم  إضافة 
إىل الوصول إىل أرضيّة مشرتكة بني األطراف  تكون نقطة االنطالق لنقاشات الحقة. فعند املساومة عىل حّل 
النزاع، تكون طبقة االحتياجات األساسيّة هي األساس الذي يحاول الطرفان االتفاق عىل احرتامه بينام يقومون 

بالتفاوض عىل الطبقة الثانية )االهتاممات أو املصالح( بعد تخطي حاجز املواقف.

التغيري  لتحقيق  النزاع  من  األوىل  املراحل  يف  استخدامها  ميكن  العنفيّة  واسرتاتيجيّات  وسائل  توجد 
املنشود أو الوصول إىل أفضل النتائج املمكنة. فهذه االسرتاتيجيّات ترتكز عىل فلسفة الالعنف التي تُعترب 
الصدام  أو  الرضوخ واالنصياع  إيجايّب ملواقف  بديل  أنّها  إليها عىل  ويُنظر  للمواجهة،  مبارًشا وجازًما  شكاًل 
العنيف املسلّح. ويُعترب الّسكوت عن العنف أو عدم مواجهته شكاًل من أشكال التواطؤ مع مسبّبي العنف. 
لذا يُعطى دور أشمل للرأي العام للتخفيف من حديّة التّوتر وتصويب املسار نحو تحقيق أهداف مشرتكة 

ومستدامة.  

املواقف
ما نقول إننا نريده

االهتاممات
حقيقة ما نريد

االحتياجات
ما ال ميكن 
االستغناء عنه
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ومن أبرز تقنيّات التعامل مع النزاع لحلّه أو تحويله نورد اآليت:

أ-     التفاوض: وهو عملية لحّل النزاع بني طرفني أو عّدة أطراف رشيط أن يكون الطرفان أو األطراف 
املعنيّة لديها الرغبة يف تعديل مطالبها يف ما هو مقبول من سائر األطراف ويخدم مصالحها.

ب-  الوساطة: وهي عمليّة وّديّة يتدّخل من خاللها طرف ثالث محايد ملساعدة طريف النزاع عىل إيجاد 
حلول مشرتكة نابعة منهام. 

املشرتكة  األطراف  تحويل عالقة  يركّز عىل   :)Conflict Transformation( النزاع ج-   تحويل 
عىل  والتدّرب  وموضوعاته  النزاع  مصادر  استهداف  طريق  عن  وذلك  إيجابيّة  إىل  النزاع  يف 
إيجابيّة  حلول  إىل  التوّصل  تتيح  التي  السلميّة  باألساليب  وباالستعانة  موضوعيّة  معالجتها 

ومستدامة. 

النزاع،  يف  العالئقي  البعد  إىل  املصالحة  مدرسة  تنظر  النزاع،  تحويل  منهج  كام  د-   املصالحة: 
بني  اللقاء  عىل  املصالحة  وتقوم  ولحلّه.  للنزاع  كأساس  االجتامعيّة  العالقات  فتعترب 
لتحقيق  املناسبة  املساحة  تأمني  ذلك  يقتيض  املتبادل.  واالعرتاف  الرصاحة  وعىل  األطراف 
والرحمة،  الحقيقة  أساس  عىل  للتعامل  املعنيّني  األشخاص  وتحضري  إيجايب،  بشكل  اللقاء 
جديد.  من  ومتينة  سليمة  عالقة  بناء  سبيل  يف  املتبادلة  املسامحة  إىل  للوصول  هادفني 
وتتطلّب  لوقت  تحتاج  الجديدة  العالقات  بناء  أّن  االعتبار  بعني  املصالحة  مدرسة  وتأخذ 
عمليّة  مع  مشرتك  ملستقبل  رؤية  بناء  عمليّة  املسار  هذا  يف  ترتافق  لذلك  العدل.  تحقيق 
الدوليّة  التقنيّات  من  فقط  ليس  االستفادة  إىل  املصالحة  مدرسة  وتدعو  املايض.  تصحيح 
حكمه  من  واالستفادة  والروحّي  الثقايّف  املوروث  بغنى  االستعانة  إىل  بل  النزاعات  حّل  يف 

جديد. من  وتوطيدها  العالقات  لبناء  كمرجع 

127



الفئة العمريّة: 6-9 سنواتالنشاط: ما هو الحّل؟ )1(املحور ٥: العنف والتعامل مع النزاع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعّدد أنواع العنف.األهداف: 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 أقالم تلوين وأوراق بيضاء، موسيقى هادئةاملستلزمات: 

1.  نسأل يف البداية: ما هي أنواع العنف التي تعرفونها أو التي عشتموها، سري النشاط: 
نأخذ بعض اإلجابات.

2.  نطلب من األطفال التّعبري عن العنف من خالل رسم صورة أو التعبري 
الجسدي.

3.  نطلب من األطفال التوجه نحو زمالئهم الذين عرّبوا عن نوع العنف 
ذاته. 

)اللفظي-الجسدي-  العنف  أن��واع  حول  األطفال  بني  حوار  4.  ندير 
الجنيس...( وربطها بأشكال الصور التي عربت عنها املجموعات.

خالل  من  تذكر  مل  التي  األنواع  ونضيف  اللوح  عىل  االجابات  5.  نثبت 
عصف ذهني. 

6.  نطلب من األطفال إعطاء أمثلة عن حاالت تم فيها إستخدام العنف 
وفًقا لألنواع املذكورة.

7.  نطلب من األطفال التعبري عن شعورهم

− هل أعجبك النشاط؟ ملاذا؟نقاط للحوار:
− هل وجدت نقاط التشابه أو االختالف بينك وبني زمالئك؟

− ما هي الصعوبات التي واجهتك يف التعبري أو التوّجه نحو مجموعة؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما هي أنواع العنف؟
− كيف ستتعامل مع العنف يف حياتك اليومية؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

− ميكن وضع موسيقى هادئة إليجاد جو من الراحة.
الحرية لألطفال.  التعليامت وإمّنا ترك  الكثري من  −  يفضل عدم إعطاء 

ليّك يتمكنوا من اختبار القدرات التعبريية للمواهب املختارة. 
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الفئة العمريّة: 6-9 سنواتالنشاط: ما هو الحّل؟ )2(املحور ٥: العنف والتعامل مع النزاع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعرّب عن حالة من حاالت العنف.األهداف: 
− يقرتح أسلوبًا للتعامل مع العنف.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

موسيقى هادئةاملستلزمات: 

ّعمله يف الجلسة سري النشاط:  1.  منّهد للدخول إىل الجلسة من خالل تلخيص ما تم 
السابقة.

2.  نطلب من األطفال تبًعا ملجموعات الجلسة السابقة أن ينفذوا مشهًدا 
متثيليًا يرتبط بنوع العنف الذي اختاروه.

3.  ندعو كل مجموعة لعرض مشهدها وبعد كل عرض نسأل اآليت: 

− ماذا ميثل املشهد الذي تم عرضه؟

− كيف نتعامل مع الحالة التي يجسدها هذا املشهد؟

− ما هو الحل األنسب ملعالجة املشهد بأسلوب سلمي. 
4. عند انتهاء العرض الكامل للمشاهد نتحاور حول اآليت. 

− هل أعجبك النشاط؟ ملاذا؟نقاط للحوار:
− كيف كان العمل ضمن املجموعات؟

− ما هي الصعوبات التي واجهتك؟
− ما رأيك بالحلول التي عرضت لحّل املشكلة؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

 −  ما هي املعايري التي تحّدد الحّل األنسب ملشكلة معينة؟ )أو كيف 
نحدد أن هذا الحل هو األنسب؟(

−  كيف ستتعامل مع العنف يف حياتك اليومية؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  يفضل عدم إعطاء الكثري من التعليامت وإمّنا ترك الحرية ليك يتمكنوا 
من اختبار القدرات التعبريية للمواهب املختارة.

−  ميكننا اإلشارة بشكل مخترص إىل مهارة حل املشاكل ومراحلها. 
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الفئة العمريّة: 6-12 سنواتالنشاط: هكذا أعرّب املحور ٥: العنف والتعامل مع النزاع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعرّب عن رفضه للسلوكيّات العنيفة.األهداف: 
− يقرتح حاًل أو طريقة ملعالجة مشكلة.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

ال يوجد املستلزمات: 

1. نروي بشكل مشّوق القصة املدّونة عىل الورقة رقم 1.سري النشاط: 
2. نحلل أحداث القصة مع األطفال من خالل طرح األسئلة اآلتية:

− كيف ترصّف جميل مع أمني؟ ملاذا؟
− ما رأيك بردة فعل أمني؟

−  نرشح أن القصة مل تنته ونكملها عىل الشكل اآليت: يف اليوم التايل ذهب 
كل من جميل وأمني إىل املدرسة و.... نتوقف ونسأل ماذا حدث بعد 
ذلك؟ ونشجع األطفال عىل اقرتاح سلوك ترميمي ملعالجة موقف جميل 

تجاه أمني. 
3. نستمع إىل اإلجابات املختلفة مشجعني جميع األطفال عىل املشاركة

4. نتحاور حول النهايات املختلفة للقصة.
5. نطلب من متطوعني إثنني متثيل مشهد إحدى النهايات التي تم اقرتاحها. 

6. نسأل األطفال عن شعورهم ونحاور اآليت

− هل أحببت القصة؟نقاط للحوار:
− هل ترّسع جميل يف الحكم عىل أمني؟

− هل تعتذر يف حال لو كنت مكان جميل؟ 
− هل تسامح يف حال لو كنت مكان أمني؟ 

نقاط التقييم والتغذية 
الراجعة:

− ما النتائج التي تنجم عند عدم التوصل إىل حل للمشاكل؟
− كيف نحدد الحل األنسب يف مشكلة ما.
− ما رأيكم باملقدرة عىل العفو واملسامحة؟

−  لألكرب سًنا )10-12( نطلب من األطفال التوزع ضمن مجموعات البتكار أفكار مساعدة ومحاذير:
نهاية للقصة ملناقشتها فيام بعد ضمن دائرة تجمع جميع األطفال، وأن 

يقدموا النهاية ضمن مشهد حواري/مرسحي.
−  نصوب الحوار باتّجاه الحّل األمثل الذي يجب أن تنتهي به القصة والتي 
أّي شكل من  استخدام  بعيًدا عن  اعتباره واساءته،  له  بأمني وترد  تليق 

أشكال العنف.
−  نركز أّن العنف ليس فقط متمثاًل بالعنف الجسدّي أو املادّي  والظلم 

واإلهانة هام شكالن من أشكال العنف املعنوّي.
−  يجب االنتباه إىل تغيري أسامء شخصيات القصة يف حال تشابهت مع أسامء 

أحد األطفال.



ورقة عمل رقم 1 

يف  ف  الصَّ نفس  يف  كالهام  يدرس  صديقان  وأمني  جميل 

إحدى املدارس.

بعد أوَّل إسرتاحة، عاد جميل إىل الصف ومل يعرث عىل قلمه 

ع يف حقيبته املدرسيَّة. غضب كثريًا والتفت نحو زميله  اللامَّ

واتهمه برسقة  ف  الصَّ إىل جانبه يف  كان يجلس  الذي  أمني 

التالميذ، ثم طلب منه  أمام  بالسارق ورضبه  فنعته  قلمه. 

دفع مثن القلم. فردَّ عليه أمني بأنَّه ال يأخذ أغراض غريه قائاًل 

له »اللّه يسامحك تتهمني جزافًا!«

وعند إنتهاء اليوم املدريس، عاد جميل إىل املنزل ووجد أخاه 

الصغري يلعب بقلمه الذهبي.
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الفئة العمريّة: 6-9 سنواتالنشاط: لوين املفضلاملحور ٥: العنف والتعامل مع النزاع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعّدد أساليب محتملة يف التعامل مع موقف إشكايل.األهداف: 
− يقرتح حاًل تعاونيًّا ملوقف إشكايل.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

أوراق بيضاء، أقالم تلوين أحمر وأزرق وأخرضبحسب املجموعاتاملستلزمات: 

1.  نوزّع أقالم زرقاء وأخرى حمراء عىل األطفال عىل أن يختار كّل طفل سري النشاط: 
اللون الذي يروق له.

2.  نوزع األطفال ثنائيات ونعطي كاًل منهم ورقة بيضاء. 
3.  نرشح أن لديهم 5 دقائق لرسم دائرة واحدة باللون املفّضل لديهم. 

وبعد انتهاء هذا الوقت يضع كل ثنايئ أقالمه أرًضا.
4.  نحلل بعض النتائج من خالل طرح األسئلة اآلتية: 

−  كيف توصل )أو مل يتوصل( كل ثنايئ إىل النتيجة النهائية وملاذا؟
−  ماذا ميكن أن تفعل فيام لو مل تتفق مع رشيكك؟ 

ألوان  وبثالثة  التمرين من جديد  أشخاص إلعادة   3 فرقًا من  5.  نشكل 
مختلفة )أحمر، أزرق، أخرض(. 

6.  نجتمع ضمن دائرة واحدة لنتحاور حول ما ييل: 

− ما كان شعورك خالل تنفيذ التمرين؟ نقاط للحوار:
− ما هي األساليب التي استخدمت للتعامل مع املوقف اإلشكايل؟

−  ما الذي اختلف يف أسلوب التعامل مع املوقف اإلشكايل بني الجولتني؟
−  ما رأيك بدمج األلوان املستخدمة البتكار لون مفضل لكل فريق؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما الفرق بني اإلرغام والتعاون للوصول إىل حل؟
− ما هي البدائل عن استخدام اإلرغام/العنف يف حل املشاكل؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  ننوه بجهود األطفال التفاوضية. 
يتبعه  ان  الذي ميكن  األمثل  الحل  باتجاه  الحوار  توجيه  −  نحرص عىل 

األطفال والذي يتمثل بالتفاوض والتعاون.
−  نركّز أن العنف ليس فقط متمثاًل بعنف الجسدي أو املادي وأّن فرض 
السلطة بالقوة واستخدام طرق غري سلمية يف التعامل مع املواقف هام 

شكالن من أشكال العنف املعنوي.
−  نشجعهم عىل اقرتاح بعض األساليب السليمة للتعامل مع العنف من 

خالل بعض االمثلة.
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الفئة العمريّة: 610-15 سنواتالنشاط: حول العنفاملحور ٥: العنف والتعامل مع النزاع 

ü نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعرّب علًنا عن رفضه للّسلوكيّات العنفية.األهداف: 
− يقرتح طريقة لتوعية اآلخرين حول نبذ العنف.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 تتعلَّق باللوحات اإلعالنية وبحسب التقنيات الفنية املستخدمة.املستلزمات: 

1.  نسأل: ما هي أنواع العنف التي تعرفونها؟ نستمع إىل بعض األجوبة.سري النشاط: 

2. نرشح الفرق بني أنواع العنف اآلتية:

− العنف اللفظي

− العنف املعنوي

− العنف الجسدي

مبواضع  تتعلق  مفردات  استخدام  عىل  )نحرص  الجنيس  −  العنف 

الجسم التي من املمكن ان يعرب فيها الطفل عن ملسة مزعجة او 

حركة غري مريحة(

3. نطلب من األطفال إعطاء بعض األمثلة عن أنواع العنف التي ذكرت.

4. نطلب ممن يرغب من األطفال عرض نوع العنف الذي تعرض إليه.

5. بعد اإلستامع إىل التجارب املختلفة.

6. نشجع عىل التعبري عن املشاعر التي يولّدها العنف فينا. 

7. نطرح األسئلة التالية: 

−  هل من رأي آخر حول تصنيف بعض الّسلوكيَّات املذكورة بالعنيفة؟ 

وملاذا؟

− هل من املمكن التعبري عن حادثة عنفية وملاذا؟

− كيف تترصف إذا حصل معك سلوك عنفّي؟

− ما هي آثار العنف عىل الذات واآلخر واملجتمع؟

8.  نوّزع األطفال عىل مجموعات لتصميم مسودة للوحة إعالنية تحمل 

رسالة توعوية موجهة لنبذ العنف والّسلوكيّات البديلة. 

الحًقا  إلكاملها  اإلرشادات  بعض  إعطاء  مع  املسودات  حول  9.  نتحاور 

بالشكل الفني النهايئ.
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نبذ نقاط للحوار: حول  إيصالها  نريد  التي  للوحات  األساسية  الرسائل  هي  −  ما 

العنف؟

القوة/نقاط  )نقاط  اإلعالنية؟  اللوحات  وأسلوب  مبضمون  رأيك  −  ما 

النمو(.

نقاط التقييم 
والتغذية الراجعة:

− ما هي أنواع العنف؟

− هل من حلول غري عنفيّة يف مواجهة الّسلوكيّات العنفية؟ ما هي؟

أفكار مساعدة 
ومحاذير:

− من املهم تشجيع األطفال عىل التعبري عن أنواع العنف التي عانوا 

. منها

األطفال  بني  املتبادل  واإلحرتام  الثقة  من  جو  إضفاء  عىل  −  نحرص 

الذاتية  املواضيع  بعض  عن  التعبري  يف  الخجل  من  للتخفيف 

الحساسة. 

املركز،...(  املدرسة،  العامة )يف  األماكن  اإلعالنية يف  اللوحات  −  تعلّق 

عند انتهاء العمل بها؛ وميكن أن ترتافق مع حوارات مع زمالئهم .

لصق  اللوحات:  لتصيميم  املوارد  من  مجموعة  استخدام  −  ميكن 

كاريكاتور. متحركة،  معينة، رسوم  املايئ، نصوص  الرسم  الصور، 

آخر  يف  لها  والهيكيل  الثقايف  العنف  رشح  ميكننا  سًنا،  األكرب  −  للفئة 

الحصة. 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: العنف يولّد عنًفااملحور ٥: العنف والتعامل مع النزاع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

- يعرّب علًنا عن رفضه الّسلوكيّات العنفية.األهداف: 
- يذكر مثااًل واقعيًّا حول مقولة »العنف يولّد عنًفا«.

)30 دقيقة-6-9 سنوات( )50 دقيقة- 10-12 سنة(املدة الزمنية: 

ال يشء محّدداملستلزمات: 

1. نروي يف البداية هذه القصة القصرية: سري النشاط: 
يف يوم من األيام قامت أمي برضب أخي الصغري نزيه، ألنها كثريًا ما 

تناديه فال يجيب وال ميتثل ملا تريده منه.
به  وإذ  إليه  ليأيت  الهّر »بويس«  ينادي  نزيًها  التايل شاهدت  اليوم  يف 
أخي  عىل  وانقض  مفاجئ  بشكل  بويس  انتفض  بالرضب  عليه  ينهال 
بشكل  أجابني  الترصف،  بهذا  قام  ملاذا  سألته  وعندما  يده..  ونهش 

عصبّي: إن بويس ال يرد عيل عندما أناديه..
 فكرت بعدها مليًا مبا حدث مع أخي نزيه والهّر بويس واستنتجت 

بعض األفكار... 
2. نحلل أحداث القصة من خالل طرح األسئلة اآلتية:

- ما رأيك بهذه القصة؟
- ما هي أنواع العنف التي ظهرت يف القصة؟ 

- ما رأيك بترصّف األم؟ هل كان باإلمكان أن تترصّف بشكل آخر؟
- هل ترصّف نزيه بشكل عنيف؟ وملاذا؟
- ماذا تعني مقولة »العنف يولّد عنفا«؟

3.  نطلب من األطفال وصف بعض األحداث من ذاكرتهم، من املحيط أو 
من اإلعالم ميكن أن تنطبق عليها مقولة »العنف يولّد عنًفا«

- ما هو انطباعك عن النشاط؟نقاط للحوار:
- ما هي نتائج العنف؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

- هل ميكن الخروج من مقولة »العنف يولد عنفا »وكيف؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

- نحرص عىل جعل جميع األطفال يشاركون يف النشاط ويف الحوارات.
محيطه  يف  شهدها  التي  العنيفة  الصور  تحليل  عىل  األطفال  -  نشجع 
ويف اإلعالم مبوضوعيّة، وعىل املنشط أن يحافظ عىل املوقف لحيادي 

من كافة الذكريات. 
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الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: مرصد العنفاملحور ٥: العنف والتعامل مع النزاع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعطي مثااًل عن كل نوع من أنواع العنف الثالث.األهداف: 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

عدد من الصحف واملجالت، لوح أوراق، أقالم عريضة، ورقة عمل 2املستلزمات: 

1.  نبدأ التمرين بالسؤال اآليت: ما هي أنواع العنف التي تعرفونها؟ نأخذ سري النشاط: 
بعض األجوبة من دون تفصيل؟

2.  نرشح مثلث العنف مع إعطاء مثاًل واحًدا عن كل نوع منها.
3. نحرض ورقة عمل رقم 2 ونوزع األطفال ضمن مجموعات صغرية.

4.  نذكر بأننا سوف نقوم بلعبة تستخدم رسعة املالحظة وفيها تتنافس 
مجموعات فيام بينها لحصد أكرب عدد من البطاقات التي متثّل العنف. 

5.  نعطي تعليامت حول املباراة عىل الشكل اآليت: 
−  عىل كل مجموعة أن تنتدب العبًا يتميز برسعة املالحظة.

املندوب  يكون  أن  عىل  منظم  بشكل  املجموعات  −  تصطف 
مرت. النصف  مسافة  بحدود  خلفه  ومجموعته  املقدمة   يف 

نذكر بنظام اللعبة: يف حال قام أحد أعضاء املجموعة بقول كلمة 
STOP عوًضا عن املندوب، عىل املجموعة أن تعيد إحدى الصور 
التي جمعتها إىل املنشط. ويف حال مل يكن بحوزتها صوًرا متنع من 
STOP املشاركة إىل أن تقوم إحدى املجموعات األخرى بقول كلمة

عرض عدد من الصور بشكل متتال ورسيع، وعىل املندوبني إيقاف 
العرض بكلمة STOP عند مالحظتهم صورة تشري إىل العنف.

−  عىل املندوب الذي أوقف عملية العرض أن يحّدد نوع العنف الذي 
رآه يف الصورة، وميكنه هنا أن يستعني بشخص من مجموعته. 

−  عند إعطاء اجابة صحيحة تعطى الصورة إىل املندوب. واملجموعة 
التي تجّمع أكرب عدد من الصور تكون هي الفائزة.

6.  نبدأ بتنفيذ املباراة ويف النهاية نطلب من املندوبني تعداد الصور التي 
يف حوزتهم. ونعلن فوز الفريق الرابح.

من  نطلب  ثّم  ونرشحه  اللوح/الحائط  عىل  العنف  مثلث  7.  نضع 
املجموعات لصق البطاقات عليها حسب نوعها.

8.  نطلب من األطفال التجمع ضمن دائرة للحوار حول النقاط املدرجة 
أدناه. 
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− ما هي العالقة بني األنواع الثالث من العنف؟نقاط للحوار:
بعض  إعطاء  مع  املدرسة،  يف  املوجودة  العنف  أنواع  برأيك  هي  −  ما 

األمثلة؟
−  هل كل أنواع العنف مبارشة؟ أعطي أمثلة؟ 

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

 −  هل ميكن رؤية العنف البنيوي والثقايف يف مجتمع معني وكيف؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

عن  املدارس  ويف  املجتمع  يف  الحديث  يكرث  أنه  عىل  الحوار  يف  −  نركز 
يرضب  عندما  مثاًل  أي  املبارش،  العنف  عادة  ويقصد  العنف.  وجود 
األوالد بعضهم البعض. لكن ال يوجد يف املجتمع فقط العنف املبارش، 

هناك أنواع أخرى من العنف يصعب أحيانًا رؤيتها بشكل مبارش.
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ورقة عمل رقم 2: 

رموز وصور عن العنف 

)املبارش والثَّقايف والبنيوي(
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: شعلة ناراملحور ٥: العنف والتعامل مع النزاع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

- يعّدد مراحل تطّور النزاع.األهداف: 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

املستلزمات: 

ببال سري النشاط:  ترد  التي  األفكار  عن  ونسأل  اللوح  عىل  نزاع  كلمة   1.  نكتب 
تعليق. أي  دون  اإلجابات  وندّون  حولها،  األطفال 

قلمني  كليهام  ونعطي  اللوح  إىل  التوجه  متطوَعني  من  2.  نطلب 
السلبيّة،  العبارات  تحت  خط  لوضع  األحمر  مختلفني:  بلونني 

اإليجابيّة.  العبارات  تحت  واألخرض 
النزاع سلبي  الخط األحمر يغلب؟ هل  3.  نسأل ماذا تسنتج؟ وملاذا 

إيجايب؟  أو 
معه  التعامل  بل طريقة  إيجابيًا،  أو  سلبيًا  ليس  النزاع  بأن  4.  نرشح 

أو خطًرا.  أن يصبح فرصة  إىل  التي تؤدي  هي 
فرصة  النزاع  يكون  متى  عن  أمثلة  إعطاء  األطفال  من  5.  نطلب 

خطًرا؟ يكون  ومتى 
أبيض  ورقًا  منها  كل  عىل  ونوزع  مجموعات  عىل  األطفال  6.  نوزع 

ييل: ما  تنفيذ  منها  ونطلب  كبري 
مرحلة  لغاية  التحضري  مرحلة  منذ  الحريق  حياة  دورة  -  رسم 
تراها  التي  املراحل  مجموعة  كل  تحدد  للنار؛  الكيل  اإلخامد 
تتذكره  ما  عىل  االعتامد  وميكنها  املنشط،  تدخل  دون  مناسبة 

اليومية. الحياة  ومن  والحمراء  الزرقاء  القبعة  فيلم  من 
لكل  داعمة  أمثلة  إعطاء  مع  والحريق،  النزاع  بني  العالقة  -  رشح 

اليومية. الحياة  من  مرحلة 
بتصويب  املنشط  ويقوم  النتائج  عرض  املجموعات  من  7.  نطلب 

األجوبة.

- ما هو النزاع؟ نقاط للحوار:
- ما هي مراحل النزاع؟

- ما هي األساليب املستخدمة يف كل من مراحله؟
- متى ميكننا أن نحد من تطور النزاع وكيف؟
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نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

أعِط  ما هي؟  النزاع،  تأجيج  من  متنع  سلمية  وسائل  من  هنالك  -  هل 
أمثلة واقعية.

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

عن  عوًضا  خالف/خناق  كلمة  نكتب   )12-6( سًنا  األصغر  -  لألطفال 

نزاع، ونصوب املوضوع نحو خالف بني شخصني. نرسم ونرشح تطّور 

الحريق بحسب املراحل التالية ونطلب منهم التعليق عليها وإعطاء 

بعض األمثلة يف كل منها.

لالشتعال  قابلة  مواد  تجميع  مرحلة  هي  الحطب:  تجميع  -  مرحلة 

ووضعها جنبا إىل جنب، بحيث تشبه توترات النزاع التي تبدو خارجيا 

العمل عىل  دون  وتثبيتها  اآلخر  عن  سلبية  أفكار  كوضع  أي  هادئة. 

توضيحها.

)أوراق،  الحطب  فوق  تشتعل  مواد  وضع  الشعلة:  تحضري  -  مرحلة 

بدء  بحالة  تشبيهه  ممكن  وذلك  الثقاب.  علبة  وتحضري  مازوت..( 

استفزاز الطرف اآلخر من وقت إىل آخر.

الحارقة،  املواد  النار بشدة من  الحريق: حينام تقرتب  إندالع  -  مرحلة 

حده  عن  زاد  االستفزاز  وكأمنا  النار.  وتشتعل  السيطرة  عن  تخرج 

وتقاربت فرتات توقيته كام تقرتب الشعلة من الّنار. 

ورق  من  املواد  كامل  بالتهام  النريان  تبدأ  إذ  النريان.  تأجج  -  مرحلة 

تتوّسع  وهكذا  جديًدا،  حطبًا  وضع  يعاد  تخمد  أن  وقبل  وحطب، 

رقعة النريان وتطال حطبًا ومواًدا خارج دائرة املوقدة مل يكن متوقًعا 

النريان، ونعطي  أن يطفئ  الذي ميكن  ما  النريان. ونسأل  تلتهمها  أن 

أمثلة من واقع الحياة.

-  مرحلة التفّحم: عندما يصبح الحطب فحاًم عادة نقوم باستخدامه يف 

الطهي )أي تصويب مسار النزاع إىل أمور تنموية( أو نقوم بإطفائه 

باملاء. 

الحريق عىل  أثر  يظهر  كليًّا،  النريان  تخمد  أن  بعد  االنبعاث:  -  مرحلة 

الحريق،  مكان  إىل  الحياة  إعادة  يف  بطبيعته  اإلنسان  ويقوم  املكان. 

يحققها  أن  املفرتض  التعاون  كمرحلة  إعامره،  إعادة  أو  زراعته  عرب 

األطراف املتنازعة لوضع أهدافا تخدم السالم.

-  لألطفال األكرب سًنا )13-15( نصّوب الحوار حول دينامكية الّنزاع نظرًا 

للعالقات االجتامعية والنزاع الحريب املسلّح.
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: لنفكر بحّلاملحور ٥: العنف والتعامل مع النزاع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

- يحّدد املراحل املتتابعة لعمليّة التفاوض.األهداف: 
- مييّز الفرق بني الحاجة واملصلحة.

- يتبّنى التفاوض كإحدى الطرق السلميّة لحّل النزاعات يف حياته.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 لوح قالب، أوراق، أقالم، أوراق العمل )رقم 3 و4 و5(املستلزمات: 

بعملية سري النشاط:  ونقوم  به؟  نقوم  ومتى  التفاوض  هو  ما  البداية  يف  1.  نسأل 
عصف ذهني وكتابة االجابات عىل اللوح.

2.  نرشح أن التفاوض هو مسار لحّل النزاع يتضمن املراحل التالية: 
− تحليل حاجات ومصالح كّل طرف 

− تحديد املشكلة
− استعراض الحلول املمكنة

−  تقييم الخيارات )استعراض سلبيات وإيجابيات كّل الخيارات(
−  إختيار الحّل األفضل: تحديد خطوات لإلجابة عىل حاجات الطرفني 

ومبوافقتهم قد يكون بكتابة بنود التفاقية تعهد.
−  آليات املتابعة والتقييم: تحديد املسؤوليات وآلية التنفيذ وإن لزم 

يضاف إليها آلية املراقبة املتعلّقة بتنفيذ بنود االتفاق.
بني  معيّنة  مشكلة  لحّل  التفاوض  عمليّة  بتطبيق  سنقوم  أننا  3.  نذكر 
شخصني وهام شادي وداين، وهام جاران يسكنان يف منزلني مستقلنّي 

ذات حدود مشرتكة ويقصدان املدرسة ذاتها.
أشخاص   3 من  تتألف  مجموعات صغرية  إىل  األطفال  بعدها  4.  نوّزع 

تتضمن شخصية فادي وداين واملراقب. 
تبقى  أن  )عىل  به  الخاصة  بطاقته  املجموعة  من  فرد  لكل  5.  نعطي 

رسيّة( وفًقا ألوراق العمل، ثم نعطي اإلشارة لبدء التفاوض. 
التفاوض،  عمليّة  نتائج  املراقبون  يعرض  الدور  لعبة  تحضري  −  بعد 
يلبّي  التالية:  املعايري  يتضّمن  اللوح  عىل  نرسمه  لجدول  وفًقا 
كلفة،  أقل  للتنفيذ،  واقعي  الطرفني،  حاجات  متساٍو  بشكل 
واضحة  مسؤوليات  يحّدد  املحلية،  الثقافة  مع  يتناسب  مستدام، 

لكال الطرفني، ينّفذ بفرتة زمنيّة ال تكلّف أرضاًرا إضافية ...(.
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− هل أعجبك التمرين؟ ملاذا؟نقاط للحوار:
− هل كان من السهل اإلتفاق عىل حٍل مشرتك بني الطرفني؟ وملاذا؟

− ما كانت أسباب املشكلة برأيك؟
− ما رأيك باملعايري التي استخدمت الختيار الحل األنسب؟ وملاذا؟

− ما هو هو الحل األنسب بني الحلول املقرتحة؟ 
تفاقم  إىل  يؤدي  املصلحة  عن  الحاجة  متييز  عىل  القدرة  عدم  −  هل 

املشكلة؟ وكيف؟ 

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− كيف ميكنك استخدام عملية التفاوض يف حياتك اليومية؟
− ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف لديك يف مهارة التفاوض؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  من املهم إعطاء مساحة جغرافيّة لكّل مجموعة لتنسجم فيام بينها يف 
عمليّة التفاوض ومن األفضل تأمني طاولة للتفاوض خاّصة بها.

التفاوض  بالقّصة ثم نستنتج مراحل عملية  البدء  −  ممكن أن نقوم يف 
من خاللها.

−  نطلب من فادي وداين أن ينفذوا فعليًّا وكليًّا أوراق العمل الخاّصة بهم، 
وأن يعرّبوا عن كامل املشاعر املتعلّقة بالنزاع.

−  ننصح أن يتّم الرتكيز يف النقاش عىل أّن أسباب املشكلة تتعلق عادًة 
بتبّني طريف النزاع لوجهات نظر مختلفة، وأّن كّل منهام يعترب نفسه 

عل حّق ويعترب أن اآلخر هو املعتدي.
−  نرشح الفرق بني الحاجة واملصلحة أو االهتاممات

القصة يف  النشاط من خالل عرض  ينفذ  )6-9 سنوات(:  سًنا  −  لألصغر 
بدايته عىل األطفال من قبل املنشط، ثم يكتب عىل اللوح األفكار التي 
تظهر االختالف يف وجهات النظر. ومن ثم يقوم املنشط بطرح سؤال:  
كيف ميكننا مساعدة شادي وداين إليجاد حّل وإعادة الصداقة بينهام. 
املختارة  للمعاير  اإلجابات وفًقا  املنشط  األفكار يصّوب  وخالل عرض 
لهذا النشاط وميكن كتابتها عىل اللوح. ويف نهاية النشاط يرشح معنى 
التفاوض وخطواته، ويطلب أمثلة من األطفال مثل متى وكيف ميكنهم 

استخدام مهارة التفاوض. 
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ورقة عمل رقم 3

 

بطاقة شادي
ما الذي حدث: 

حينام كنت ذاهبًا إىل املدرسة ذات يوم، 

يف  ورصخ  غاضبًا  فادي  بجاري  تفاجأت 

إن كلبي يلعب يف حديقته  قائاًل:  وجهي 

بأنه  كلبي  اتهم  وقد  يزعجه.  دوًما وهذا 

داس عىل زهور حديقته. 

عليه  بالرد  أرغب  مل  الكبري  إنفعاله  أمام 

فأكملت طريقي عىل الفور إىل املدرسة.

منذ ذلك اليوم، أصبح فادي يتجّنب تبادل 

أطراف الحديث واللعب معي.

من أنا: 
أنا أهوى مرافقة خايل يف رحالت الصيد. 

وقد  صيٍد  كلب  والدي  أهداين  مؤّخرًا 

تعلّقت به كثريًا. 

واالرتفاع  القامة  بطول  كلبي  يتميّز 

وبالحيويّة وهو يحتاج إىل مساحة واسعة 

للتحرك.

مع أنني أعترب نفيس عىل حّق وصديقي داين هو من أساء إيّل، أوافق اليوم أن أتفاوض 

معه وأطلب وجود مراقب ليساعدنا عىل التفاهم وحّل املشلكة.
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ورقة عمل رقم 4

 

بطاقة داين
ما الذي حدث: 

يف  مررت  املشؤوم،  النهار  ذاك  صباح  يف 

مكسورة  زهوري  أرى  يب  وإذ  الحديقة 

أوراقها  أّما  يعلوها،  والرتاب  الجذوع 

يف  وأنا  مكان.  كّل  يف  منترشة  فكانت 

صدمتي هذه بدأت أفّكر من هو صاحب 

هذا الترصّف املشني. ورحت أشّك ببعض 

أوالد الحّي الذين ال يحبّون اللعب معي. 

نباح كلب صديقي شادي،  وإذ يب أسمع 

الذي انضم إىل حيّنا حديثًا، وأراه مغادًرا 

الحديقة.

وبعد برهة، مّر فادي بقرب منزلنا، كعادته 

تهذيب  وبكل  إليه  توجهت  صباح،  كّل 

أرشح له عن حزين مبا فعله كلبه بأزهاري. 

إىل  طريقه  وأكمل  إنتباه  أّي  يعرين  فلم 

أاّل  فقّررت  يكن.  مل  شيئًا  وكأّن  املدرسة 

أوجه الكالم له بعد اليوم.

من أنا: 
أعشق الزهور وكل ما يتعلّق بعامل النبات. 

املجاورة  األرض  قطعة  يف  مؤّخرًا  زرعت 

اإلستوائيّة  الزهور  نوًعا جديًدا من  ملنزيل 

أتعّمد أن أزورها  الثمن.  النادرة والغالية 

ألنّها  املدرسة  إىل  التوّجه  قبل  صباح  كّل 

تضيف البهجة إىل قلبي. وأحّب أن أميض 

معظم أوقات فراغي باإلعتناء بها.

مع أنني أعترب نفيس عىل حّق وصديقي شادي هو الذي أساء إيّل ومل يعاملني باحرتام، 

التفاهم وحّل  ليساعدنا عىل  التفاوض معه وأطلب وجود مراقب  اليوم عىل  أوافق 

املشلكة.
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ورقة عمل رقم ٥

 

بطاقة املراقب
داينشادياملراحل

املشكلة 

تحديد وجهات النظر املختلفة 

تحليل املواقف

تحديد حاجات ومصالح كل طرف

الحلول 

طرف  كل  يراه  الذي  الحل  عرض 

مناسبًا

التقييم

وإيجابيات  سلبيات  وكتابة  رشح 

الحلول املقدمة

االختيار

يتّم اختيار الحّل الذي يجيب عىل 

الحاجات وليس املصالح

االتفاق

لتنفيذ  عمليّة  خطوات  تحديد 

الحّل املختار وتوزيع املسؤوليات

املتابعة

ملراقبة  للمراقب  خطّة  وضع 

جلسة  انتهاء  بعد  االتفاق 

الزمنيّة  املّدة  وتحديد  التفاوض، 

لكّل منها
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الفئة العمريّة: 6-12 سنواتالنشاط: هل من حّل؟ املحور ٥: العنف والتعامل مع النزاع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

- يحّدد عاميلن من العوامل التي تؤدي إىل تفاقم النزاع. األهداف: 
- مييّز بني الحّل املستدام والحّل غري املستدام للنزاع.

- يحّدد الخطوات لتحويل النزاع.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 لوح قالب، أوراق، أقالم، ورقة العمل: رقم 6املستلزمات: 

1.  نقرأ يف البداية القّصة بشكل مشّوق )ورقة عمل رقم 6(سري النشاط: 
ماذا حدث  مثالّ:  الرواية،  فهم  للتأكد من مدى  األسئلة  بعض  2.  نطرح 
للخراف، وأين هي؟ ونطلب من األطفال اختيار اسم لقرية أبو خالد 

واسم لقرية سامي.
3.  نقوم بتقسيم الصف إىل ثنائيات وكّل منها يقوم بتكملة القصة حسب 

توقعاتهم ويكتبون كيف تّم حّل املشكلة بني أيب خالد وسامي.
4.  نطلب من كّل ثنايئ عرض نهاياته ونكتبها عىل اللوح تحت التصنيف 

اآليت: عوامل تُفاقم النزاع وعوامل تُدير النزاع. 
األوىل  املجموعة  أن متثّل  ثانية ضمن مجموعتني عىل  األطفال  5.  نوزّع 

ممثيّل قرية أيب خالد والثانية ممثيّل قرية سامي. 
ونتائجها  أبعادها  )متثيل  متثيلها  ليتم  نهايات   4 الصّف  من  6.  نختار 
املتوقعة( دون تحضري وبأسلوب عفوي، عىل أن تتضّمن نهايتني لحّل 

مستدام ونهايتني لحّل غري مستدام.
من  كٍل  حاجات  لتحديد  الوساطة  دور  لعب  املمثلني  من  7.  ونطلب 

الشخصتني والوصول إىل حّل. 
8.  نستمع إىل آراء ممثيّل القريتني حول الخيار األنسب )عىل أن يعتمد 
املعايري التالية: تلبية متساوية لحاجات األطراف، واقعي للتنفيذ، أقل 
كلفة، مستدام، يحّدد مسؤولية األطراف، وينفذ بفرتة زمنية ال تكلّف 

أرضار إضافية(.
9.  نطلب من ممثيّل القرى القيام بعمليّة املصالحة بني أبو خالد وسامي 
ثّم  املقرتح،  الحل  قبول  ثّم  بالخطأ،  ًباإلعرتاف  أوال  يبدأوا  أن  عىل 
البعض  لبعضهام  ودية  بزيارات  والقيام  الحل  تنفيذ  ثّم  املسامحة، 

وبوجود بعض من ممثيّل القريتني. 
10.  نرشح يف الختام بأّن ما قمنا به هو حّل للمشكلة عرب استخدام تقنيّة 

الوساطة وتحويل النزاع عرب تقنيّة املصالحة. 
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−  هل أعجبك التمرين؟ ملاذا؟نقاط للحوار:
−  ما الذي يجب أخذه بعني االعتبار عند اقرتاح حّل للنزاع؟ 

−  ما هي العوامل التي ساعدت عىل إيجاد الحّل؟ )من تلبية االحتياجات 
ودور ممثيّل القرية..(؟ وكيف؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

 −  هل تطبق هذه التقنيّة يف حياتك اليوميّة؟
أنها  من  التأكد  ميكنك  وكيف  ملشاكلك؟  حلول  اختيار  ميكنك  −  هل 

مناسبة؟ إعطاء أمثلة من الحياة اليوميّة.
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ورقة عمل رقم 6

 خراف أبو خالد

كان  وبينام  سامي  يدعى  هناك شاب  كان  قرية صغرية  يف 

يزور حقله لقطف بعض الخضار وجد ثالث خراف تلعب 

يف حقله. نظر فلم يجد أحًدا حولها فأرسع وأخذها معه إىل 

قريته ويف الطريق صادفه رجل يدعى أبو أحمد من القرية 

بيته  نحو  السري  سامي  وتابع  عليه  وسلم  لقريته  املجاورة 

وجلب الطعام واملاء للخراف وهو فرح بها كثريًا ألنها كانت 

حقله  يف  بسببها  خراب  من  عام حدث  له  تعويض  بنسبة 

الزراعي. وأخذ يحلم مبستقبل الخراف وكيف ستكرب ويبيعها 

ويشرتي غريها .

أبو خالد وهو راع يف القرية املجاورة أضاع خرافه وكان الخوف 

من الجوع ينتابه، ألن خرافه هي وسيلة رزقه الوحيدة. وبدأ 

يبحث عنها يف كّل مكان ومل يجدها ويف املساء التقى بأبو 

أحمد يف املقهى واخربه عن الخراف وكيف انه امىض يومه 

بالبحث عنها ومل يجد لها اثرًا.

فتذكر أبو أحمد ما رآه يف الطريق وأخرب أبا خالد أنه رأى 

سامي من القرية املجاورة وقد أخذ معه الخراف إىل قريته 

عند ذلك غضب أبو خالد من فعلة سامي وأراد أن .........
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الفئة العمريّة:13-15 سنواتالنشاط: الحّل بإيدك املحور ٥: العنف والتعامل مع النزاع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يحّدد املراحل األربعة لتحليل النزاع.األهداف: 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

لوح قالب، أوراق، أقالم، ورقة العمل: رقم 7املستلزمات: 

1.  نرشح يف البداية أننا سنقوم بتحليل نزاع حدث يف بلدة زراعية وسنقوم سري النشاط: 
مبساعدة أبناء البلدة للوصول إىل حّل للنزاع.

2.  نقرأ القّصة بشكل مشّوق )ورقة عمل رقم 7(
3.  نطرح بعض األسئلة للتأكد من مدى فهم الرواية.

− ماذا حدث للبقرات؟
− من هام أبو خالد وأبو أحمد وما هي مهنتهام؟

− ما معنى تحليل النزاع وملاذا نقوم به؟
4.  نوزّع بعدها األطفال إىل 4 مجموعات صغرية وكل واحدة لديها مهمة 

تحليل عنرص معنّي من النزاع بسحب ما ييل:
−  املجموعة األوىل »تحديد األطراف«: من هم أطراف النزاع املبارشة 
وغري املبارشة ما هي مواقفهم/دورهم من النزاع؟ ما هي حاجاتهم؟ 

ما هو دورهم يف تأجيج النزاع؟
التاريخي  البعد  هو  ما  العام«:  السياق  »تحليل  الثانية  −  املجموعة 

للنزاع؟ ما هو البعد االقتصادي-االجتامعي-السيايس؟
−  املجموعة الثالثة »تحليل األسباب«: ما هي األسباب املبارشة وغري 
املبارشة للنزاع؟ وما هي العوامل املساعدة لتأجيج ولتخفيف النزاع؟ 
−  املجموعة الرابعة »تحليل تطّور النزاع«: كيف تطور النزاع؟ ما هي 

املراحل التي مّر بها؟
5. نطلب من كّل مجموعة أن تقوم بتحليل املطلوب منها ملدة 20 دقيقة 

لتعرضه بشكل توضيحي برصي.
6. تعرض كّل مجموعة نتائجها ونقوم بالربط بني العنارص األربعة. 

عىل  العمل  اآلن  السهل  من  أصبح  النزاع،  أبعاد  وفهم  التحليل  7.  بعد 
اقرتاح حلول مناسبة. نطلب من كّل مجموعة إقرتاح الحل األنسب، 

ملدة 10 دقائق.
8.  تعرض كّل مجموعة الحل التي وصلت إليه. 
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−  هل أعجبك التمرين؟ ملاذا؟نقاط للحوار:
−  ما كانت أسباب املشكلة برأيك؟

لتحديد  التي استخدمت  املعايري  بالحّل األنسب؟ ما هي  −  ماذا نقصد 
الحل األنسب؟  

−  ما رأيك بآليات الحّل التي تّم عرضها؟ 
−  ما أهميّة تحليل السياق العام برأيك؟

−  ما هي العوامل التي تساعد يف تطبيق هذا الحّل؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

−  ما أهمية تحليل النزاع وربطه بالحلول؟
−  هل تطبق هذه التقنية يف حياتك اليومية؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  من املهم توسيع آفاق األطفال حول أسباب النزاع ألنها ال تكون دامئًا 
ميكن  التي  املمكنة  الحلول  حول  كام  املبارشة،  األطراف  عن  ناتجة 
البلدية،  املبارشة،  األطراف  مثاًل  مختلفة:  مستويات  وفق  تحقيقها 
العامة  القوانني  تطبيق  أو  الحرشات  مبكافحة  املرتبطة  السياسات 
القوانني  اح��رتام  يف  املواطنني  ودور  راك��دة(،  برك  بوجود  )السامح 

واملدافعة عنها ونتائجها عىل مصلحة اآلخرين.
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ورقة عمل رقم 7

»الحل بإيدك«
كان هناك رجٌل يدعى أبو أحمد ولديه عرش بقرات يذهب بها يوميًا إىل أرضه 

التي تقع عىل أطراف القرية التي يعيش فيها. ويف يوم من أيام الربيع ذهب 

أبو أحمد إىل أرضه يف الصباح الباكر مع بقراته وإذ به يتفاجأ بوجود الحرشة 

التي تخيف البقر وتدعى )العاقوصة أو حرشة البقر(. فهذه الحرشة تنشط يف 

فصل الربيع وتهاجم األبقار بحيث تفقدها السيطرة عىل نفسها وتبدأ بالركض 

والدوران مييًنا ويساًرا وال تتوقف حتى تجد مكانًا لها بعيًدا عن هذه الحرشة. 

فغضب أبو أحمد ألّن هذه الحرشة ظهرت منذ عرش سنوات وقامت مجالس 

الطرق، ونجحت بذلك. ألنّها قامت بوضع  املتعاقبة مبكافحتها بشتى  البلدية 

خطّة عمل من القيام برش وقايئ سنوي قبل فصل الربيع، وإلغاء كافة برك املياه 

الراكدة إن كانت طبيعية أو برك أنتجتها أنشطة زراعية أو بناء وغريه.

وخالل عاصفة جنون البقر هذه، اتجهت أبقار أيب أحمد نحو حقل أيب خالد 

الذي يسكن يف القرية املجاورة وبدأت بالركض شاماًل وجنوبًا داخل حقل أبو 

خالد مام أدى إىل تلف كبري يف مزروعات أيب خالد وتحّول حقله إىل خراب. 

األبقار  لجمع  وجريانه  قريته  بشباب  يستغيث  أن  إالّ  أحمد  أيب  من  كان  فام 

والعودة بها إىل الحظرية. لكن أبا خالد غضب غضبًا شديًدا ماّم فعلته األبقار 

مزروعاته  من  يحّصله  أن  يأمل  كان  الذي  الشهري،  مردوده  التي قضت عىل 

االستوائية التي أدخلها إىل البلدة حديثًا، ومل يقدر عىل بيعها ملحالّت البقالة يف 

املدينة. ولكن خالل غضبه هذا مل ينتبه أبو خالد أن مزروعاته االستوائية التي 

تعيش عىل املياه الراكدة قد ساعدت عىل تكاثر هذه الحرشة، وبأن البلديّة مل 

تقم بواجبها املعتاد وهو تعيني عامل للقيام بعملية الرش الوقايئ السنوّي يف 

الحقول والطرقات الرئيسية والفرعيّة للبلدة. وهي التي سمحت له بإنشاء برك 

زراعية راكدة ألنّه قريب أحد أعضاء مجلسها البلدي.
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المحور الّسادس 
التَّواصل والحوار
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المحور الّسادس: التَّواصل والحوار

1- التواصل

التواصل هو مهارة التعبري لتبادل األفكار واملشاعر بني طرفني عىل األقل. تُشبه عمليّة التواصل الدائرة 

التي تتضّمن إرسااًل واستقبااًل متزامنني للمعلومات، وتتكّون أربعة عنارص أساسيّة:

رفا باملُرسل واملُتلّقي. وكون العمليّة  •  املُرسل واملُتلّقي: تحدث عمليّة التواصل بني شخصني أو أكرث يُعنْ

تفاعليّة، يتبادل خاللها ُمرِسل املعلومات ومتلقيها األدوار، فيتحّول املتلّقي إىل ُمرِسل، واملُرِسل بدوره 

. وهنا يكمن الفرق بني التواصل والتبليغ أو اإلعالم التي هي عمليّة خطيّة باتجاه واحد.  يتحّول إىل متلقٍّ

•  الرسالة: هي املعلومات واألفكار واملشاعر واملواقف والقيم التي ستحفز املتلّقي للتفاعل معها بحيث 

يعطي أثرًا مرتجًعا  بصددها.

•  القناة: هي الوسيلة أو الجرس الذي ينقل الرسائل من املرسل إىل املتلّقي والعكس صحيح. 

أ- السمع واإلصغاء

السمع عملية فيزيولوجيّة تحدث عندما ترضب طبلة األذن ارتجاجات الصوت يف الهواء عندما نكون يف 

جوارها. نحن نسمع ال إراديًّا، مثاًل: يف املكتب، نسمع أصوات الزمالء يف الخارج يتحّدثون، أو يف املنزل نسمع 

أصوات السيارات يف الخارج وضجيج الشارع. 

بينام اإلصغاء يحصل مثاًل عندما يدخل شخص ما إىل املكتب، وفيام نحن نستمع األصوات من الخارج، 

بالتكلّم،  الكالم. فيبدأ الشخص  إليها وعىل وجهنا عالمات تشّجع عىل  أو  إليه  به، وننظر  كّنا نقوم  نرتك ما 

نتسمع ونركّز عىل ما يقول وما ال يقوله، نحاول أن نفهم، نتّذكر األفكار الرئيسة والكلامت األساسية، نتجاوب 

ونعطي رأينا باملوضوع املطروح، فتكون بذلك تكّونت عمليّة اإلصغاء. 

وتبادل  املشاركة  تحقيق  نساعد يف  لبعض  بعضنا  فعندما نصغي  البرش  لكافة  أساسيّة  واإلصغاء حاجة 

الخربات؛ إذ بهذا الفعل نستقبل من اآلخرين ونبعث إليهم برسائل تدل عىل االهتامم، والتفّهم، واالحرتام وغريها. 

النتيجة املتوّقعة:

مامرسة الحوار بنجاح ضمن املجموعة
• يحّدد كل طفل مكتسب جديد توّصل إليه 

بفعل الحوار مع اآلخرين. 
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ب-التواصل اللفظي والتواصل غري اللفظي

أسئلة،  )تبادل معلومات، طرح  التواصل  اللغة والكلامت خالل عمليّة  استخدام  اللفظي هو  التواصل 

إعطاء التعليامت، إلخ.(. ولكن

بقدر ما نتواصل بالكلامت، نتواصل أيًضا من خالل جسدنا وحركاتنا وتعابري وجهنا، وتواصل العينني، 

وطريقة الوقوف أو الجلوس، واإلمياءات واملسافة التي نرتكها بيننا وبني اآلخرين، ونربة الصوت، ألخ. فالتواصل 

غري اللفظي يُضفي معنى عىل التواصل اللفظي. إذ بإمكاننا أن نستخدم العبارة ذاتها لكن مع تعابري للوجه 

مختلفة  فترتاوح دالالتها بني الفرح والحزن والغضب واالنكسار والسيطرة وغريها. وقد تكون أحيانًا الرسائل 

لدى  اللفظي  غري  التواصل  قراءة  أهميّة  تأيت  هنا،  من  اللفظيّة.  الرسائل  من  أصدق  أو  أقوى  اللفظيّة  غري 

اآلخرين، ألنّه ميّكن من فهم أوسع للمعلومات واملشاعر واألفكار والتوقعات لدى املُرِسل. ويتّصل التواصل 

غري اللفظي بالثقافة؛ فالكثري من عنارصه تأخذ تفسريات خاصة وفق البيئة الثقافيّة، فيختلف تفسريها من 

التواصل بسبب عدم االطالع عىل  مجتمع إىل مجتمع ما قد يؤّدي يف بعض األحيان إىل صعوبة يف عملية 

معناها الثقايف. 

ج- التواصل الالعنفي 

التواصل الالعنفي هو طريقة يف التفكري والكالم والتعبري تساعد عىل التواصل مع اآلخرين بشكل إيجايب. 

يف هذا النوع من التواصل ال نهتم فقط مبا يجب إنتاجه، ولكن أيًضا مبا يعيشه كّل واحد منا يف عمليّة التواصل. 

هادفة  العمليّة  فتكون  التواصل،  ألطراف  الحقيقيّة  الحاجات  عىل  الرتكيز  يتّم  الالعنفي  التواصل  يف 

ملصلحة جميع األطراف وفق ما يحّدده كاًل منهم. ويتطلّب ذلك الكثري من املرونة واإلصغاء املتبادل. 

ميكن تلخيص طريقة التواصل الالعنفي بأربعة مراحل:

1- املالحظة: أن نصف حالة معيّنة

2-  الشعور: التعبري عن املشاعر املعاشة يف هذه الحالة

3-  الحاجات: توضيح الحاجات

4-  الطلب: أن نصيغ طلبًا يحرتم املعايري التالية : واقعي، ميكن تحقيقه، قابل للتفاوض، محّدد ومصاغ 

بطريقة إيجابيّة، يتضّمن أفعااًل ملموسة تلبّي الحاجات.

٥-  الحوار : اإلصغاء إىل املتلّقي الذي يصبح بدوره املُرِسل بناًء عىل القواعد السابقة، والتفاعل بهدف 

تحقيق مصلحة الجميع وتلبية حاجاتهم. 
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2-  الحوار

أ- تعريف الحوار 

يقّدم هال سوندرز من املعهد الدويل للحوار املستدام ومؤّسسة كيرتنغ، هذا التعريف: "الحوار عمليّة 

تفاعل حقيقّي ينصت خاللها البرش إىل بعضهم بعمق كاٍف ليتغرّيوا بفعل ما يتعلّمون، ويبذل كّل واحد أقىص 

ما يف وسعه لتفّهم اهتاممات اآلخر، حتّى وإن بقيا عىل اختالفهام، وال يتنازل أّي مشارك عن هويّته، بل يقّر 

كّل واحد بقدر كاٍف من مطالب اآلخر اإلنسانيّة املرشوعة ويتبّنى عىل أساس ذلك ترصّفًا مختلًفا تجاه هذا 

اآلخر".

يقوم هذا التعريف عىل جودة التفاعل يف عمليّة الحوار، حيث يتميّز الحوار السليم من الحوار الزائف 

الذي يكون فيه االتصال أحادّي االتجاه. ويتميّز الحوار عن املناظرة أو التفاوض حيث يُركّز فيهام املشاركون 

عىل تحقيق الفوز لجانبهم قدر املستطاع. 

إّن سمة الحوار السليم األساسيّة هي إذن انفتاح املشاركني أنفسهم، وعىل اإلصغاء وإمعان النظر يف ما 

يقوله اآلخرون، وعىل الفكرة والرؤية الجديدتني اللتني قد يكتسبونهام نتيجة لذلك.

من  النوع  هذا  تُنشئ  رئيسيّة  سلوكيّات  سويًّا"  التفكري  وفّن  "الحوار  كتابه  يف  أيزاكس  ولنْيَم  ويصف 

التفاعل مثل "االصغاء"، أي اإلنصات من دون مقاومة أو فرض رأي، و"االحرتام"، أي تقدير موقف الشخص 

اآلخر وإدراك استحالة فهمه مبارشة فهاًم كاماًل، و"اإلرجاء" ، أي إرجاء االفرتاضات والحكم واليقني. فيتخطّى 

الحوار املنزلقات الثالث يف العالقات البرشيّة وهي:

• الصورة النمطّية )stereotype( وهي الصور املعلّبة الجاهزة عن اآلخر وعن جامعته.

• األحكام املسبقة )prejudgments( عن اآلخر وعن جامعته وعن مواقفه.

• التعميم )generalization( بأّن كل أفراد جامعة ما هم نسخة طبق األصل بعضهم عن بعض.

الحوار هو أيًضا وسيلة للتعارف ومنهًجا للتواصل والتعاون وللتعبري عن اإلهتامم باآلخر مع ما يحِمل 

يف شخصه من ثقافة صادرة عن انتامءاته املتعّددة، الدينيّة والثقافية والوطنيّة. ويُعترب غياب الحوار املؤرش 

األول لوجود خالف بني طرفني أو أكرث، وتكمن الخطوة األوىل يف الوسائل السلميّة لحّل النزاعات، يف إعادة 

الحوار بني األطراف املتخاصمة.
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ب- الفرق بني الحوار والسجال

الحوارالسجال

افرتاض وجود جواب واحد صحيح )أو حقيقة 

مطلقة(  ميلكه أحد األطراف 

 أن كل طرف لديه العديد من أجزاء  الجواب 

)أو جزء من الحقيقة( 

موقف تصادمي يحاول فيه املشاركون إثبات 

عدم صحة رأي الطرف اآلخر

موقف تصادمي يحاول فيه املشاركون إثبات 

عدم صحة رأي الطرف اآلخر

الرتكيز عىل إيجاد أرضيّة مشرتكة وعىل الفهم الرتكيز عىل الربح

املتبادل

بناء الدفاع عن الفرضيّات واعتبارها صحيحة تقييمها  إلعادة  الفرضيّات  عن  الكشف 

عىل نتائج الحوار 

إعادة فحص جميع املواقفنقد موقف الطرف اآلخر

االعرتاف بأن رأي اآلخرين ميكن أن يطّور رأينا الدفاع عن رأينا ضد آراء اآلخرين

لدى  واألخطاء  الضعف  نقاط  عن  البحث 

املوقف اآلخر

اآلخر  موقف  لدى  القوة  نقاط  عن  البحث 

وقيمتها

استكشاف خيارات جديدةالبحث عن خالصة تثبت موقفك
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: املرآةاملحور 6: التواصل والحوار 

ü نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يحّدد عاماًل واحًدا عىل األقل لتنمية مهارة التواصل غري اللفظي.األهداف: 
− يعرّب عن التناغم مع الرشيك عن طريق األداء الحريك. 

)20-30 دقيقة(املدة الزمنية: 

ال ىشءاملستلزمات: 

سيكون سري النشاط:  من  تحديد  مع  أزواج  ضمن  التوزع  األطفال  من  1.  نطلب 
»ب«. الشخص  سيكون  ومن  »أ«  الشخص 

مسافة  ترك  مع  اآلخر  مقابل  الواحد  الوقوف  عليهم  أن  2.  نرشح 
بسيطة  بحركات  سيقوم  »أ«  الشخص  يتالمسان.  ال  بحيث  بينهام 
لو  كام  ويقلّدها  ينسخها  أن  »ب«  الشخص  عىل  ويتعنّي  ومتأنيّة 

املرآة. ينظر يف  الشخص  أن 
الصمت  التزام  عىل  الرتكيز  مع  الحركات،  بدء  إش��ارة  3.  نعطي 

والرتكيز.
الشخص  يقود  بحيث  األدوار  األطفال  يبّدل  دقائق،  بضع  بعد    .4

االنتقال.  أثناء  للحركة  توقّف  حصول  دون  العمليّة،  »ب« 
5.  بعد سلسلة أخرى من الحركات نطلب من األطفال تغيري األدوار 

التغيري. عمليات  بني  الزمني  الفارق  تقليص  مع  مرتني  أو  مرة 
6.  عندما ندرك أن األطفال قد أملّوا التمرين، نطلب منهم االستمرار 

البعض. بعضهم  حركات  عكس  تقليد  يف  ولكن 
وبشكل  بالتدّرج  الحركة  عن  التوقف  نطلب  دقائق،  بضع  7.  بعد 

جامعي.

− ما هو شعورك بعد تنفيذ التمرين؟ نقاط للحوار:
− من استمتع أكرث بالتتبع؟ من استمتع أكرث بالقيادة؟

− ما الذي ساعد عىل نجاح وحدة الحركة؟ وما الذي أرّض بها؟
− كيف كان التواصل البرصي بني الثنائيات؟

− ما عالقة التواصل مبدى نجاح التمرين؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما الذي يساعد عىل تنمية التواصل غري اللفظي؟
− ما أهمية التواصل غري اللفظي يف الحياة بشكل عام؟
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أفكار مساعدة 

ومحاذير:

)ليست  دقيقة  تكون  أن  يجب  نقلّدها  التي  الحركة  أن  عىل  −  نشدد 
فوضوية(.

−  إن تكرار هذه العملية مع مرور الوقت سوف يشهد تطّوًرا لقدرات 
الفرد والجامعة.

بني  الثقة  بدرجة  ارتبط  الحركة  تناغم  أّن  النقاش  خالل  من  −  نركز 
الطرفني ونتجت عن التواصل غري اللفظي. 

−  للفئة العمرية من )10-15 سنة(، ميكن دمج نشاط املرآة مع نشاط 
ما هي الصورة يف الحصة ذاتها، للتعرف عىل كافة أشكال التواصل. 
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الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: ما هي الصورة؟املحور 6: التواصل والحوار 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يحّدد عاماًل عىل األقل يعيق عملية التواصل اللفظي.األهداف: 
− يحّدد نتيجة لسوء التواصل.

−  يحّدد طريقة واحدة عىل األقّل يلتزم بها لتحسني عمليّة التواصل يف 
اليوميّة. حياته 

)30 دقيقة(املدة الزمنية: 

لوح، أوراق كبرية، أقالم عريضة، ثالثة صور.املستلزمات: 

موقّت سري النشاط:  بشكل  الخروج  متطّوعني  أطفال  خمسة  من  1.  نطلب 
عملية  مراقبة  منها  فنطلب  الكبرية  املجموعة  أما  الصالة.  من 

ستحصل. التي  التواصل 
التايل: الشكل  عىل  التمرين  2.  ننّفذ 

ثالثة  عليه  نعرض  الصالة،  وسط  إىل  املتطّوعني  أحد  دخول  −  عند 
املشرتكة(  النقاط  بعض  عىل  تحتوي  )ولكّنها  مختلفة  صور 
الثالث. الصور  نسحب  وبعدها  منها.  واحدة  إختيار  منه  ونطلب 

شاهد  الذي  األّول  املتطّوع  يقوم  الثاين،  املتطّوع  إدخال  −  بعد 
التي إختارها )ال يتم  الصورة  الصور بعرض ما جرى له ثم يصف 

. اإلصغاء(  فقط  ولكن  اإلستيضاح 
الذي سمعه  الوصف  الثاين  املتطّوع  ينقل  متدّرج  وبشكل  −  وهكذا 
إىل  والرابع  الرابع،  إىل  والثالث  الثالث،  املتطّوع  إىل  الصورة  عن 

الخامس.
ثم  الخامس،  املتطّوع  أمام  الثالث  الصور  مجدًدا  تُعرض  −  أخريًا، 

األول. املتطّوع  أختارها  التي  الصورة  هي  ما  تخمني  منه  نطلب 
حول  مالحظاتهم  عرض  التواصل  لعملية  املراقبني  من  3.  نطلب 

التواصل.  عملية 

−  ما هو شعورك بعد تنفيذ التمرين؟ نقاط للحوار:
−  إىل أي درجة نجحت يف عملية رشح الصور؟

−  ما هي العوامل املعيقة يف إيصال الرسالة يف عملية التواصل؟
−  ما هي نتائج سوء التواصل؟

−  ما الذي ميكن إستنتاجه من هذا التمرين؟
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نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

−  ما هو أسلوب التواصل الخاص بكل مّنا )عىل الصعيد الفردي(.
الحياة  من  أمثلة  نعطي  التواصل،  عملية  لتحسني  فعله  ميكن  −  ماذا 

اليومية. 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

إيصال  إعاقة  التي ساهمت يف  العوامل  الحوار عىل  −  نركّز من خالل 
يف  الزيادة  التحريف،  املعلومات،  إعطاء  يف  النقص  ومنها  الرسالة 
املعلومات، العوامل الذاتية، اإلدراك املختلف بني األشخاص )لأللوان، 
ولألشياء، ولألولويات...( وكذلك مسألة اإلنتقال من حاسة النظر إىل 

حاسة السمع.
تكون  أن  )ميكن  متنوعة  عنارص  عىل  منها  كل  تحتوي  صوًرا  −  نختار 

مناظر طبيعية( عىل أن ال تختلف كثريًا فيام بينها. 
−  نوجه مالحظات املراقبني يك تكون توجيهية وغري نقدية أو تحكيمية.

−  للفئة العمرية من )10-15 سنة(، ميكن دمج نشاط املرآة مع نشاط 
ما هي الصورة يف الحصة ذاتها، للتعرف عىل كافة أشكال التواصل.
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الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: كيف نصغي؟املحور 6: التواصل والحوار 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

واالصغاء.األهداف:  السمع  بني  الفرق  يحّدد   −
أهميته  واملراقب ويعي  املتحدث واملصغي  الفرق بني دور  −  يحّدد 

التواصل.  عملية  يف 
اليوميّة. حياته  يف  اإلصغاء  تنمية  التزامه  عن  يعرّب   −

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

لوح، أوراق كبرية، أقالم عريضة.املستلزمات: 

1.  نطلب من متطّوَعنينْ إثنني تحضري ثالثة مشاهد متثيلية قصرية بحسب سري النشاط: 
اإلرشادات التالية: 

عن  اآلخر  بإخبار  منهام  كل  ويبدأ  شخصان  يتقابل  األول:  −  املشهد 
وال  الخاص  موضوعه  يف  منهام  كل  فيسرتسل  إهتاممه.  يثري  موضوع 

يستمع أحدهام إىل اآلخر. 
−  املشهد الثاين: يتقابل شخصان ويبدأ أحدهام بالحديث بحامس، لكن 

اآلخر غري مهتم باملوضوع.
اآلخر  أما  بالحديث،  أحدهام  ويبدأ  شخصان  يتقابل  الثالث:  −  املشهد 
فيُصغي بشكل فّعال ويقوم بتنفيذ عدد من االسرتاتيجيات املساعدة 
إعادة  التلخيص،  الراجعة،  التغذية  األسئلة،  طرح  )مثل  اإلصغاء  يف 

الصياغة والتفاعل من خالل لغة الجسد...(
2.  يُعرض املشهد تلو اآلخر أمام املجموعة الكبرية.

التعليق  األطفال  من  نطلب  الثالث  املشاهد  عرض  من  اإلنتهاء  3.  بعد 
عىل ما جرى واملقارنة بني عملية التواصل وخاصة اإلصغاء يف كل من 

الحاالت الثالث، من خالل األسئلة التالية: 
−  ما هو الفرق بني املشاهد الثالث؟

−  ما هي النتائج املحتملة لكّل من املشاهد الثالث )مشاعر، تصعيد 
يف ردات األفعال أو بروز نزاع معنّي..( 

−  ما هو إًذا الفرق بني اإلصغاء واإلستامع بدون إصغاء؟
−  كيف نعرف اإلصغاء؟

4.  نقسم األطفال إىل عدة مجموعات من ثالثة أشخاص، عىل أن تتوزع 
األدوار يف كّل مجموعة عىل الشكل التايل: 

−  املتحّدث: دوره إدارة الحديث حول موضوع معني ومهم
−  املصغي: دوره مامرسة اسرتاتيجيات اإلصغاء كاملة 

−  املراقب: دوره مراقبة عمليّة االصغاء، واستخراج نقاط القّوة ونقاط 
الضعف.
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بالتمرين؟ نقاط للحوار: رأيك  ما   −
التمرين؟ تطبيق  أثناء  شعرت  ماذا   −

اإلصغاء  عملية  يف  تنجح  املجموعات  بعض  جعل  ال��ذي  −  ما 
والضعف(؟ القوة  لنقاط  )عرض  غريها  من  أكرث  والتواصل 

التواصل  لتحسني  تستخدمها  أن  يجب  التي  الطرق  هي  −  ما 
واإلصغاء؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

اليومية؟ حياتك  يف  اإلصغاء  عملية  متارس  أن  ميكن  كيف   −
اآلخرين؟ مع  عالقاتك  لتحسني  املهارة  هذه  تطوير  ميكنك  كيف   −

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

من  تكتسب  مهارة  هي  اإلصغاء  بأن  لألطفال  التوضيح  األفضل  −  من 
الجميع عىل تخطي  لذا نشجع  التدريب والتوجيه واملامرسة.  خالل 
املخاوف من عدم القدرة عىل تأمني إصغاء جيد والعمل عىل تنمية 

هذه املهارة.
املنّشط يف لعب دور غري املستمع، واملستمع دون  −  ميكن أن يشارك 

إصغاء، واملصغي مع األطفال، لتصويب النشاط.
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: املقابلةاملحور 6: التواصل والحوار 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

اللفظي. األهداف:  غري  التواصل  طريق  عن  للرسائل  فهاًم  يظهر   −
الرسالة. استقبال  عمليّة  يف  وتجاوب  تعاون  عن  الطفل  −  يربهن 

بالسمع  املتعلّقة  الخاصة  الحاجات  ذوي  مع  تعاطفه  عن  −  يعرّب 
والنطق.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

ورق الصق، أوراق، أقالم، ورقة عمل رقم 1املستلزمات: 

بتنفيذ سري النشاط:  سنقوم  أكرب،  بشكل  بعضنا  عىل  التعرّف  بهدف  أننا  1.  نرشح 
إىل طرفني: لذلك سننقسم  بيننا.  فيام  مقابالت 

ورقة  يف  الواردة  األسئلة  ويطرح  املقابلة  يجري  من  −  الصحفّي: 
 .1 عمل رقم 

الصحفّي. أسئلة  يجيب عىل  −  الطالب: من 
دور  بني  اإلختيار  منهم  ونطلب  ثنائيات،  إىل  األطفال  2.  نقّسم 

والطالب.  الصحفّي 
لنساعدهم  إلينا  التوجه  »الطالب«  إختاروا دور  الذين  3.  نطلب من 
التكلم متاًما.  عىل وضع ورق الصق عىل فمهم بشكل مينعهم من 

4.  نوزع ورقة عمل رقم 3 عىل الذين اختاروا دور »الصحفّي«.
5.  نرشح أن عىل »الطالب« اإلجابة عىل أكرب عدد من األسئلة بالرغم 
بالكتابة.  بالتعبري  لهم  يُسمح  وال  الكالم  يستطيعون  ال  أنهم  من 
 15 بعد  املقابلة  تنتهي  أن  عىل  املقابالت  لبدء  اإلشارة  نعطي  ثم 

دقيقة.
عن  الالصق  إزال��ة  األطفال  من  نطلب  املقابالت،  تنفيذ  6.  بعد 

الصحفيني.  زمالئهم  مع  اإلجابات  يصححوا  وأن  أفواههم، 
الصحيحة.  اإلجابات  تعداد  منهم  7.  نطلب 

الثنائيات. بني  املعرفة  لتمتني  األدوار  نقلب  بحيث  التمرين  8.  نعاود 

التمرين؟نقاط للحوار: عن  إنطباعك  هو  −  ما 
بينكم؟  فيام  التواصل  كان  −  كيف 

معه  تعاونت  وكيف  رشيكك؟  رسائل  عىل  الرتكيز  استطعت  −  هل 
املعلومة؟ إليصال 

ما؟ إىل شخص  الرسالة  إيصال  تستطيع  ال  عندما  شعورك  هو  −  ما 
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نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

بني  الفرق  وما  باستخدامها؟  قمت  التي  التواصل  أنواع  هي   −  ما 
اللفظي؟ وغري  اللفظي  التواصل 

بالتواصل؟ املتعلقة  مهاراتك  تطور  أن  ميكنك  −  كيف 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

تعرفوا عليهم بشكل  أن  اختيار زمالء مل يسبق  األطفال عىل  −  نشجع 
عميق أو ميكننا التدخل وتوزيعهم بشكل عشوايئ بني دور الصحفي 

والطالب.
تلك  واختيار  املقابلة  أسئلة  تخترص  سنوات(   9-6( العمرية  −  للفئة 
والهوايات  كالفواكهة  أسهل وبسيط،  عنها بشكل  التعبري  التي ميكن 

املفضلة . 
−  نتوقع أن يكون جو التمرين مضحًكا للغاية وهذا إيجايب ولكن من 

املهم ربطه مبسألة التواصل.
−  نركّز يف النقاش عىل أهمية التواصل والتعاطف مع اآلخرين وخاصة 

مع ذوي الحاجات الخاصة املتعلّقة بالسمع والنطق.
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ورقة عمل رقم 1: أسئلة املقابلة

1. ما هو إسم والدك؟ ...................................................................................

2. ما هو عدد األخوة واألخوات لديك؟............................................................

 3. ما هي أجمل صفة لديك؟.........................................................................

4. ما هي املنطقة التي تحب أن تعيش فيها؟....................................................

5. ما هو املنظر الذي تحب أن تراه؟................................................................

لة؟ ............................................................................  6. ما هي هوايتك املفضَّ

لة؟ ............................................................................... 7. ما هي أكلتك املفضَّ

لة؟ ............................................................................. 8. ما هي فاكهتك املفضَّ

لة؟ .............................................................................. 9. ما هي أغنيتك املفضَّ

10. ما هو الحيوان الذي تحبُّه أكرث؟ ................................................................

لة لديك يف املدرسة؟ .................................................... 11. ما هي املادَّة املفضَّ

12. ما هي املهنة التي تحب أن متارسها مستقباًل؟ ............................................
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الفئة العمريّة: 6-9 سنواتالنشاط: من يربح؟املحور 6: التواصل والحوار 

ü نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

مع األهداف:  التواصل  عمليّة  يف  مشرتكة  أرضيّة  إىل  الوصول  أهميّة  عن  −  يُعرّب 
اآلخرين. 

− يحّدد أمرًا جديًدا اكتسبه بفعل الحوار. 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

4 أوراق وقلماملستلزمات: 

1.  نبدأ النشاط بعرض هذا السيناريو املتخيّل عىل األطفال الذين عليهم سري النشاط: 

تبّني الدور: 

حصلت عىل لعبة جديدة هديّة من أقاريب، 

أتت أختي وقالت يل: "أريد أن أحصل عىل هذه الهديّة."

ماذا أجيبها؟

عىل  ونوزّعها  السؤال،  طرح  قبل  املحتملة،  األربع  اإلجابات  2.  نكتب 

أربعة اتجاهات يف الغرفة. 

3.  نتوّجه نحو األطفال ونقول لهم أنّه عليهم التوّجه نحو االتجاه الذي 

يرونه مناسبًا عند سامع اإلجابات وهي كاآليت: 

• هذه يل لن أعطيك إيّاها

• ال أعطيك إيّاها ألنّك مل تعطيني شيئًا من لعبك 

• تكون اللعبة يوًما لك ويوًما يل

• تعايل نلعب بها سويّة

4.  نطلب من األطفال )من عمر 8-9 فقط(، التحّدث مع الذين اختاروا 

نفس االتجاه عن أسباب خيارهم، 

5.  نطلب من كل مجموعة أن تختار متحّدثًا يُوضح املوقف الذي اختاروه 

ودوافعه. 

6. بعد عرض املواقف األربعة ودوافعها نطلب منهم االختالط مجّدًدا

7.  ثم نسألهم أن يعيدوا اختيار موقعهم مجّدًدا من املواقع األربعة مع 

حّق تغيري الرأي عن الخيار األول  

8.  نجمع األطفال ضمن دائرة ونسأل اآليت. 
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−  ما هو شعورك من هذا التمرين؟نقاط للحوار:

الذي  ما  أختك  مع  مشكلتك  عن  املجموعة  مع  الحوار  خالل  −  من 

أحببته أكرث؟ وملاذا؟ 

عن  مختلف  تعامل  أسلوب  املجموعة  إجابات  من  اكتشفت  −  هل 

األسلوب الذي اخرتته؟ ما هو؟ 

بعرض  الكتشافك  ذلك  كان  وهل  الثاين،  الخيار  يف  رأيك  غرّيت  −  هل 

إحدى املجموعات طريقة أفضل للتعامل مع املوضوع؟ 

−  هل هنالك من بقي عىل موققه؟ وملاذا؟ 

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

−  هل تغيري الرأي خطأ؟ ما الذي ميكن أن يدفعني لذلك؟

ربًحا  تكون  فكرة مشرتكة  يتالقيا عىل  أن  لرأيني مختلفني  −  هل ميكن 

لالثنني؟  

−  ما أهميّة الحوار ضمن املجموعة؟ )الرتكيز عىل احرتام االختالف يف 

وجهات النظر، وإّن الحوار ضمن املجموعة يطّور النظرة إىل األمور(.

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

− نشّجع جميع األطفال عىل املشاركة يف النشاط والتعبري عن آرائهم. 

− نعطي وقتًا لألطفال ليستطيعوا التعبري عن ذاتهم.

− لألطفال األصغر سنًّا )6-7 سنوات(: 

−  عند توزيع االتجهاهات االستعانة بصور متثّل اإلجابات لألطفال األصغر 

سنًّا، ونوضح من هي الشخصيّة يف الصور التي متثّلهم وتلك التي متثل 

أختهم(

−  خالل املشاركة حول أهميّة اختيارهم ملواقفهم، منّرر قلاًم وعند استالمه 

بأسلوب  من أحدهم عليه أن يشارك املجموعة حول سبب اختياره، 

مخترص، ونواصل بتمرير القلم إىل أن نستمع إىل آخر مشاركة. 
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الفئة العمريّة: 12-15 سنواتالنشاط: عصف ذهني؟املحور 6: التواصل والحوار 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

د سببني ألهميّة الحوار. األهداف:  − يُحدِّ
قني الحوار.  د معوِّ − يُحدِّ

− مُييّز بني الحوار والسجال.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

أوراق A3، أقالم والصقاملستلزمات: 

لها سري النشاط:  مرادفًا  طفل  كل  ويعطي  حوار،  كلمة  حول  ذهني  بعصف  1.  نقوم 
يُدّون عىل اللّوح. 

عنها، وعن  عرّبوا  التي  الكلامت  األطفال حول  مع  تأّمل  بعمليّة  2.  نقوم 
أبعادها.

3. نقوم بتصنيف الكلامت لنميّز بني ما هو حوار وما هو سجال.
ثّم  املحور،  هذا  مقّدمة  يف  هو  كام  الحوار  تعريف  األطفال  4.  نعطي 
ثالثة  من  جدول  برسم  تقوم  أن  عىل  مجموعات  ثالث  إىل  نوزّعهم 

أعمدة، لتستخرج كل مجموعة من التعريف والعصف الذهني اآليت: 
− العمود األول: ركائز الحوار

− العمود الثاين: معوقات الحوار
ليصبحوا  يتبنوها  ان  التي يجب  واملهارات  السلوكيات  الثالث:  −  العمود 

قادرين عىل اتقان مهارة الحوار
.A3 5.  نطلب من كل مجموعة أن تختار متحّدثًا وأن تعرض عملها عىل ورقة

− ما هو شعورك من هذا التمرين؟نقاط للحوار:
− ماذا استفدت من خالل فهم معنى الحوار بأسلوبه الصحيح؟

− ما هي برأيك مميزات الحوار؟
− ما هي برأيك معوقات الحوار؟

القوة  نقاط  الطفل  يعي  )أن  وملاذا؟  مرنًا؟  محاوًرا  نفسك  تعترب  −  هل 
والضعف لديه( 

نقاط التقييم والتغذية 
الراجعة:

−  هل ترغب بتطبيق أسلوب الحوار بشكله الصحيح يف حياتك اليومية؟ 
وملاذا؟

−  هل ميكنك تطبيق الحوار يف حياتك اليومية؟ وكيف؟

أفكار مساعدة 
ومحاذير:

− نشّجع جميع األطفال عىل املشاركة يف الّنشاط والتّعبري عن آرائهم. 
− نعطي وقتًا لألطفال ليستطيعوا التعبري عن ذاتهم.

الوقت، ميكن الطلب من كل مجموعة استخراج عاموٍد  −  يف حال ضيق 
واحٍد من الجدول.

170



الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: ألو – عالخط؟؟املحور 6: التواصل والحوار 

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

−   يُحّدد اإلصغاء الفّعال كرشط لنجاح الحوار.األهداف: 
−   يُعرّب عن عدم انزعاجه من االختالف بالرأي يف الحوار.
−   يُعّدد سببًا يدفع للسعي لالستفادة من الرأي اآلخر.  

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

أقالماملستلزمات: 

وجًها سري النشاط:  متقابلني  يقفا  أن  منهام  ونطلب  مجموعتني  إىل  الصف  1.  نقّسم 

يقابله. لكل طٍفل رشيًكا  يكون  بحيث  لوجه، 

دور  وآخًرا  املُتحّدث  دور  سيلعب  من  هنالك  بأن  األطفال  2.  نخرب 

املُستمع.

ما  املُستمع عن موضوع  يتكلّم مع رشيكه  أن  املتحّدث  من  3.  نطلب 

لدقيقة واحدة، ومن رشيكه نطلب أن يصغي بدقّة إىل كل ما يُقال 

مقاطعة.  دون 

بتلخيص ما قيل  االنتهاء من املحادثة أن يقوم املستمع  4.  نطلب عند 

النظر بدقة. له أو األستفهام عن نقطة ما، بهدف فهم وجهة 

الخطوات،  بنفس  والقيام  األدوار  تبادل  األطفال  من  مجدًدا  5.  نطلب 

رأيه  املتحّدث  فيُبدي  والعكس.  مستمًعا  املتحّدث  يصبح  أن  عىل 

باملوضوع ذاته الذي تحّدث فيه زميله. ويقوم املستمع بتلخيص ما 

النظر بدقة.    قيل له أو االستفهام عن نقطة ما، بهدف فهم وجهة 

6. نغري أمكنة األطفال ليصبح لدى كال منهم رشيًكا جديًدا وأن يعيدوا 

علم  )دون  املُستمع  الطفل  من  نطلب  املرّة  هذه  ولكن  التمرين 

واحدة  مفتاحيّة  كلمة  اللتقاط  فقط  يستمع  أن  املُتحدث(  الطفل 

يف  يفكر  وأن  الحديث(،  مضمون  إىل  اإلصغاء  دون  )من  يُقال  مام 

الكلمة. بهذه  متعلّق  آخر  موضوع 

إخبار صديقه  الرشيك  الطفل  من  املحادثة،  من  االنتهاء  عند  7. نطلب 

حول املوضوع الذي كان يفكر به. 
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−   هل أحببت هذا التمرين؟نقاط للحوار:

−    ما كان شعورك حني أحسست بأن رشيكك يصغي إليك باهتامم؟

−   هل تغرّيَت وجهة نظرك بعد التحاور مع رشيك؟ وكيف؟

−   هل اكتشفت نقاط مشرتكة أو نقاط اختالف قد أثارت انتباهك؟ 

−   ما كان شعورك حينام كان رشيكك يتكلّم عن موضوع مختلف؟ 

−   هل كان الحديث بناء؟ 

لتوقف  تفعل  أن  ماذا ميكنك  التلقايئ؟  التكلم  تقع يف  تنتبه حني  −   هل 

التكلم التلقايئ؟

−   ما هي ركائز الحوار التي تجعله ناجًحا؟ )اإلصغاء، وتبادل اآلراء..(

−   ما هي معوقات الحوار؟

نقاط التقييم والتغذية 
الراجعة:

−   هل ترغب بتطبيق أسلوب الحوار بشكله الصحيح يف حياتك اليومية؟ 

وملاذا؟

−   هل ميكنك تطبيق الحوار يف حياتك اليومية؟ وكيف؟

أفكار مساعدة 
ومحاذير:

−   يف حال كان حجم الصف صغريًأ ، من اإلمكان تقسيم الصف إىل أربعة 

للتباحث  الصف  من  معاكسة  جهة  يف  تقفان  إثنتنان  كل  مجموعات 

بهدوء وبعيًدا عن األخرى.

وجهة  من  الدليل  محاور  حول  الحديث  األطفال  من  الطلب  −   ميكن 

نظرهم الشخصية، كفهوم األمان، التعاطف، التضامن، والعنف، السالم. 

عىل سبيل املثال.

−   نشّجع جميع األطفال عىل املشاركة يف الّنشاط والتّعبري عن آرائهم. 

−   نعطي وقتًا لألطفال ليستطيعوا التعبري عن ذاتهم.
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المحور الّسابع 
القيم المشتركة
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المحور الّسابع: القيم المشتركة

اإليجابيّة  العالقات  يف  واالنخراط  الذات  تنمية  إّن 

تنفصل  ال  والوطنيّة  االجتامعيّة  الحياة  ويف  اآلخرين  مع 

عن االلتزام مبنظومة من القيم الواضحة. وتقتيض املواطنة 

والحياة العامة االلتزام بهذه القيم الرئيسة، كام تعّزز العلوم 

بهدف  وعيشها  بها  التمّسك  الدينيّة  والتعاليم  اإلنسانيّة 

تحقيق السالم والخري العام.

ومن امللفت بأّن الئحة القيم الرئيسة للحياة العامة 

أساًسا  هي  فالقيم  مصادرها.  مختلف  بني  مشرتكة  هي 

دين  أو  لشعب  مثاًل  العدل  يكون  فال  وشاملة.  إنسانيّة 

دون اآلخر، وال تكون املحبّة كذلك محصورة بتقليد محّدد. 

اإلنسانيّة  والكرامة  والتضامن  كالسالم  واملحبة،  فالعدل 

هي بذاتها تعرّب عن أفق مفتوح ومشرتك بني كل البرش، وإاّل ناقضت هذه القيم ذاتها وأهدافها السامية. 

القيم، وقد يكون االختالف موجوًدا بني  الدينيّة حول توصيف هذه  أو  الفلسفيّة  التعاليم  تتاميز  قد 

دين وآخر. وال رضر يف ذلك، بل يُسهم تنّوع املصادر هذا بإثراء املعاين املرتبطة بهذه القيم، وميكن للجميع 

االستفادة من هذا الرتاث املتنّوع. ومن األهميّة مبكان ال وبل من الرضورة، خاصة يف املجتمعات املتعّددة، أن 

يتعرّف املنّشط والطفل عىل املراجع املتنّوعة لتأصيل هذه القيم، لينفتح عىل غنى االختالف ويتبنّي املساحة 

املشرتكة التي تجمعه مع اآلخرين، ويغتني بها. 

لهذا سوف نعرض يف هذا املحور عدًدا من القيم املشرتكة مع إبراز التعاليم املسيحيّة واإلسالميّة املرتبطة 

بها. هذه املنظومة القيميّة هي يف قاعدة الحياة العامة وأساس لنجاح املواطنة والعيش املشرتك، وال بد من 

الطفل أن يدرك أهميّتها، ودورها يف حياته الخاصة، ويف عالقته مع اآلخرين، ويف التزامه الوطني، مع التشديد 

عىل الطابع املشرتك لهذه القيم بني أبناء املجتمع الواحد. 

1- كرامة اإلنسان

تُعترب الكرامة اإلنسانيّة قيمة أصيلة يف كيان كّل فرد، بشكل غري مرتبط بظروف حياته أو انتامءاته 

كّل  واحرتام  والحريّات،  بالحقوق  التمتّع  يف  الناس  جميع  بني  املساواة  ذلك  عن  ينتج  ومواقفه.  آرائه  أو 

النتائج املتوّقعة:

االلتزام تجاه الجامعة واملجتمع
املجموعة  نظام  بوضع  •  يشارك 

ويلتزم به. 
•  يتطّوع يف أنشطة تخدم مجتمعه.

•  يُحافظ عىل املمتلكات العاّمة.

تبّني منظومة القيم املشرتكة 
األق��ل  ع��ىل  قيمينت  ع��ن  •  ي��رشح 
الشخيص  من���وه  يف  ألهميّتهام 

واالجتامعي.
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إنسان وواجب العيش مع اآلخرين بسالم، مبا يشمله ذلك من احرتام اختالفه يف الرأي أو االنتامء الثقايّف 

أو الدينّي، إلخ.

يف املسيحيّة، اإلنسان، كّل إنساٍن، من أي لون أو جنس أو دين أو طبقة اجتامعيّة كان، يكتسب كرامته 

من الله الذي خلقه عىل صورته ومثاله. فيقول الكتاب املقّدس: "وقاَل الله: لَِنصَنعِ اإلِنساَن عىل ُصورَتِنا كَِمثالِنا 

امء والبَهائِِم وَجميعِ وُحوِش األَرض وجميعِ الَحيَواناِت الَّتي تَِدبُّ عىل  اَمِك البَحِر وطُيوِر السَّ َولنْيَتََسلَّطنْ عىل أَسنْ

األَرض. فََخلََق اللُه اإلِنساَن عىل ُصورَتِه عىل ُصورَِة اللِه َخلََقه ذَكَرًا وأُننْثى َخلََقهم." )تكوين 1 / 26-27(. ويف 

اإلسالم، كرّم الله اإلنسان، كّل إنسان، من أي لون أو جنس أو طبقة اجتامعيّة أو دين، كام يقول القرآن الكريم: 

َنا  َخلَقنْ ننْ  مَّ كَِثريٍ مِّ َعىَل  لنَْناُهمنْ  َوفَضَّ الطَّيِّبَاِت  َن  َوَرزَقنَْناُهم مِّ ِر  َوالنْبَحنْ النْرَبِّ  يِف  َوَحَملنَْناُهمنْ  آَدَم  بَِني  َنا  كَرَّمنْ ﴿َولََقدنْ 

وِحِه َوَجَعَل  اُه َونََفَخ ِفيِه ِمن رُّ ِضيالً﴾ )اإلرساء 17 / 70(؛ فإّن الله قد نفخ من روحه يف اإلنسان: ﴿ثُمَّ َسوَّ تَفنْ

ُكُروَن﴾ )السجدة 32 / 9(، وجعل منه، أي من كّل إنسان، خليفة له  ا تَشنْ َفنِْئَدَة قَلِياًل مَّ َبنَْصاَر َواألنْ َع َواألنْ منْ لَُكُم السَّ

عىل األرض: ﴿َوإِذنْ قَاَل َربَُّك لِلنَْمالئَِكِة إِينِّ َجاِعٌل يِف األَرنِْض َخلِيَفًة﴾ )البقرة 2 / 30(. 

2- السالم

السالم غاية األوطان، ليك يعيش أبناؤها بهناء واطمئنان يف ما بينهم، وليك يحّل األمن بني الشعوب والدول 

املختلفة. ألنّه بدون السالم تفقد الكثري من القيم األخرى قيمتها، والحياة العامة والفرديّة استقرارها وخريها. 

يُشّكل السالم القيمة االجتامعيّة املركزيّة التي دعت إليها األديان كجزء من رسالة اإلنسان عىل األرض 

يُدَعون" )متى 9/5(.  الله  أبناء  فإنّهم  السالم  لفاعيل  املسيح: "طوىب  السيّد  يقول  اإللهيّة.  للمشيئة  وتتمياًم 

ويذهب اإلسالم إىل ربط اإلميان باملحبّة ونرش السالم، بحسب هذا الحديث النبوّي الرشيف: "يا أيّها الناس 

لن تدخلوا الجّنة حتى تؤمنوا. ولن تؤمنوا حتى تحابّوا. أَوال أدلّكم عىل يشء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 

السالم بينكم." 

3- العدل

ويُشّكل العدل الوجه االجتامعي لقيمة السالم، إذ بدونه يُصبح مفهوم الّسالم قرشة َجوفاء وشعاًرا بدون 

مضمون، ألّن السالم املستدام يُبنى عىل ثقافة الحّق ومقاومة الظلم واالستبداد. والعدل قيمة شاملة ال ميكن 

أن تقترص عىل فئة معيّنة من الناس دون أخرى، بل هي الضامنة للضعيف واملجرّد من السلطة للحصول 

عىل كافة حقوقه وحاميته من أّي تعّد أو ظلم أو استبداد. ويرتافق العدل مع مبدأ اإلنصاف الذي يجعل من 

العدل قيمة تتخطّى مسألة تطبيق القوانني بشكل سليم، بل تسعى إىل تحقيق تكافؤ الفرص بني املواطنني.  
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وقد نادت األديان بأخذ العدل كمبدأ أسايّس ملامرسة اإلميان ولتطبيق التعاليم الدينيّة  فنقرأ يف القرآن الكريم: 

ِدلُوانْ ُهَو أَقنْرَُب  ِدلُوانْ اعنْ ٍم َعىَل أاَلَّ تَعنْ رَِمنَُّكمنْ َشَنآُن قَونْ ِط َوالَ يَجنْ اِمنَي لِلَِّه ُشَهَداء ِبالنِْقسنْ ﴿يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوانْ كُونُوانْ قَوَّ

َملُوَن﴾ )املائدة 5: 8(. ونقرأ يف كالم النبي أشعيا عن املسيح املُنتظر  َوى َواتَُّقوانْ اللََّه إِنَّ اللََّه َخِبرٌي مِبَا تَعنْ لِلتَّقنْ

هذا الوصف الذي اعترب املسيحيّون أنّه تحّقق يف شخص السيّد املسيح: "ال يقيض بحَسِب ما تَرى عيناُه، وال 

يحُكُم بحَسِب َسامِع أُُذنَيِه، بل يقيض للُفقراِء بالَعدِل ويحكم لبائيس األرض بالحّق، ومُييُت األرشاَر بَنفخٍة ِمننْ 

َشَفتيِه. يكوُن الَعدُل ِحزاًما لَوَسِطِه والَحقُّ ِمئَزًرا َحوَل خرِصِه." )أشعيا 5-3/11( 

وتسعى العدالة بأنظمتها العامة لتحقيق العدل، ويرتبط ذلك عضويًّا مبفهوم الحّق، بل ميكن اعتبارهام 

وجهني لعملة واحدة. لذلك كان تحقيق العدل رهًنا بوجود مفهوم الحّق اإلنسايّن من جهة والقوانني املوضوعة 

لحامية ذلك من جهة أخرى، مبا ال يسمح بوقوع الظلم عىل أّي من بني البرش بسبب اختالفه يف الدين أو الجنس 

أو العرق أو الطبقة االجتامعيّة أو الحالة الصحيّة أو السّن. وللعدالة دور يف حامية املجتمع من طغيان فئة أو 

جامعة عىل الحيّز العام أو هيمنتها عليه أو حتّى عىل مؤّسسات الدولة واستعامل ذلك بهدف تهميش اآلخرين.

4-  المشاركة والخدمة 

تُعّد املشاركة قيمة أساسيّة من قيم املواطنة، وهي تعبري عن حرص الفرد عىل أن يكون له دور إيجايّب 

وُمؤثِّر يف الحياة االجتامعيّة والسياسيّة من خالل مزاولة حقوقه املدنيّة والسياسيّة. واملشاركة ليست مجرّد 

لعيش  االجتامعيّة، ومدخل  والعدالة  التنميّة  لتحقيق  واجب ومسؤوليّة  إنّها  بل  املواطنة،  حّق من حقوق 

املواطنة الحاضنة للتنّوع عرب تفاعل املواطنني يف ما بينهم، بالرغم من اختالفاتهم الثقافيّة والدينيّة واإلثنيّة، 

إلخ، يف سياق االنخراط يف الحياة العاّمة املشرتكة. 

بأّن  يُذكّر  ما  الدينّي،  وااللتزام  اإلميان  والخدمة كمعيار ملصداقيّة  العطاء  الدينيّة عىل  التعاليم  وتركّز 

االلتزام الدينّي ال يقترص عىل االنتامء إىل جامعة دينيّة محّددة، واالقتناع بعقائد معيّنة ومامرسة الشعائر 

الواجبة، بل يقتيض أيًضا يف أصله االهتامم املّجاين واملجرّد باآلخرين واملشاركة يف الخريات وخدمة املعَوزين. 

فعندما تكلّم السيّد املسيح عن صورة الدينونة العاّمة، جعل من أعامل العطاء والخدمة املجانيّة معيار 

لِلَّذيَن عن مَييِنه: تَعالَوا، يا َمن  رضوان الله عن املؤمن وفوز هذا األخري بامللكوت األبدّي. "ثمَّ يَقوُل امللُِك 

باَركَهم أيَب، فرِثوا املَلكوَت املَعدَّ لَُكم منُذ إِنشاِء الَعالَم: أليَنِّ ُجعُت فأَطَعمتُموين، وَعِطشُت فَسَقيتُموين، وكُنُت 

َغريباً فآويتُموين، وُعرياناً فَكَسومُتوين، وَمريضاً فُعدمُتوين، وَسجيناً فِجئتُم إيَِلَّ. فيُجيبُه األَبرار: يا رَّب، متى رأَيناَك 

ناك أَو َعطشاَن فَسقيناك؟ ومتى رأَيناَك غريباً فآويناك أَو ُعرياناً فَكَسوناك؟ ومتى َرأَيناَك مريضاً  جائعاً فأَطَعمنْ

أَو َسجيناً فِجئنا إِلَيَك؟ فيُجيبُُهُم املَلِك: الَحقَّ أَقوُل لَكم: كُلَّام َصنعتُم َشيئاً ِمن ذلك لِواِحٍد ِمن إِخويت هؤاُلِء 

غار، فيل قد َصَنعتُموه." )متى 25 / 40-34( الصِّ
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رِِب َولَ�ِكنَّ النْرِبَّ َمننْ آَمَن ِباللِّه  ِِق َوالنَْمغنْ ويقول القرآن الكريم: ﴿لَّينَْس النْرِبَّ أَن تَُولُّوانْ ُوُجوَهُكمنْ ِقبََل النَْمرشنْ

ِبيِل  ىَب َوالنْيَتَاَمى َوالنَْمَساكنَِي َوابنَْن السَّ ِم اآلِخِر َوالنَْمآلئَِكِة َوالنِْكتَاِب َوالنَِّبيِّنَي َوآىَت النْاَمَل َعىَل ُحبِِّه َذِوي النُْقرنْ َوالنْيَونْ

َّاء  اِبِريَن يِف النْبَأنَْساء والرضَّ كَاَة َوالنُْموفُوَن ِبَعهنِْدِهمنْ إَِذا َعاَهُدوانْ َوالصَّ الَة َوآىَت الزَّ آئِلِنَي َويِف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّ َوالسَّ

البقرة 2 / 177(. ويجدر يف هذا السياق ذكر  النُْمتَُّقوَن﴾ )  َوأُولَ�ِئَك ُهُم  الَِّذيَن َصَدقُوا  أُولَ�ِئَك  النْبَأنِْس  َوِحنَي 

الحديث الُقديس الذي يلتقي يف مضمونه مع كالم السيّد املسيح عن الدينونة، قائالً: "قال رسول الله )ص(: 

يا رّب وكيف أعودك وأنت رّب  تَُعدين، قال:  فَلَم  ابن آدم، مرِضُت  يا  القيامة:  الله عّز وجّل يقول يوم  إن 

العاملني؟ قال: أما َعلِمَت أّن عبدي فالنًا مرَِض فَلَم تُعدُه؟ أما علِمَت أنّك لو ُعدتَُه لوجدتني عنده؟ يا ابن 

آدم، استطعمتك فلم تُطِعمني، قال: يا رّب، وكيف أطِعمك وأنت رّب العاملني؟ قال: أما علِمَت أنَّه استطعمك 

عبدي فالٌن فلم تُطنِْعمُه؟ أما علمت أنّك لو أطعمته لوجدَت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، 

قال: يا رّب، كيف أسقيك وأنت رّب العاملني؟ قال: استسقاك عبدي فالٌن فلم تسقه، أّما إنّك لو سقيته لوجدت 

ذلك عندي."

5-  التضامن 

تعرّب هذه القيمة عن رغبة الفرد يف مساعدة اآلخرين، سواء كان عىل عالقة شخصيّة بهم أم ال، واالشرتاك 

معهم يف أّي وجه من وجوه األنشطة التي تساعد عىل تلبية حاجاتهم وحّل مشكالتهم وتحقيق أهدافهم، مبا 

ال يتعارض مع قيم املجتمع ومبادئه، ما يساعد عىل خلق جّو من املوّدة واإللفة واملشاركة بني أفراد املجتمع. 

وقد يتّم التعبري عن هذه القيمة عرب مبادرات فرديّة، أو بشكل جامعّي منظّم يف سياق املجتمع املديّن أو 

حتّى عىل املستوى القانويّن عرب املشاركة الرضيبيّة وتوزيع املوارد خدمة للجميع وضامن رعاية للفئات األكرث 

عرضة للحرمان.

تُذكّر الكتب املقّدسة بأّن أصل البرشيّة واحد )آدم وحواء(، ما يجعل من الناس أهاًل يف العائلة اإلنسانيّة 

املشرتكة وإخوة فيام بينهم. ويُعلّم اإلسالم بأّن الناس جميًعا هم ِعيال الله، فيُضفي بذلك عىل رابط التضامن 

ًسا عىل ارتباط البرش جميًعا بالله: "الخلق كلّهم عيال الله، فأحبّهم إىل الله أنفعهم لعياله."  بعًدا مقّدًسا مؤسَّ

)حديث نبوّي رشيف(  وقد أجاب السيّد املسيح عىل سؤال أحدهم عن من هو القريب الذي يجب بحسب 

الرشيعة محبّته والتضامن معه، من خالل مثل السامري الصالح، الذي يُعلِّم بأّن صلة الُقرىب التي تُلزِم املؤمن 

التضامن مع غريه ليست مرتبطة باالنتامء العائيل أو الديني املشرتك، بل بفعل الرحمة الذي مُيارسه اإلنسان 

مع غريه، أيًّا يكن هذا اآلخر. )لوقا 10 / 25-37( فهناك دعوة أصيلة للتآخي، وتعبري عن الصلة التي تربطنا 

باآلخرين وتُهيّئ القلوب إىل الرحمة واإللفة عَوض الِفرقة واألنانيّة، كام وأنّها دعوة للمسؤوليّة بعضنا عن 

بعض واملسؤوليّة مًعا عن العامل. 
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6- الرحمة والغفران 

أساس  عنه،  العادل  والتعويض  والصفح  به،  اإلقرار  كان  البرشيّة،  الحياة  واقع  من  جزء  الخطأ  أّن  مبا 

العدالة  الناس وعدم يأس اإلنسان من ذاته ومن اآلخرين. وتسعى  البرشيّة والعالقات بني  الحياة  استمرار 

لتحقيق ذلك عىل املستوى العام، ويبقى ترميم العالقات بني األفراد ونظرتهم لبعضهم البعض وملجموعاتهم 

محو  تستطيع  ال  ولكنها  الظلم  تعالج  فالعدالة  بينهم.  فيام  املصالحة  تحقيق  عىل  بقدرتهم  رهًنا  املختلفة 

مشاعر الحقد والضغينة، التي قد تدفع إىل الرغبة باالنتقام والوقوع يف فخ العنف ودوامتّه املميتة، خاصة يف 

املجتمعات التي عانت من الرصاعات الداخليّة والحروب األهليّة. 

فيقول  والروحيّة.  االجتامعيّة  وحياته  إنسانيّته  يف  والنمّو  ذاته  اإلنسان  لتخطّي  السبيل  هي  الرحمة 

األسقف ديسموند توتو، وهو الذي رعا املصالحة بني أبناء وطنه يف أفريقيا الجنوبيّة: "ال مستقبل من دون 

غفران". "وتركّز األديان عىل قيم الرحمة والغفران فيدعو السيّد املسيح الناس إىل الرحمة قائاًل: "كونوا رحامء 

السيد املسيح  التي علّمها  "األبانا"  الساموّي رحيم" )لوقا 36/6(؛ ويقول املسيحيّون يف صالة  أباكم  أّن  كام 

لتالميذه: "إغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كام نحن نغفر ملن أخطأ إلينا." لذلك يشرتط السيّد املسيح عىل املؤمن 

أن يتصالح مع أخيه اإلنسان قبل تقديم قرابينه لله. )راجع متّى 5 / 23-24(. ويذكر القرآن الكريم رحمة الله 

ُل اللَُّه َسيِّئَاتِِهمنْ َحَسَناٍت وَكَاَن اللَُّه َغُفوًرا  الواسعة بقوله: ﴿إاِلَّ َمن تَاَب وَآَمَن َوَعِمَل َعَمال َصالًِحا فَأُولَِئَك يُبَدِّ

لََح  ثنْلَُها فََمننْ َعَفا َوأَصنْ رَِّحياًم﴾ )الفرقان 25 / 70(. ويدعو الناس أيًضا إىل الرحمة بقوله: ﴿َوَجزَاُء َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة مِّ

رُُه َعىَل اللَِّه إِنَُّه ال يُِحبُّ الظَّالِِمنَي﴾ )الشورى 42 / 40(. كام يقول الحديث النبوي الرشيف: "إرحموا من  فَأَجنْ

يف األرض يرحُمكم َمن يف الّسامء".

7-  المصالحة 

الرحمة والغفران ميهدان للمسامحة واملصالحة عىل صعيد األفراد والجامعات. فمهام عظمت الجراح 

واآلالم نتيجة الرصاعات، يف فعل املصالحة تأكيد عىل أنّه ال يجوز أن نيأس من قدرتنا وقدرة اآلخرين عىل 

إدراك الخطأ والتعلّم منه، والتجّدد وإصالح الذات واآلخر بفعل التحّرر من نتائج الخطأ. 

يذكر الكتاب املقّدس عن املسامحة : "ا حتَِملوا بَعُضُكم بَعًضا، ولنْيُساِم�حنْ بَعُضُكم بَعًضا إذا كانَت ألََحٍد 

، ساِمحوا أنتُم أيًضا." )كولويس 3 : 13( ويأيت يف القرآن الكريم عن  َشكوى ِمَن اآلَخِر. فكام ساَمَحُكُم الرَّبُّ

يِّئَُة ادنْفَعنْ  تَِوي النَْحَسَنُة َوال السَّ تحويل العالقات من عداوة إىل صداقة بفضل املسامحة واملصالحة: ﴿َوال تَسنْ

َسُن فَِإَذا الَِّذي بَينَْنَك َوبَينَْنُه َعَداَوٌة كَأَنَُّه َويِلٌّ َحِميٌم﴾ )فّصلت 34/41( ِبالَِّتي ِهَي أَحنْ
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الفئة العمريّة: 11-15 سنواتالنشاط: موزاييك القيماملحور 7: القيم املشرتكة 

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

قيمة األهداف:  مامرسة  عدم  حال  يف  األقل(  عىل   3( السلبيّة  النتائج  −  يحّدد 
معيّنة.

− يعرّب عن 3 قيم إنسانية عىل األقل يلتزم بها يف حياته اليومية.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

بطاقات ورقة بيضاءاملستلزمات: 

1.  نسأل يف البداية: ما هي القيم اإلنسانيّة التي نرتكز عليها يف حياتنا؟ سري النشاط: 
نأخذ بعض األجوبة من دون تعليق.

األطفال  ألعامر  وفًقا  للفهم  قابلة  القيم  الئحة  من  قيم  أربع  2.  نختار 
وندّون كاّل منها عىل بطاقتني مستقلّتني )املجموع 8 بطاقات(.

3.  نوزّع األطفال ضمن 5 مجموعات ونطلب من كّل منها سحب بطاقة.
4.  نطلب من كل مجموعة أن تبتكر قصة حول القيمة التي اختارتها. 

مدة  مرسحيّة  مشاهد  خالل  من  القصص  تعرض  القّصة،  كتابة  5.  بعد 
املشهد دقيقتني. 

6.  بعد عرض كّل مجموعة نطلب من املجموعات األخرى تخمني القيم 
التي جّسدها العرض املرسحي. 

7.  نسأل األطفال اآليت: 
−  هل بإمكانكم إعطاء أمثلة حول عدم االلتزام بإحدى هذه القيم؟

−  هل بإمكانكم إعطاء أمثلة من حياتكم اليومية حول هذه القيمة؟

−  هل أعجبكم النشاط؟ ملاذا؟نقاط للحوار:
−  ما هي القيم املشرتكة التي ذكرت؟ وما الفرق بينها؟

أفعال ومامرسات يف  إىل  القيم  أن ترتجم هذه  السهل  كان من  −  هل 
مشاهدكم؟

− ما هي الصعوبات التي واجهتكم؟
− أي من القصص قد أعجبتكم أكرث وملاذا؟ 

− أي من القيم التي ذكرت تعرّب عنكم أكرث من غريها؟ وملاذا؟
− أي من القيم تلتزم يف حياتك اليوميّة )3 عىل األقل(؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما أهمية وجود قيم مشرتكة يف املجتمع؟ 
− هل متارسون هذه القيم يف حياتكم العامة؟ كيف؟ 
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أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  الئحة القيم: إحرتام كرامة اإلنسان والحياة البرشية، السالم، العدل، 
والغفران،  الرحمة  التواضع،  اآلخر،  قبول  واألمانة،  الصدق  املحبة، 

العطاء والخدمة، املسامحة واملصالحة.
−  نركّز يف النقاش حول ترابط القيم اإلنسانيّة فيام بينها.

يف  ومامرستها  ترسيخها  إىل  تعود  القيم  أهمية  أن  عىل  أيًضا  −  نركّز 
اليوميّة. الحياة 

مدونة  عىل  منها  البعض  وإضافة  القيم  تطبيق  كيفية  عىل  −  الرتكيز 
السلوك الخاصة بالصف.
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: وجها امليداليّةاملحور 7: القيم املشرتكة 

ü نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعرّف قيمة التضامن. األهداف: 

− يحّدد فعلني اثنني ناجمني عن عمل تضامني.

− يعرّب عن فخره بفعل تضامني قام به.

− يعرّب عن رغبة بتلقي فعل تضامني.

)45 دقيقة(املدة الزمنية: 

تلوين املستلزمات:  أقالم  ملّونة،  رشائط  تخطيط،  أقالم   ،A4 قياس  أبيض  ورق 
. خشبية

قيم سري النشاط:  عن  تدل  التي  السلوكيات  هي  ما  التضامن؟  هو  ما  1.  نسأل: 

ملموسة. حياتيّة  أمثلة  مع  األجوبة  بعض  نأخذ  التضامن؟ 

لسلوكياتنا  تكرميًا  ميدالية  مّنا  لكلٍّ  سنصنع  أننا  2.  ن��رشح 

واملجتمع. املدرسة  يف  التضامنية 

يفّكر  أن  مشارك  كل  من  ونطلب  دائرة  شكل  عىل  ورقة  3.  نقّص 

ييل: ما  يف 

ما  لشخص/مجموعة  العون  خالله  املشارك  قّدم  معنّي  −  ظرف 

العون إليه  أحدهم  قّدم  معنّي  −  ظرف 

الظرفني  امليدالية كاّل من  4.  نطلب من األطفال تدوين عىل وجهي 

الرسم. أو  الكتابة  خالل  من 

ميداليته  يعلّق  مشارك  وكل  بامليداليات  امللونة  الرشائط  5.  نربط 

عنقه. يف 

تكرمييّة حيث  حفلة  إىل حضور  امليداليّات  أصحاب  6.  ندعو جميع 

الدائرتني.  يف  األشخاص  يتواجه  متداخلتني.  دائرتني  يشّكلون 

اإلشارة،  عند  متعاكسني.  اتجاهني  يف  بالدوران  الدائرتان  7.  تبدأ 

)كل شخص  متواجهني  كل شخصني  من  ونطلب  الدوران  يتوقف 

منهم  واحد  كل  قّدمها  التي  العون  قّصة  يتبادال  أن  دائرة(  من 

آخر. لشخص 

183



النشاط؟ ملاذا؟نقاط للحوار: − هل أعجبكم 

برأيكم؟  التضامن  أهمية  ما   −

باملكانة  وليس  بالقيمة  )الفوز  بوجهيها؟  امليدالية  ترمز  ماذا  −  إىل 

أو باملادة(

عاطفي،  )تضامن  إليها؟  استمعتم  التي  التضامن  أنواع  −  حّددوا 

مشاكل  إىل  إصغاء  نصيحة،  )إعطاء  نفيس  دعم  تطوع،  م��ادي، 

االخرين، الحث عىل دعم االخر..(

الغري وكيف؟ التي قدمناها إىل  −  هل أفادت املساعدة 

واإلرادة-  الذاتية  )الدافعية/الرغبة  التضامن  فعل  دوافع  هي  −  ما 

تنفيذ(. وآلية  عنها،  الناتج  والفعل  بالقيمة  اإلميان 

−  ما الذي اكتشفناه عن أنفسنا وعن اآلخرين؟ )كل من األطفال قام 

التضامن..( فعل  إىل  بحاجة  والكل  تضامني  بعمل 

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− هل تحب أن تقوم بعمل تضامني؟ ملاذا؟
− هل تقبل أن يتضامن معك اآلخرون؟ ملاذا ومتى؟ 

−  ما هي العوامل التي تساعدنا عىل التضامن؟ )الرتبية - القيم - الدين 
- التعاطف - املحبة - اإللتزام..(

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  للتنويع، ميكننا الطلب من األطفال العمل ضمن مجموعات يختارون 

فيها حادثة من التي سمعوها للتعبري عنها من خالل مشهد مرسحي.

وعىل  مشرتكة  كقيمة  التعاون  أهمية  عىل  النقاش  خالل  من  −  نركّز 

كيفية تجسيد هذه القيمة بسلوكيات متنّوعة يف املجتمع.

−  لألكرب سًنا )13-15( نبدأ النشاط باستخراج قيمة التضامن من خالل 

قراءة وتحليل النصوص الدينيّة املسيجيّة واإلسالميّة التالية:

الذي  القريب  هو  من  أحدهم  سؤال  عىل  املسيح  السيّد  1-  أجاب 

تجب محبّته بحسب الرشيعة: إّن صلة الُقرىب التي تُلزِم املؤمن 

الديني  أو  العائيل  باالنتامء  مرتبطًة  ليست  غريه  مع  التضامن 

أيًّا  غريه،  مع  اإلنسان  مُيارسه  الذي  الرحمة  بفعل  بل  املشرتك، 

يكن هذا اآلخر. )لوقا 10 / 37-25(

2-  يعلّم اإلسالم بحسب الحديث الرشيف »الخلق كلّهم عيال اللّه، 

فأحبّهم إىل الله أنفعهم لعياله«.

الدليل،  املذكورة يف  القيم  من  قيمة  أي  مع  النشاط  تنفيذ هذا  ميكننا 

عىل أن يعاد توجيه أسئلة النشاط مبا يتناسب معها.
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الفئة العمريّة: 13-15 سنواتالنشاط: القيم املشرتكةاملحور 7: القيم املشرتكة 

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يّحدد املشرتك بني املسيحيّة واإلسالم حول قيمة اختارها.األهداف: 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

تلوين املستلزمات:  أقالم  ملّونة،  رشائط  تخطيط،  أقالم   ،A4 قياس  أبيض  ورق   
. خشبية

1.  نطبع النصوص الدينيّة )من املسيحية واإلسالم( املدرجة أدناه دون سري النشاط: 

ذكر القيمة املتعلقة بها. 

واالسالم  املسيحية  من  الديني  النص  نفصل  بحيث  النصوص  2.  نقص 

عىل  نص  لكل  خاصة  بطاقة  لدينا  يصبح  ليك  البعض  بعضهام  عن 

حدا. ونخلط األوراق.

3.  نوزع األطفال عىل ضعف عدد القيم املراد العمل بها خالل النشاط 

)14(، وتعطى ورقة لكّل مجموعة ويطلب من كل مجموعة استخراج 

القيمة التي يتحّدث النّص عنها. عندما تتوافق املجموعة عىل قيمة 

معيّنة تعلنها إىل املنّشط ليك يجمع املجموعة مع املجموعة الثانية 

التي لها نفس القيمة بحسب نص الديانة الثانية.

ونّص  إسالمي  نّص  نّصان:  لديهام  اللتني  املجموعتني  نجمع  4.  بعدها 

مسيحي عن القيمة ذاتها ونطلب من املجموعات أن تقوم بتحليل 

القيمة املختارة من إبراز املشرتك بني الديانتني. 

الديانتني  يف  القيمة  معنى  من  إليه  توّصلت  ما  مجموعة  كّل  5.  تقّدم 

بينهام. واملشرتك 

6.  نتحاور
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− هل أعجبكم النشاط؟ ملاذا؟نقاط للحوار:

− ماذا تغرّي عندكم بالنسبة لنظرتكم إىل الديانة األخرى؟ 

− هل استغربتم لوجود جميع هذه القيم املشرتكة؟

− هل كان هناك قيمة تظنون أن اآلخر يلتزم بعكسها أو ال يلتزم بها؟

−  ماذا تستنتجون من النشاط وكيف سيؤثر عىل سلوكم اليومي؟ )التزام 

البحث عن املشرتك مع اآلخر، عدم الوقوف عند الصور النمطية بل 

محاولة املعرفة املوثقة عن اآلخر(.

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما هو دور القيم املشرتكة يف املجتمع؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

إنسانيّة  قيم  وهي  املشرتكة،  بالقيم  تُسّمى  القيم  هذه  أن  −  نوضح 

نجدها لدى جميع الشعوب وركّزت عليها النصوص الدينيّة. 

−  يأيت اختيار نصوص دينية من الدين املسيحي والدين اإلسالمي وعدم 

لهذا  العامة  األهداف  مع  متاشيًا  واحد،  دين  من  بنصوص  االكتفاء 

الصور  اآلخر وكرس  دين  التعرف عىل  املساعدة عىل  ومنها  الربنامج 

النمطية حوله.
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ورقة عمل رقم 1

احرتام كرامة اإلنسان 
»فََخلََق اللُه اإلِنساَن عىل ُصورَتِه عىل ُصورَِة اللِه َخلََقه ذَكَرًا 

وأُننْثى َخلََقهم« )تكوين 1 / 27-26(.
َنا بَِني آَدَم ﴾ )اإلرساء 17 / 70( ﴿َولََقدنْ كَرَّمنْ

السالم
»يا أيّها الناس لن تدخلوا الجّنة حتى تؤمنوا. ولن تؤمنوا »طوىب لفاعيل السالم فإنّهم أبناء اللّه يُدَعون« )متى 9/5(

تحاببتم؟  إذا فعلتموه  أدلّكم عىل يشء  أَوال  تحابّوا.  حتى 
أفشوا السالم بينكم.« )حديث نبوّي رشيف(

الرحمة
»إرحموا من يف األرض يرحُمكم َمن يف الّسامء«. )حديث »كونوا رحامء كام أّن أباكم الساموّي رحيم« )لوقا 6 / 36(؛ 

نبوي رشيف(

العدل
»ال يقيض بحَسِب ما تَرى عيناُه، وال يحُكُم بحَسِب َسامِع 
األرض  لبائيس  ويحكم  بالَعدِل  للُفقراِء  يقيض  بل  أُُذنَيِه، 
الَعدُل  يكوُن  َشَفتيِه.  ِمننْ  بَنفخٍة  األرشاَر  ومُييُت  بالحّق، 
 /  11 )أشعيا  خرِصِه.«  َحوَل  ِمئَزًرا  والَحقُّ  لَوَسِطِه  ِحزاًما 

 )5-3

ِط َوالَ  اِمنَي لِلَِّه ُشَهَداء ِبالنِْقسنْ ﴿يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوانْ كُونُوانْ قَوَّ
َوى  ِدلُوانْ ُهَو أَقنْرَُب لِلتَّقنْ ِدلُوانْ اعنْ ٍم َعىَل أاَلَّ تَعنْ رَِمنَُّكمنْ َشَنآُن قَونْ يَجنْ

َملُوَن﴾ )املائدة 5 / 8(. َواتَُّقوانْ اللََّه إِنَّ اللََّه َخِبرٌي مِبَا تَعنْ

املحبة
ِذِهنَك.  وكُلِّ  ِسَك  نَفنْ وكُلِّ  قَلِبَك  ِبُكلِّ  إِلَهَك  الرَّبَّ  »أَحِبِب 
أَحِببنْ  ِمثلُها:  والثَّانِيَُة  واألُوىل.  الُكربى  الَوِصيَُّة  هي  تِلَك 
يَعُة كُلُّها  ِسَك. ِبهاتنَِي الَوِصيَّتنَِي تَرتَِبُط الرشَّ قريبََك ُحبََّك لَِنفنْ

واألَنِبياء« )إنجيل متّى 22: 40-38(. 

لنفسه«.  يحب  ما  ألخيه  يحب  حتى  أحدكم  يؤمن  »ال 
)حديث نبوي رشيف(

العطاء والخدمة
باَركَهم  َمن  يا  تَعالَوا،  مَييِنه:  عن  لِلَّذيَن  امللُِك  يَقوُل  »ثمَّ 
أليَنِّ  الَعالَم:  إِنشاِء  منُذ  لَُكم  املَعدَّ  املَلكوَت  فرِثوا  أيَب، 
َغريبًا  وكُنُت  فَسَقيتُموين،  وَعِطشُت  فأَطَعمتُموين،  ُجعُت 
فآويتُموين، وُعريانًا فَكَسومُتوين، وَمريًضا فُعدمُتوين، وَسجيًنا 
جائًعا  رأَيناَك  متى  رَّب،  يا  األَبرار:  فيُجيبُه  إيَِلَّ.  فِجئتُم 
غريبًا  رأَيناَك  ومتى  فَسقيناك؟  َعطشاَن  أَو  ناك  فأَطَعمنْ
فآويناك أَو ُعريانًا فَكَسوناك؟ ومتى َرأَيناَك مريًضا أَو َسجيًنا 
فِجئنا إِلَيَك؟ فيُجيبُُهُم املَلِك: الَحقَّ أَقوُل لَكم: كُلَّام َصنعتُم 
قد  فيل  غار،  الصِّ هؤاُلِء  إِخويت  ِمن  لِواِحٍد  ذلك  ِمن  َشيئًا 

َصَنعتُموه.« )متى 25 / 40-34(

رِِب  َوالنَْمغنْ ِِق  النَْمرشنْ ِقبََل  ُوُجوَهُكمنْ  تَُولُّوانْ  أَن  النْرِبَّ  ﴿لَّينَْس 
ِم اآلِخِر َوالنَْمآلئَِكِة َوالنِْكتَاِب  َولَ�ِكنَّ النْرِبَّ َمننْ آَمَن ِباللِّه َوالنْيَونْ
َوالنْيَتَاَمى  ىَب  النُْقرنْ َذِوي  ُحبِِّه  َعىَل  النْاَمَل  َوآىَت  َوالنَِّبيِّنَي 
الَة  آئِلِنَي َويِف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّ ِبيِل َوالسَّ َوالنَْمَساكنَِي َوابنَْن السَّ
يِف  اِبِريَن  َوالصَّ َعاَهُدوانْ  إَِذا  ِبَعهنِْدِهمنْ  َوالنُْموفُوَن  كَاَة  الزَّ َوآىَت 
َّاء َوِحنَي النْبَأنِْس أُولَ�ِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَ�ِئَك  النْبَأنَْساء والرضَّ

ُهُم النُْمتَُّقوَن﴾ )البقرة 2 / 177(. 

املصالحة
»ا حتَِملوا بَعُضُكم بَعًضا، ولنْيُساِم�حنْ بَعُضُكم بَعًضا إذا كانَت 
، ساِمحوا أنتُم  ألََحٍد َشكوى ِمَن اآلَخِر. فكام ساَمَحُكُم الرَّبُّ

أيًضا.« )كولويس 3: 13( 

َسُن  أَحنْ ِهَي  ِبالَِّتي  ادنْفَعنْ  يِّئَُة  السَّ َوال  النَْحَسَنُة  تَِوي  تَسنْ ﴿َوال 
)فّصلت  َحِميٌم﴾  َويِلٌّ  كَأَنَُّه  َعَداَوٌة  َوبَينَْنُه  بَينَْنَك  الَِّذي  فَِإَذا 

)34/41
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الفئة العمريّة: 13-15 سنواتالنشاط: بني اإلميان والتعّصب )1( املحور 7: القيم املشرتكة 

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

−  مييّز بني االلتزام الديني القيمي والتعّصب.األهداف: 

−  يستنتج الوسائل السلميّة لعيش القيم.

− يعرّب عن التزامه نبذ التعّصب.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 ورق أبيض قياس A4، أقالم تخطيط، رشائط ملّونة، أقالم تلوين خشبية.املستلزمات: 

 نسأل يف البداية:سري النشاط: 
األجوبة  بعض  نأخذ  التعصب؟  وبني  اإلمياين  االلتزام  بني  الفرق  هو  ما 

ونقسم اللوح إىل قسمني ونلخص االجابات عىل الشكل اآليت:
•  القيم الدينيّة واالميانيّة 

• التعّصب
-  نوزع األطفال ضمن مجموعات صغرية ونوزع عليها ورقة العمل التي 

تحتوي عىل نصوص مختارة من الكتب املقّدسة واألحاديث 
-  ونرشح أن عليهم رسم جدول بثالثة أعمدة الستخراج اآليت من النصوص: 

القيمة، األفعال املتعلقة بها واالسباب الداعية لها.
جدول  ضمن  املجموعات  عمل  نتائج  اللوح  عىل  ونستخلص  -  نجتمع 

موحد.
ونسأل اآليت: 

-  ما هي القيم؟ وملَ تدعو النصوص الدينيّة إىل تطبيقها؟
-  ما هي الوسيلة بحسب هذه النصوص لتطبيق هذه القيم؟ أهي وسائل 

سلمية أم غري سلمية؟
-  هل تدعو النصوص إىل عيش هذه القيم يف الجامعة الواحدة التي هي 

من نفس الدين أو من نفس البيئة فقط؟ 
عىل  ونسجلها  واقعهم  من  األطفال  عرفها  تعصب  حاالت  عن  -  نسأل 

اللوح.
-  نسأل عن األسباب التي أّدت إىل تعصب تلك الحاالت. 

من  حالة  إختيار  منها  كل  من  ونطلب  مجموعات  إىل  األطفال  -  نوزع 
حاالت التعصب املدونة عىل اللوح. 

التي  للحالة  توعويّة  يافطات  وتصميم  إعداد  منها  كّل  من  -  نطلب 
اختاروها، وميكن االستناد إىل القيم التي تعلّموها لحينه.

-  تكتب الشعارات عىل ورق كرتون كبري بخط ملّون ليك تعلّق يف امللعب 
أو يف أي مكان عام يف املدرسة.
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− هل أعجبكم النشاط؟ ملاذا؟نقاط للحوار:

− ما الفرق بني االلتزام الديني والتعّصب؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

الحياة  يف  للامرستها  النصوص  تدعو  التي  السلميّة  الوسائل  هي  −  ما 

القيم؟  اليوميّة لعيش 

−  هل يجب مناقشة هذا املوضوع مع أطفال آخرين وملاذا؟

−  هل ترغبون بقيام أنشطة توعوية أخرى؟ ما هي؟ وملن؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

تحقيق  يف  الحقوق  أهمية  حول  الجدول  وتحليل  الحوار  −  نصّوب 

السالم. 

−  يستخلص األطفال اّن القيم اإلنسانية التي تدعو اليها األديان متشابه 

اإلنسانية  كرامته  عىل  واملحافظة  اإلنسان  سعادة  إىل  وتهدف  جّدا، 

كام  واالجتامعيّة.  البرشيّة  الحياة  يدّمران  والتطرّف  التعّصب  بينام 

بينام  املختلفة  الجامعات  بني  حواجز  تبني  ال  القيم  أن  يستنتجون 

التعّصب يبني أسواًرا حول كّل جامعة.
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ورقة عمل رقم 2: مترين اإلميان والتعصب

طَِهدونُكم،... فإننْ كُنتُم تُِحبّوَن الَّذيَن يُحبّونُكم،  »أِحبّوا أَعداءَكُم، وَصلّوا ألجِل الَّذيَن يضنْ

فأيُّ أجر لكم. )متى 44/5- 46(

ُجعُت فأطَعمتُموين، وَعِطشُت فَسَقيتُموين، وكُنُت َغريبًا آَوينْتُموين، وُعريانا فَكَسونْمُتوين... 

، متى رأيناَك جوعانا فأطنَْعمناَك أو َعطشانا فََسقينْناَك ... فيُجيبُُهُم  فيُجيبُُه الّصالِحوَن يا ربُّ

)املقصود  غاِر  الصِّ َهؤالِء  لواحد من إخويت  َعِملتُم هذا  َمرَّة  كُلَّ  لُكم  أقوُل  الحقَّ  املَلُِك 

الفقراء واملهّمشني )، فيل َعِملتُموه. )متى 35/25- 40( )آيات من اإلنجيل املقدس(

َناكُمنْ ِمننْ ذَكر َوأُننْثَٰى َوَجَعلنَْناكُمنْ ُشُعوبا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا إِنَّ أَكنْرََمُكمنْ  يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقنْ

نَْقاكُمنْ إِنَّ اللَّه َعلِيم َخِبري } )سورة الحجرات 13( ِعننَْد اللَّه أَت

»اننْرُصنْ أََخاَك ظَالاِم أَونْ َمظنْلُوما«، ِقيَل: يَا رَُسوَل اللَّه نرََصتُُه َمظنْلُوما، فََكينَْف أَننْرُصُه ظَالاِم؟ 

يَّاه«. )الحديث الرشيف( َتَُك إِ قَاَل: »مَتنَْنُعُه ِمَن الظُّلنِْم، فََذلَِك نرُصنْ

 منوذج عن جدول التحليل:

األسبابالوسيلةالقيمة

لرفع اإلضطهاد الصالة ألجل املضطهدينالحّب 

لوقف الجوع والعطشمساندة الفقراء واملهّمشنيالعطاء

لإللفة بني الناسالذهاب إىل اآلخر للتعرف عليهالتعارف

ملنع الظلمنرصة املظلوم وكّف الظامل عن ظلمهالنرصة
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الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: شجرة القيماملحور 7: القيم املشرتكة 

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعّدد بعض قيم الحياة العاّمة.األهداف: 

− يحلّل أهميّة القيمة ومسار تطبيقها يف الحياة االجتامعيّة.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 ورقة بيضاء كبرية، وعاء، قصاصات ورقيّة كتب عىل كل منها قيمة معيّنة، املستلزمات: 
ورقة عمل رقم 4

القيم، ونأخذ بعض اإلجابات.سري النشاط:  1.  نسأل ما هي 

2.  ندعو األطفال إىل ذكر قيم يتميّزون ويلتزمون بها، ونستمع إليهم 

تعليق. من دون 

3.  نرشح بأن لكّل قيمة مسار يبدأ من رضورة أنتجتها لتنظيم الحياة 

االجتامعية، وليك تتحقق مطلوب من كّل إنسان تحديد سلوكيات 

عن  مثال  بإعطاء  املشاركة  منهم  ونطلب  لرتسيخها.  ومامرساتها 

عيشها. وكيفيّة  قيمة 

مجموعة  كّل  من  ونطلب  صغرية،  مجموعات  إىل  األطفال  4.  نوّزع 

التي ذكرت.  القيم  قيمة من  اختيار 

أن  عىل  بها  الخاصة  القيم  شجرة  رسم  مجموعة  كل  من  5.  نطلب 

كاآليت:  تقسم 

القيمة ميثل  1(  الجذع: 

القيمة  تطبيق  رضورة  إىل  دعت  التي  األسباب  متثل  2(  الجذور: 

اجتامعية( أو رضورات  )مامرسات سلبية 

والّسلوكيّات واملامرسات  الوسيلة  متثل  3(  األغصان: 

القيمة تطبيق  الناجمة عن  االيجابية  النتائج  متثل  األوراق:   )4

يختاروا  أن  )عىل  مجموعته  عمل  نتائج  مجموعة  كّل  مقّرر  6.  يقرأ 

األطفال. مع  بالتعاون  بتصويبها  نقوم  املقّرر(،  بأنفسهم 

أنها  يرى  التي  القيم  أشجار  عىل  يوقّع  أن  طفل  كل  من  7.  نطلب 

متثله.

تحديد  منه  ونطلب  التّعهد  ورقة  طفل  كّل  عىل  نوّزع  الختام،  8.  يف 

لتحقيقها.  املتوجبة  والسلوكيات  تبنيها  يرغب  التي  القيم 
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−  هل أعجبكم النشاط؟ ملاذا؟نقاط للحوار:

− عىل أي أساس تّم إختيار القيم؟ 

−  هل كان سًهال التوافق عىل قيمة مشرتكة؟

−  ما هو مسار القيمة؟

−  هل كان من الصعب اختيار مامرسات وسلوكيات لتحقيق قيمة ما؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

−  ما أهمية اتباع القيم يف الحياة االجتامعية؟

املدرسة؟ كيف  القيمة داخل  احرتام هذه  تحّققوا  أن  −  كيف ميكنكم 

وبأي وسيلة؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

− نوضح أن هذه القيم تُسّمى بقيم الحياة العاّمة 

− الرتكيز عىل كيفية عيش القيم.

−  ميكن عرض أشجار القيم يف مكان مشرتك مع أطفال الصفوف األخرى 

والطلب من منشطي هذه الصفوف تخصيص وقت ألطفالهم لرشحها 

لهم. 
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ورقة عمل رقم 3

تعهُّد

• االسم والشهرة: .........................................................................................

• القيم التي أرغب يف تبنيها:

............................................................................................................. −

............................................................................................................. −

............................................................................................................. −

− السلوكيّات أود مامرستها لتحقيق القيم الخاصة يب:

............................................................................................................. −

............................................................................................................. −

............................................................................................................. −

التوقيع:        
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املحور 7: القيم املشرتكة 
النشاط: الوسائل السلميّة لعيش 

قيم الحياة العاّمة: ميثاق الصف
الفئة العمريّة: 10-15 سنوات

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يشرتك يف تحديد قيم الصّف.األهداف: 

− يتعّهد االلتزام مبيثاق الصّف.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

ورق أبيض قياس A4، أقالم تخطيط، رشائط ملّونة، أقالم تلوين خشبية.املستلزمات: 

5 تالمذة ونطلب منهم تحضري سري النشاط:  التالمذة إىل مجموعات من  1.  نقسم 

يف  عليها  عملوا  التي  القيم  عىل  مبنيّة  الصف  حياة  قيم  الئحة 

السابقة التامرين 

النتائج ثم نطلب من كّل مجموعة كتابة الوسائل السلميّة  2.  نلخص 

القيم هذه  لعيش 

لحياة  ميثاق  يف  م  قُدِّ ما  كّل  ونلّخص  عملها  مجوعة  كّل  3.  تعرض 

الصّف

ونصيغه  عليه  فعلهم  ردود  ونأخذ  الجميع  عىل  امليثاق  4.  نعرض 

وسائل  لتبني  الجميع  عليه  يوقّع  ثم  الجميع  مع  يتناسب  بشكل 

اليومية.  الحياة  يف  القيم  لنرش  سلمية 

وكيف؟ ويف حال  املامرسات  بتنفيذ هذه  بدأوا  إذا  األطفال  5.  نسأل 

مل ينفذها البعض نسأل عاّم حال دون ذلك.

النشاط؟ ملاذا؟نقاط للحوار: − هل أعجبكم 

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ماذا نعمل يف حال مل يلتزم أحدنا مبيثاق الصف؟ 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

أن نصوب  الراجعة  والتغذية  التقييم  أسئلة  نهاية  األفضل عند  −  من 

خارج  من  أطفال  إلرشاك  األطفال  عند  الدافع  حول  االجابات 

للمدرسة.  تعهد/ميثاق جامعي  وكتابة  النشاط  هذا  صفهمم يف 
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الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: املواطن الفاعلاملحور 7: القيم املشرتكة 

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعرّب عن أهمية االلتزام بالقوانني.األهداف: 

− يستعرض النتائج السلبيّة لغياب االلتزام بالقيم.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

اللوح، ورقة تعّهد، أقالم ملّونة املستلزمات: 

يكون سري النشاط:  أن  عىل  كيس،  يف  ونبعرثها  الخاليا  وفق  العمل  ورقة  1.  نقّص 

بدء  قبل  )تحرّض  األطفال  لعدد  الخاص وفًقا  لكّل مجموعة كيسها 

الحّصة(.

كيسها  منها  لّكل  ونعطي  صغرية  مجموعات  عىل  األطفال  2.  نوّزع 

الخاص وورقة بيضاء، ليك يقوموا مبا ييل: 

قيم  بعنوان  األول  عمودين،  من  مؤلف  الورقة  −  رسم جدول عىل 

املعاكسة. السلوكيات  عن  أمثلة  بعنوان  والثاين  املواطنة، 

املواطنة  قيم  عن  الكيس  يف  املوجودة  البطاقات  ضمن  −  البحث 

لها. املعاكسة  واألمثلة 

املرتبط  املثل  بها ومبقابلها  الخاص  العمود  القيم يف  بطاقة  −  وضع 

لها. املعاكس  بالسلوك 

مشاركة  مع  ونقوم  عملهم  نتائج  عرض  املجموعات  من  3.  ونطلب 

ولحامية حقوق  املعاكسة  املامرسات  لضبط  قوانني  بوضع  األطفال 

الجميع.

−  ما معنى أن أكون مواطًنا فاعاًل؟نقاط للحوار:

السلوكيات  لتصحيح  تنفذ  أن  ميكن  التي  اإلجراءات  أنواع  هي  −  ما 

عنها؟ أمثلة  إعطاء  مع  املعاكسة 

القيم دوًرا يف تحقيق املواطنة؟ وكيف؟  − هل تلعب 

العامة؟ املصلحة  لتحقيق  القوانني  أهمية  − ما 
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نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

خالل  )من  وكيف؟  اليومية،  حياتكم  يف  القيم  هذه  متارسون  −  هل 

أمثلة( إعطاء 

نرشح   .5 رقم  عمل  ورقة  مشارك  كل  عىل  نوّزع  تقييمي:  −  نشاط 

يرى  أكرث  أو  بقيمة  االلتزام  مشارك  كل  مبوجبها  يتعّهد  وثيقة  أنها 

التالمذة إىل ملئها. اليوميّة، وندعو  بها يف حياته  التحيّل  رضورة 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

القيم متعددة:  أن  اآليت:  −  نصنفها لنرشح 

كّل  – حق  اإلنسان  احرتام حقوق  من  )املنطلقة  اإلنسانّية  •  القيم 

اإلنسانيّة(  الكرامة  وصون  بالحياة-  إنسان 

العاّمة  الحياة  وأنظمة  القوانني  باحرتام  )القاضية  املدنّية  •  القيم 

االجتامعية  واملسؤولية  الفاعلة  املشاركة  وضمنها  واألع��راف 

العاّمة( للمصلحة  والعمل 

والرقّي  والتضامن  التعاون  عىل  )املرتكزة  األخالقّية  •  القيم 

واإلنصاف(.  العدل  وإحقاق  والغنب  الظلم  ومناهضة 

اآلخر،  دون  القيم  من  بنوع  اإللتزام  ميكن  ال  بأنه  األطفال  −  توجيه 

اإلنسان ألنها جميعها تصب يف خدمة 

السلوكيات  لتنظيم  وضعت  القوانني  بأن  التوضيح  الرضوري  −  من 

واملامرسات واحرتام حقوق اآلخرين.

عىل  السلبية  بالنتائج  الخاص  العمود  إضافة  عدم  اإلمكان  −  من 

الجدول للفئة األصغر سًنا، ونرتك تحديد ذلك للمنشط ألن قدرات 

األطفال تختلف بني صف وآخر. 
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ورقة عمل رقم 4: الئحة القيم وسلوكيّات معاكسة 

النتائج السلبية املرتتبة عن أمثلة عن السلوك املعاكسالقيمة 

السلوك املعاكس

ال أشارك طعامي مع من ليس لديه طعاًما التكافل

وابتعد عن اللعب معهم ألنهم ضعفاء.

الصدق 

والرصاحة

األستاذ  وأتهم  سيئة  عالمات  عىل  أحصل 

بكرهه يل وال أعرتف بأنني مل أدرس جيًدا.

االلتزام 

باملصلحة العامة

أرمي كّل ما ال أحتاجه من ورق وأقالم وبقايا 

طعام يف زاوية الصف فطاملا أن طاولتي وما 

حولها نظيف ال يهمني إن كان باقي الصف 

متسخ. 

 قوانني املدرسة ال تعنيني وال أحب اإللتزام إحرتام القوانني 

أصدقايئ  مع  دامئًا  واتحدث  الدوام  بأوقات 

خالل الصف وأزعج اآلخرين.

أحببت األمانة ألنني  فقط  يل  ليست  أقالما  أجمع 

شكلها ومن دون استئذان صاحبها.

ال أشارك يف وضع بنود مدونة السلوك، ألنني املشاركة

الصف  العمل ضمن  تنظيم  أجد رضورة  ال 

وال أود اإللتزام بها.

املحافظة عىل 

البيئة

بقطف  أقوم  الطبيعة  إىل  برحلة  أقوم  كلام 

األزهار وأرمي نفايايت إما يف الحديقة أو عىل 

الطرقات أو يف البحر. 

مل استطع مسامحة سعاد رغم إعتذارها يل. املسامحة

فقد صاحت بوجهي ألنها كانت غاضبة.

ال أشارك يف اللعب مع الفتيات/ أو مع قبول اآلخر

الطائفة   - املدرسة   - الحي  من  فتيان 

الثانية.
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ورقة عمل رقم ٥

تعهُّد

• االسم والشهرة: .........................................................................................

• القيم التي أرغب يف تبنيها:

............................................................................................................. −

............................................................................................................. −

............................................................................................................. −

− السلوكيّات أود مامرستها لتحقيق القيم الخاصة يب:

............................................................................................................. −

............................................................................................................. −

............................................................................................................. −

التوقيع:        
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المحور الّثامن 
المواطنة الحاضنة للتنّوع 

الّثقافّي والدينّي
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المحور الّثامن: المواطنة الحاضنة للتنّوع 
الثقافي والديني

1- مفهوم المواطنة الحاضنة للتنّوع

القوانني.  واحرتام  املساواة  أساس  عىل  الواحد  الوطن  أبناء  لجميع  الجامع  اإلطار  املواطنة  تُشّكل 

الدولة  مع  والعالقة  وطنّي  كيان  إىل  الفاعل  املواطنني  األفراد  انتامء  أنها  عىل  املواطنة  تُعرّف  لهذا 

الحقوق  مبنظومة  املواطنة  وترتبط  املشرتكة.  العاّمة  القيم  ومنظومة  القانون  أساس  عىل  واملجتمع 

والواجبات التي تصعب تجزئتها، والتي تنظّم الحياة السياسيّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة لكافّة املواطنني 

من دون متييز، وتضمن حريّاتهم الخاّصة والعاّمة، وتشّكل حيّزًا للتفاعل اإليجايّب فيام بينهم وللمشاركة 

العاّمة.  الحياة  املسؤولة يف 

الواحد،  املجتمع  ضمن  التنّوع  قبول  نتاج  فهي  والديني  الثقايف  للتنّوع  الحاضنة  املواطنة  أّما 

مصدًرا  اعتباره  خالل  من  العاّمة،  الحياة  سياق  يف  مكّوناته  بني  الحضارّي  والتفاعل  الحوار  وتحفيز 

جزًءا  الثقايّف،  اختالفه  من  الرغم  عىل  اآلخر،  املواطن  مع  الرشاكة  واعتبار  املشرتك،  الجامعّي  للغنى 

الجامعة،  الوطنيّة  الثقافة  تكوين  يف  ذلك  ويُسهم  واملجتمعيّة.  الفرديّة  الذات  بناء  عمليّة  من 

أحاديّة  فرض  أو  أخرى  عىل  مجموعة  هيمنة  دون  من  املشرتكة  الوطنيّة  الهويّة  معامل  وتحديد 

معيّنة.  ثقافيّة 

النتائج املتوّقعة:

بناء عالقات إيجابّية منفتحة عىل التنّوع الثقايف والديني 
• يحّدد فكرة معيّنة كانت لديه عن اآلخر وتغرّيت.

•  يعّب عن أهميّة التنّوع ويذكر شكلني عىل األقل من التنّوع الثقايّف 
والدينّي.

•  يُعّدد بعض املعامل الحضاريّة لثقافات وديانات مختلفة يف وطنه 
ويعرّب عن افتخاره بهذا اإلرث الوطني. 

االلتزام بقضايا املصالحة والسالم 
عىل  معهم  العمل  يف  يرغب  زمالئه  مع  مشرتكة  قضيّة  •   يُحّدد 

معالجتها.
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الحاضنة  املواطنة  موضوع  يف  أساسيًّا  ركًنا  تُشّكل  والجامعّي،  الفردّي  ببعديها  الهويّة،  مسألة  إن 

للتنّوع. إذ إّن العديد من الرصاعات وتفتّت الدول أحيانًا ترتبط مبسألة تصادم الهويّات الثقافيّة أو الدينيّة 

أو اإلثنيّة. ويف املقابل، من الواضح أنّه أصبح من املستحيل اليوم بناء الهويّات الوطنيّة عىل أساس قومّي 

إيديولوجّي وانصهارّي، يلغي أو يضع عىل الهامش التاميز الثقايف والتنّوع ضمن املجتمع ذاته. لذلك كان 

ال بّد للمواطنة أن تأخذ بعني االعتبار التنّوع الثقايّف من ناحية، وال بّد للفرد-املواطن من ناحية أخرى أن 

يفهم مكّونات هويّته وديناميّتها يف سياق مواطنيّته الجامعة ووالئه للوطن.

الوطنّي  االنتامء  يُغني  إيجايب  بشكل  العاّم  املجال  عىل  الخاّص  الطائفّي  أو  الفئوي  االنتامء  ففتح 

والجامعيّة  الفرديّة  للهويّة  حاجة  يُشّكالن  املديّن  واالنتامء  العاّم  فاملجال  الفرد.  هويّة  يُغني  كام  الجامع 

شبكة  توسيع  وعرب  العاّمة،  واملعطيات  واألفكار  اآلخرين  مع  التفاعل  عرب  والرقّي  للتطّور  رحبة  ومساحة 

العالقات واملصالح املشرتكة عىل أساس االنتامء املديّن. إذ من دون هذه الفسحة يتحّول االنتامء الطائفّي 

إىل عصبيّة يتقوقع الفرد يف حلقتها الضيّقة فاقًدا الحريّة واإلبداع مًعا. وباملقابل ال يتحّقق االنتامء الوطنّي 

عىل حساب االنتامءات األخرى )الجامعيّة( أو عن طريق تهميشها أو محاولة نكران وجودها. فمن الخطأ 

التنّكر لالنتامءات الجامعيّة الخاّصة أو التخلّص منها،  االعتقاد بأّن االنتامء الوطنّي-املديّن السليم يتطلّب 

تتمّكن  حيث  العاّم  اإلطار  يُشّكل  أن  يجب  الوطنّي  االنتامء  أّن  هو  الواقع  بل  بينهام.  تعارًضا  مثّة  وكأّن 

االنتامءات الخاّصة من التعبري عن ذاتها والتفاعل مع غريها. 

2- مبادئ المواطنة الحاضنة للتنّوع

واملواطن  الدولة  بني  العالقة  أساس  عىل  تُبنى  الدميقراطيّة  أّن  من  الرغم  عىل  بالتنّوع:  أ(  االعرتاف 

كفرد مستقّل وبشكل مبارش، إاّل أّن املواطنة الحاضنة للتنّوع تضيف إىل ذلك االعرتاف باملجموعات 

ويحفظ  جهة،  من  الجامعة  والهويّة  الوطني  النسيج  تكوين  يف  إسهامها  عىل  يؤكّد  مبا  الثقافيّة 

جهة  من  املجموعات  سائر  مع  والتكامل  والتفاعل  ذلك  عن  التعبري  وإمكانيّة  خصوصيّاتها  لها 

أخرى. يُحّرر هذا املبدأ من مقولة االنصهار التي فيها إجحاف بإقصاء الخصوصيّات الثقافيّة تحت 

شعار وحدة إيديولوجيّة غري واقعيّة. فاملواطنة الحاضنة للتنّوع تؤكّد وضمن وحدة املجتمع مع 

االعرتاف بتنّوع مكّوناته.  

مبدأ  وفق  للتنّوع،  الحاضنة  املواطنة  تضمن  والواجبات:  الحقوق  يف  املواطنني  بني  ب(  املساواة 

االرتباط بوحدة االنتامء واملشاركة القامئة عىل العدل واملساواة يف إطار سيادة القانون، مساواة 

جميع املواطنني يف الحقوق والواجبات. فال يكون طغيان لفئة عىل أخرى أو ألكرثيّة مهيمنة عىل 

مهّمشة. أقليّة 
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بشكل  العاّمة  الحياة  يف  الجميع  ملشاركة  ضامنة  للتنّوع  الحاضنة  املواطنة  تُشّكل  ا:  معاً ج(  العيش 

وتعزيز  والدينيّة  الثقافيّة  املجتمع  مكّونات  بني  للتفاعل  مساحات  إيجاد  يف  وتساعد  متكافئ 

الرتابط االجتامعي والوحدة الوطنيّة. 

د(  التنمية والتطّور والتغيري: إّن املواطنة الحاضنة للتنّوع الثقايف ليست آليّة لتكريس الوضع القبيّل 

أو الطائفّي ولتعزيز التباعد بني املواطنني أو تقوقعهم يف جامعاتهم الخاّصة، بل هي آليّة للتفاعل 

وإرثها  املختلفة  الجامعات  غنى  من  واالستفادة  والتطّور  التقّدم  عىل  املجتمعّي  الوضع  لتحفيز 

املتعّدد، من دون تغليب طرف عىل آخر. فالحوار االجتامعي الدائر يف جّو من التعّدديّة يسمح 

أو يف  اآلخر،  تنفي رشعيّة  التي  الرصاعات  أجواء من  الدائر يف  الحوار  من  أكرث  والتطّور  بالتغيري 

للتنّوع  الحاضنة  فاملواطنة  لذلك  والدينيّة.  الثقافيّة  الجامعات  ضمن  واالنغالق  التقوقع  أجواء 

عىل  املحافظة  ضمن  التجّدد  بهدف  األمام  إىل  الجامعيّة  والثقافة  باملجتمع  يدفع  نهًجا  تشّكل 

األصالة.

ه(  الرشاكة والعدالة االجتامعّية: إّن التنّوع ليس مجرّد غاية يف حّد ذاته. فاالعرتاف باالختالف ما هو 

إاّل رشط لبداية التفاعل والحوار بني املواطنني لبناء رشاكة واسعة النطاق تقوم عىل مبدأ التفاهم 

العام عىل أساس املساواة. فالهدف ليس مجرد  العدالة االجتامعيّة والخري  والعمل مًعا لتحقيق 

االعرتاف بتنّوع الثقافات، بل هو الوصول إىل تضافر جهود الجميع يف بناء مستقبلهم املشرتك. 

إلخ(  والسيايس،  والديني،  )القبيل،  التعّصب  بعكس  للتنّوع،  الحاضنة  املواطنة  إّن  التعّصب:  و(  نبذ 

الذي يؤّدي إىل رفض االختالف وتهميش اآلخرين، تقوم عىل االعرتاف بأّن تحقيق الذات الفرديّة 

والجامعيّة يتّم بالتوازي مع االعرتاف باآلخر وحقوقه وخصوصيّته الثقافيّة )أنا وأنت مًعا(.

ز(  االنفتاح عىل العامل: ال ينحرص مبدأ احتضان التنّوع باملستوى الوطنّي وحسب، بل تتالقى املواطنة 

الحاضنة للتنّوع مع املواطنة العامليّة باالنفتاح عىل الطابع اإلنسانوي للوجود، وتدفع باتجاه 
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من اإلعالن العاملي ملنظّمة األمم املّتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة – اليونسكو بشأن التنّوع الثقايف )2001(

املاّدة 1: التنّوع الثقايفّ بوصفه تراثاًا مشرتكاًا لإلنسانّية

تتّخذ الثقافة أشكااًل متنّوعة عرب املكان والزمان. ويتجىّل هذا التنّوع يف أصالة وتعّدد 

والتنّوع  اإلنسانيّة.  منها  تتألّف  التي  واملجتمعات  للمجموعات  املميّزة  الهويّات 

البرشّي  للجنس  رضورّي  هو  واإلبداع،  والتجديد  للتبادل  مصدًرا  بوصفه  الثقايّف، 

كرضورة التنّوع البيولوجّي بالنسبة للكائنات الحيّة. وبهذا املعنى، فإّن التنّوع الثقايّف 

هو الرتاث املشرتك لإلنسانيّة، وينبغي االعرتاف به والتأكيد عليه لصالح أجيال الحارض 

واملستقبل.

املاّدة 2: من التنّوع الثقايفّ إىل التعّدديّة الثقافّية

املنسجم  التفاعل  يوم، من ضامن  بعد  يوًما  تنّوًعا  تتزايد  التي  بّد يف مجتمعاتنا  ال 

ومتعّددٍة  ثقافيٍّة  هّويّاٍت  ذوي  أفراٍد ومجموعاٍت  بني  فيام  مًعا  العيش  يف  والرغبة 

ومتنّوعٍة وديناميّة. فالسياسات التي تشّجع عىل دمج ومشاركة كّل املواطنني تضمن 

التعّدديّة  فإّن  املعنى  وبهذا  والسالم.  املديّن  املجتمع  وحيويّة  االجتامعّي  التالحم 

الثقافيّة هي الجواب السيايّس عىل واقع التنّوع الثقايّف. وحيث إنّه ال ميكن فصلها 

، فإنّها تيرّس املبادالت الثقافيّة وازدهار القدرات اإلبداعيّة  عن وجود إطاٍر دميقراطيٍّ

التي تغّذي الحياة العاّمة.

املاّدة 3: التنّوع الثقايفّ بوصفه عامالاً من عوامل التنمية

إّن التنّوع الثقايّف يوّسع نطاق الخيارات املتاحة لكّل فرد، فهو أحد مصادر التنمية، ال 

مبعنى النمّو االقتصادي فحسب، وإمّنا من حيث هي أيًضا وسيلة لبلوغ حياٍة فكريٍّة 

وعاطفيٍّة وأخالقيٍّة وروحيٍّة ُمرِضية.
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3- احترام االختالف الديني وتعزيز المعرفة المتبادلة

َشاَء  َولَونْ   } السامويّة  الرساالت  أو  األديان  بتعّدد  خاصة،  واإلسالم  واملسيحيّة  عامة،  األديان  تعرتف 
يِن  }والتعرّض لآلخر بسبب معتقده  ًة َواِحَدًة } وترفض قطًعا منطق التكفري { ال إِكنْرَاَه يِف الدِّ اللَُّه لََجَعلَُكمنْ أُمَّ
أو دينيه. هذا ما يجعل املؤمنني من ديانات مختلفة منفتحني عىل معرفة الديانات األخرى كجزء من ثقافتهم 

العامة ولتحسني تواصلهم مع أبناء وطنهم أو خارجه املنتمني إىل ديانة غري ديانتهم. 

يتجىّل الدين يف الحياة الفرديّة واالجتامعيّة بأوجه مختلفة، تنقسم إىل ثالثة أبعاد. ويرتبط مبدأ احرتام 
االختالف واكتشافه والتعرّف عىل الخاص لدى اآلخرين واملشرتك معهم بالوعي لهذه األبعاد ودور كّل منها.   

1-  البعد الخاص: وهو االختبار اإلمياين والروحاين الداخيل.
2-  البعد الجامعي: وهو عىل صعيد الجامعة الدينيّة ويتجىّل يف مامرسة الشعائر الدينيّة وما يرتبط بها.

3-  البعد العام: ويتجىّل يف االلتزام بقيم الدين وتعاليمه يف الحياة االجتامعيّة والعالقة مع اآلخرين.

 فيتجىّل الدين أّواًل يف الفضاء اإلميايّن وهو يجمع بني التساؤالت الوجدانيّة واملاورائيّة والخربات الروحيّة 
الخاّصة للفرد يف عالقته الحميمة والباطنيّة مع الله أو البعد املاورايئ للوجود. يقتيض هذا البعد احرتام حريّة 
املعتقد وحّرية الضمري، فيستطيع بذلك الفرد اختيار مساره الروحي وتحقيق مسريته اإلميانيّة بحريّة وبدون 
التعبري عن ذلك. وميكن أن يلتقي يف سياق هذه الخربة العميقة مؤمنون من  إكراه ومع ضامن حريّته يف 

إنتامءات دينيّة مختلفة، فيتبادلوا خرباتهم الروحيّة وتأمالتهم الوجدانيّة. 

عرب  الجامعيّة  الحياة  وتنظيم  الشعائر  ومامرسة  الدينيّة  بالتعاليم  فيتمثّل  للدين  الثاين  الفضاء  أما 
املؤّسسات الدينيّة. ويرتبط هذا الفضاء بالشأن العام عرب القوانني التي تضمن حّق مامرسة الشعائر الدينيّة 
والتي توفّق بني هذا الحّق ومقتضيات الحّريّات والنظام العام. وترُثي األديان بنتاجها الثقايّف املتنّوع املجتمع 
واإلرث الوطنّي واإلنسايّن، عرب حركة التأليف والنرش، والعامرة واملوسيقى وغريها من الفنون التي تستعمل 
أو تنشأ للتعبري عن الخربة اإلميانيّة بأجمل الوسائل، باإلضافة إىل التقاليد الخاّصة التي تطبع الحياة الجامعيّة 
تُشّكل يف  إلخ.(.  األساسيّة،  باألعياد  االحتفاالت  )الحج،  الكربى  الدينيّة  املناسبات  ترتافق مع  ما  غالبًا  والتي 
وأبعادها  الدينيّة  العادات  األعياد،  معاين  املعتقدات،  )أبرز  األخرى  لألديان  املوضوعيّة  املعرفة  البعد  هذا 
االجتامعيّة، إلخ.( حاجة أساسيّة للجميع وخاصة ضمن املجتمعات املتنّوعة. ويجب يف البحث عن معرفة 
األديان األخرى طلب املعلومات من مصادرها واإلفساح باملجال ألبناء الدين أنفسهم لعرض هذه املعلومات 
بني  املشرتكة  العديدة  األمور  الكتشاف  فرصة  املتبادلة  املعرفة  تكوين  عمليّة  وتكون  بها.  املرتبطة  واملعاين 

األديان والحرتام التاميز والخصوصيّات. 

 ومتثّل منظومة القيم الفضاء الثالث لتجيّل الدين، خاّصة يف املجال العام. فُرغم أّن غالبيّة القيم املدنيّة 
ا يف التأصيل لها عرب تعاليمه، فرتتدي هذه القيم أبعاًدا  هي ذات بعد إنسايّن شامل، يلعب الدين دوًرا هامًّ
إضافيّة لدى املؤمنني، وتُضفي مزيًدا من املعاين عىل التزاماتهم الوطنيّة. تكمن أهميّة هذا البعد يف قدرته عىل 
الجمع بني األديان املختلفة فيام تختزن من قيٍم مشرتكٍة تهدف إىل تحسني الحياة البرشيّة ودعوة اإلنسان إىل 
تحقيق ذاته عرب عمل الصالح والخري وعيش املحبة بني البرش. لذلك يُشّكل هذا البعد مساحة فريدة للتعاون 

بني أبناء الديانات املختلفة عىل قاعدة القيم املشرتكة. 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: هيّا نعمل مًعا املحور8: املواطنة الحاضنة للتنّوع 

ü نشاط خارجيû نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يستنتج أهميّة العمل الطوعي.األهداف: 

− يستنتج أهميّة العمل الجامعي.

−  يعرّب عن التزامه طوعيًّا وضع خطط ألعامل خدمة اجتامعية تقام يف 

املدرسة.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

أوراق، أقالماملستلزمات: 

1.  نسأل ما معنى »هيّا نعمل مًعا«، نكتب االجابات دون تعليق؛ ومن سري النشاط: 

ثم نّصوب املعنى نحو مفهوم العمل التطوعي والخدمة االجتامعيّة، 

ونرشح الهدف املتوّخى من النشاط.

2.  نوّزع األطفال ضمن مجموعات مع مراعاة التوازن يف ما بينها لجهة: 

عدد أفراد املجموعة- ذكور وإناث )اذا كان الصف مختلطًا( وغريها 

من املعايري التي قد تخدم حسن تنفيذ النشاط.

منفعة  ذات  نشاط  التخطيط ملرشوع/  مجموعة  كّل  عىل  أّن  3.  نرشح 

عاّمة ينّفذ داخل الصف أو خارجه مثل: تنظيف غرفة الصف - تنظيف 

ملعب املدرسة - مساعدة املسؤولني يف أوقات الفرصة لحّل أي نزاع 

بني األطفال بالطريقة السلميّة... أو غريها من املواضيع، ويتم توزيع 

املهام عىل أعضاء املجموعة. 

التخطيط  أن  ونرشح  لها  منّسق  اختيار  مجموعة  كّل  من  5.  نطلب 

يستوجب تحديد النقاط اآلتية:

1(  تحديد نوع العمل والهدف منه. 

2(  وضع الخطوات املتوجبة للتنفيذ.

3(  توضيح مهام كّل فرد من أفراد املجموعة املرتبطة بالخطوات.

4(  تحديد الوقت واملّدة الالزمتان وفًقا لكل خطوة.
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5(  تحديد األدوات واللوازم الرضوريّة النجاز العمل.

6.  ونرشح عىل اللوح أّن كّل عمل عليه اعتامد املعايري التالية:

−  يهدف إىل الخدمة االجتامعيّة

− يتشارك الجميع يف التخطيط والتنفيذ له

− يحّدد آلية عمل قابلة للتنفيذ ضمن إطار املدرسة

7.  بعد انتهاء العمل، تعرض كّل مجموعة خطّتها عىل ورقة كبرية وفق 

الخطوات املذكورة يف النقطة )5(، ويضاف عليها أسامء أفراد املجموعة 

أكرث واقعيّة  لتصبح  املقرتحات  إىّل كل منهم. نصوب  املوكلة  واملهّمة 

وقابلة للتنفيذ.

−كيف كان شعوركم أثناء تنفيذ التمرين؟نقاط للحوار:

− ما هي برأيكم نقاط القّوة ونقاط الضعف يف خطتكم املقرتحة؟ 

− ما أهمية التخطيط وما هي عنارصه؟ 

− كيف كان التعاون بني أعضاء املجموعة؟ 

تحسني  يف  وزمالئكم  زميالتكم  واقرتاحات  مناقشات  ساهمت  −  هل 

املخطّط؟ كيف؟ 

− ماذا اختربنا أو تعلمنا من هذا التمرين؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما أهمية العمل التطوعي يف املجتمع؟ 

− هل ترغبون املشاركة يف أعامل تطوعية، ما هي وملاذا؟ 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  نستنتج أّن مساهمة كّل تلميذ يف الصف ساعدت يف تحسني املخطّط 

وأّن التعاون مع اآلخرين يساعد عىل انجاز األعامل بشكل أفضل. إن 

فبعض األعامل ال ميكننا تنفيذها مبفردنا دون التعاون مع اآلخرين. 

−  عند اختيار خطة عمل للتنفيذ، يجب تنبيه األطفال أن أهمية النشاط 

هي تحقيق املشاركة بني أطفال املدرسة ألجل خدمة الجميع. ميكن أن 

تنّفذ أكرث من خطة يف حال كانت ظروف املدرسة تسمح بذلك. 

التخطيط يحتاج إىل مساعدة  بأن  −  لألصغر سًنا، نأخذ يف عني االعتبار 

الرتكيز عىل  دون  البسيطة،  قدراتهم  مع  يتناسب  أن  ويجب  املنشط 

املعايري التي ذكرت يف النشاط.

املدرسة،  البعض منها يف  أو  الخطط  لتنفيذ  إمكانية  −  يف حال كان من 

نعّد آلية للتنفيذ مع إدارة املدرسة، ونحّدد عدد الصفوف التي ميكن 

أن تشارك يف هذا العمل، والوقت املسموح به. نشارك األطفال بعملية 

التحضري وينّفذ النشاط يف حصص الحقة.
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: شعارنا املحور8: املواطنة الحاضنة للتنّوع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعّدد بعض أشكال التنّوع.األهداف: 

− يعرّب عن احرتامه للتنّوع.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 ألوان مائيّة، فرايش تلوين، أقالم تلويٍن خشبيّة، أقالم تخطيط، ممحاة، املستلزمات: 
مرباة.

الغرفة/ سري النشاط:  وسط  يف  دائرة  شكل  عىل  الوقوف  األطفال  من  1.  نطلب 

امللعب.

صغريٍة  مجموعاٍت  إىل  برسعٍة  التوّزع  املشاركني  عىل  أّن  2.  نرشح 

من  تحديده  يتّم  مجموعٍة  كلِّ  أعضاء  بني  مشرتٍك  قاسٍم  حسب 

تتّم  جديًدا  مشرتكًا  قاساًم  فيها  يذكر  حالٍة  كّل  ويف  املنّشط.  قبل 

بنتيجته إعادة تشكيل املجموعات من جديد. )مثال عىل القواسم 

املشرتكة: الطول، ترسيحة الشعر، العمر، لون الحذاء، عدد األخوة/

املفضل..(. املطرب/املنشد  املفضلة،  الهواية  األخوات، 

انطباعاتهم،  عن  التعبري  األطفال  من  نطلب  التمرين،  تنفيذ  3.  بعد 

ثم نسأل ما ييل: 

التمرين، وملاذا؟  − هل كنت ضمن مجموعة واحدة طيلة 

− ما هي أنواع االختالفات بينك وبني زمالئك؟

بالنسبة لك؟ مع تصويب االجابات. التنّوع  − ماذا يعني 

التالية: التعليامت  ونعطي  إىل مجموعات  األطفال  4.  نوزع 

التنوع«  تعزيز  وتتوافق عىل وضع »جدول  −  تناقش كل مجموعة 

من خالل التعبري بالكلامت أو بالرسم، من خالل اتباع الخطوات 

اآلتية: 

اليمني: تختار املجموعة واحًدا من املصادر  الورقة عىل  •  يف أعىل 

املجموعة.  داخل  التنّوع  لقبول  تجدها رضورية  التي  الداخلية 

•  يف أعىل الورقة عىل اليسار: تختار املجموعة واحًدا من املصادر 

املجموعة. داخل  التنوع  تعزز  التي  املتواجدة  الخارجية 

صعوبات/  3 املجموعة  تحدد  اليمني:  عىل  الورقة  أسفل  •  يف 

التنوع. قبول  تعيق  تحديات 
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لتخطي  املجموعة خطة مشرتكة  اليسار: تضع  الورقة عىل  •  يف أسفل 

التنوع. قبول  تعيق  التي  الصعوبات/التحديات 

»جدول  عن  يعرّبان  وشعار  شارة  ابتكار  عىل  مجموعة  كّل  5.  نحّث 

مجموعة. بكل  الخاص  التنوع«  تعزيز 

الشارة  إىل  باإلضافة  بها  الخاص  الجدول  مجموعة  كّل  6.  تعرض 

والشعار. 

التايل. 7. نحاور 

التمرين؟نقاط للحوار: تنفيذ  −  ما كان شعورك خالل 

وضع  عىل  مجموعتك  أف��راد  مع  التوافق  السهل  من  كان  −  هل 

املشرتك؟  الجدول 

−  كيف ساعد التنوع يف املجموعة عىل انجاح عملها املشرتك؟ وكيف 

التحديات؟ مع  تعاملت 

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

مجموعتك  مع  املشرتكة  الرؤية  لتنفيذ  استعداد  عىل  أنت  −  هل 

الصف؟ كيف؟ خارج 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  بعد تأليف املجموعات، نربز أهمية قبول التنّوع يف وجهات النظر 

املجموعة. يف 

املجموعات  عمل  يف  منها  نطلب  سنوات(   9-6( العمرية  −  للفئة 

بأسلوب  والشارة  الشعار  عرض  وعىل   d الفقرة  عىل  فقط  العمل 

فني )رسم أو مبادة قابلة للتشكيل، لوحة...( يف معرض خاص بها. 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: أزهار التّنوع املحور8: املواطنة الحاضنة للتنّوع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

−  يعّدد ثالث ميزات عىل األقل للتنّوع.األهداف: 

−  يسمي نقطة تشابه ونقطة اختالف مع زميل آخر له يف الصف.

− يعرّب عن احرتامه حّق االختالف. 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

اللوح، وردة االختالفات، مجموعة صور ورسوم لحيوانات وصور ورود، املستلزمات: 

كرتونة بيضاء قياس كبري، أقالم )خط عريض(، ورق A3، طباشري.

الصنف سري النشاط:  متنوعة يف  أزهاًرا  تتضمن  الصور  أوىل من  1.  نعرض مجموعة 

واأللوان واألحجام، ثم نسأل:

عن  مختلفة  أم  متشابهة  هي  هل  الصور؟  هذه  يف  ترى  −  ماذا 

بعضها؟ بَم تختلف وتتشابه عن بعضها؟ 

الزهور  فصيلة  إىل  تنتمي  الصور  هذه  أن  األطفال  مع  2.  نستخلص 

بالرغم من تنوعها واختالفها. 

3.  بعدها نعرض صوًرا أخرى لنوع من أنواع الزهور )الورد أو التوليب...( 

تربز التنوع يف ذات هذا النوع )الحجم واللون والشكل( ونسأل: ما 

الفرق بني مجموعة الصور األوىل والثانية؟ وماذا نستخلص؟

4.  نرشح بأن التنّوع هو من طبيعة الحياة، وبأننا سوف نقوم اآلن عىل 

تحليل أهمية التنّوع من خالل عمل املجموعات. 

5.  نوّزع األطفال ضمن مجموعات، ونطلب منهم إعداد وردة مشرتكة 

جامعة.

التنوع«(  »زهرة  )تسّمى   A3 بقياس  ورقة  طفل  كّل  عىل  6.  نوّزع 

التالية:  التعليامت  ونعطي 

− تتفق املجموعة عىل ثالث مميزات عىل األقل للتنوع

− ترسم الزهرة املفضلة لديها

−  يكتب عىل كل ورقة من أوراق الزهرة ميزة للتنّوع تّم االتفاق عليها.

لها عدة  كبرية  اللوح زهرة  نرسم عىل  املجموعات  انتهاء عمل  7.  بعد 

عىل  التالقي  نقاط  ونسّجل  انجزوه،  عاّم  األطفال  نسأل  ثم  أوراق، 

أوراق الزهرة وعىل أوراق الساق امليزات التي مل يتم تحديدها من 

املجموعات.  قبل 

8.  نحاور ما ييل:
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التمرين وملاذا؟نقاط للحوار: − هل أعجبك 

− هل كان من السهل التوافق عىل ميزات التنوع وملاذا؟

اليومية؟ التنوع يف حياتنا  − أين نجد 

للتنوع؟  تواجه عيشنا  التي  التحديات  − ما هي 

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

الصف؟  التنوع ضمن  إيجاد   −  هل ميكننا 

يشبهون  األشخاص  كّل  فيها  نجد  برشيّة  مجموعة  أي  هناك  −  هل 

وآخر  شخص  بني  اختالف  نقاط  دامئًا  هناك  هل  أم  متاًما؟  بعضهم 

وكّل انسان له فرادته؟

اختالف  ونقطة  تشابه  نقطة  تسّمي  وأن  زميل  إيجاد  ميكنك  −  هل 

وبينه؟ بينك 

−  هل تريد أن يكون زميلك مثلك متاًما يف كّل يشء؟ وهل تسمح بأن 

يحاول شخص أن يجعلك تشبهه يف كّل يشء؟

البعض؟ بعضنا  بني  االختالف  نستفيد من  −  كيف 

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

مبا  التنوع«  »زهرة  أوراق  من  الكلامت  بعض  نحذف  أو  −  نضيف 

النشاط. أهداف  يخدم 

−  يف نهاية التمرين نستنتج أن االختالفات يف االنتامءات واآلراء هي 

طبيعي. أمر 

أن  فقط  منهم  نطلب  أن  ميكن  سنوات(   9-6( من  سًنا  −  لألصغر 

املجموعة. تعرّب عن  ويلّونوا زهرة مشرتكة  يرسموا 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: التنّوع يغنينا املحور8: املواطنة الحاضنة للتنّوع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يحّدد ثالثة أنواع عىل األقل من التنّوع.األهداف: 

− يدافع عن حّق االختالف وفرادة كّل شخص.

− يبدي رغبة واستعداًدا لزيارة معامل متنوعة أو السامع عنها.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 اللوح، مثار ليمون أو حامض أو موز بعدد تالمذة الصف، سّكني أو أكرث املستلزمات: 
لقرش مثار الليمون، طباشري

الصف. سري النشاط:  أطفال  ليمون/حامض/موز عىل عدد  1.  نجلب 
مميّزاتها.  ومعرفة  ليمونته  إىل  بتمّعن  النظر  طفل  كّل  من  2.  نطلب 

مًعا يف كيس ونخلطه.  الليمون ونضعه  ثم نجمع 
الطاولة  عىل  مجدًدا  ونضعها  الليمون  حبات  من  الكيس  3.  نفرغ 
واسرتجاعها.  ليمونته  عىل  التعرّف  مبفرده  طفل  كل  من  ونطلب 

نسأل:  ثم 
ليمونته؟ كّل منكم  أخذ  −  هل 

التعرّف عليها؟ ملاذا؟  −  هل وجدت صعوبة يف 
ليمونتك عن غريها؟ تتميّز  بَم  عليها؟  تعرّفت  −  كيف 

تتشابه  بَم  بعضها؟  عن  مختلفة  أم  متشابهة  الليمون  مثار  كّل  −  هل 
البعض؟ بعضها  عن  تختلف  وبَم 

لها  ليمونة  كّل  ليمون،  كلّها  كونها  من  بالرغم  أنها  4.  نستخلص 
لنفس  انتامئه  مع  فرادته  فرد  لكّل  وكام  وفرادتها.  خصوصيتها 

البلد. لنفس  انتامئها  مع  فرادتها  منطقة  لكّل  املجموعة، 
5.  نوّزع األطفال حسب نقاط التشابه الجغرايف )أو حسب املحافظات 

أو املدن/البلدات، أو األحياء...(
بأبرز  وتفّكر  الجغرايف  حيّزها  إىل  تعود  أن  املجموعة  من  6.  نطلب 

لديها. والديني  الثقايف  التنوع  معامل 
7. نعطي التعليامت اآلتية:

−  رسم خريطة للبلدة وإن مل تكن متطابقة فعليًا للواقع.
−  وضع عليها )ضمن مجسامت فنية من أوراق أو مواد قابلة للتشكيل، 
صور..( معامل التنوع الثقايف والديني الخاص بها، بشكل تتميز عن غريها 
مشاهري،  أغان،  مأكوالت،  وسياحية،  تراثية  معامل  )لباس،  املناطق  من 
محال...(  هندسية،  معامل  دينية،  معامل  وحرف،  مهن  ونبات،  زراعات 
وتحديد عىل األقل ثالثة أنواع من التنوع )مثال تّنوع ديني، تنّوع لغوي، 

تنّوع يف اللباس ....(
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8.  تعرض كل مجموعة خريطتها وترشح املعامل املتميزة لديها وأنواع التنّوع 

التي اكتشفتها

9.  خالل العرض ميكن طرح بعض األسئلة االستفسارية عن الخرائط املقدمة. 

−  ما كان شعورك خالل تنفيذ النشاط؟ نقاط للحوار:

−  هل وجدت صعوبة يف تحديد معامل التنوع ضمن منطقتك؟ وملاذا؟

−  ما هي أنواع التنوع التي اكتشفتها من خالل عرض الخرائط؟

−  ما هي أهمية البحث عن خصائص الليمونة/املنطقة؟ 

−  ما هي املعامل املشرتكة واملختلفة بني املجموعات؟

−  هل زرت أحد هذه املعامل وماذا أحببت فيها؟ 

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

−  هل تحب أن تخرب رفاقك عن خصوصيّات منطقتك وغنى التنّوع فيها؟
منها  يأيت  التي  املناطق  معامل وخصوصيّات  بالتعرّف عىل  ترغب  −  هل 

زمالؤك؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  يف ما يختص مبرحلة التعرّف عىل الليمون، من املتوقع أن يبقى قلّة من 
األطفال غري قادرين عىل متييز ليمونتهم. ندعوهم حينئذ للبحث عنها 

أكرث أو العودة إىل أماكنهم.
خالل  من  النشاط،  لهذا  املسبق  التحضري  األطفال  من  الطلب  −  ميكن 
صور  عن  نسًخا  إحضار  أو  أسئلة  عليهم  وطرح  أهاليهم  إىل  التوجه 

ومستنندات لإلملام بالتنوع املتواجد يف بلداتهم وأحيائهم. 
−  لألصغر سًنا )6-9 سنوات( ميكن أن يرسموا خريطة بلدهم مع املنشط 
وأن يضعوا سوية معامل التنوع عليها، خالل جلسة الحوار نسأل التايل: 
النشاط؟ هل وجدت صعوبة يف تحديد  ما كان شعورك خالل تنفيذ 
معامل التنوع ضمن منطقتك؟ وملاذا؟ هل زرت أحد هذه املعامل وماذا 

أحببت فيها؟ باإلضافة إىل أسئلة التقييم والتغذية الراجعة.
−  إذا كان األطفال جميعهم من بلدة واحدة، يصبح سؤال التقييم: هل 
تتوقع أن تكتشف تنوًعا يف البلدات املجاورة؟ وهل ترغب بزيارتها/ 

التعلّم عنها؟ 
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الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: ماذا نفعل يف العيد؟ املحور8: املواطنة الحاضنة للتنّوع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعرّب عن احرتامه أعياد اآلخرين وتقاليدهم.األهداف: 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

اللوح، كرتون أبيض، أقالم تلويناملستلزمات: 

ما سري النشاط:  يذكروا  أن  األطفال  من  ونطلب  اللوح  عىل  العيد  كلمة  1.  نكتب 

أفكار وصور حولها. ببالهم من  يخطر 

الذهني. العصف  2.  ننفذ 

البُعد  االجتامعي،  البُعد  التالية:  األبعاد  ضمن  العبارات  3.  نصّنف 

ونرشح  القيمي...  البُعد  الديني،  البُعد  الرتفيهي،  البُعد  الغذايئ، 

األبعاد. معنى هذه 

هذه  من  بعًدا  منها  كاًل  تختار  مجموعات؛  ضمن  األطفال  4.  نوزع 

اآليت: لتنفيذ  األبعاد 

الذي  البُعد  التعبري عن  كيفية  واملختلف يف  املشرتك  −  البحث عن 

بيئة األطفال يف أرسهم وبلداتهم. تم اختياره وفق 

األول حول  عمودين:  إىل  ينقسم  االجابات ضمن جدول  −  تسجل 

الفروقات. والثاين حول  التشابه، 

عملهم. نتائج  لعرض  التقّدم  املجموعات  ممثيل  من  5.  نطلب 

− ما كان شعورك خالل تنفيذ النشاط؟نقاط للحوار:

− هل وجدت أموًرا جديدة عن العيد ال تعرفها من قبل؟ 

− هل عرّبت عن آرائك وانتامئك الديني بحريّة؟

− ما هي الفروقات التي برزت؟ 

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

 −  هل شاركت سابًقا أحد رفاقك بالعيد مع عائلته؟ وماذا كان شعورك؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  ميكن توزيع صنف من الحلوى الخاص باألعياد الدينية كافة ليعيش 

األطفال التجربة ويستذكروا األحاسيس املرتبطة بها.
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الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: قصة ساندرااملحور8: املواطنة الحاضنة للتنّوع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يحّدد إيجابيّات قبول التنّوع يف عملية بناء السالم.األهداف: 

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

اللوح، كرتون أبيض، أقالم تلوين املستلزمات: 

بلد كان يعيش سري النشاط:  اليوم حكاية واقعية عن طفلة يف  1.  سرنوي عليكم 

بها  املرتبطة  األنشطة  ببعض  وسنقوم  الحروب،  من  أليمة  فرتة 

ورقة  يف  ورد  كام  ساندرا  قصة  من  األوىل  املرحلة  برواية  2.  نبدأ 

هذه  سييل  ألنه  الرتكيز  ب��رضورة  األطفال  مذكرين  العمل، 

أسئلة. القصة 

عىل  اإلجابات  نسجل  لساندرا؟  يحدث  أن  تتوقع  ماذا  3.  نسأل 

الثانية. املرحلة  نهاية  بعد  إليها  لنعود  اللوح، 

اآليت: نسأل  وبعدها  القصة،  من  الثانية  املرحلة  4.  نقرأ 

ملاذا؟ متوقًعا؟  كان  لساندار  حصل  الذي  −  هل 

بنيت هذه  وعالم  الشاب؟  لهذا  ساندرا  نظرة  برأيك  كانت  −  ما 

لنظرة؟ ا

الشاب؟ لهذا  ذلك  بعد  نظرتها  أصبحت  −  كيف 

ضمن  األطفال  ونوزع  القصة،  من  واألخرية  الثالثة  املرحلة  5.  نقرأ 

أفكار  تحضري  يف  ساندرا  يساعدوا  أن  منهم  ونطلب  مجموعات 

يف  التنوع  أهمية  حول  الدويل  املؤمتر  يف  ستلقيه  الذي  لخطابها 

والسالم. املصالحة  عملية 

دقيقتني. مبدة  ستلقيها  التي  ساندرا  كلمة  املجموعات  6.  تحرّض 

وصلوا  التي  النتائج  يعرضوا  أن  املجموعات  ممثيل  من  7.  نطلب 

. ليها إ
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−  هل أعجبك التمرين وملاذا؟نقاط للحوار:

−  هل طلبت يف يوم ما مساعدة من شخص لست مقربًا منه؟ شاركنا 

هذه الخربة؟

ميكن  وكيف  اآلخر؟  عن  إيجابية  نظرة  بتبني  نرتدد  يجعلنا  الذي  −  ما 

تخطيها؟

−  ما رأيك بالكلامت التي عرضتها املجموعات، هل أعجبتك، وملاذا؟

−  ماذا تتضمنت من رسائل تتعلق بالتنوع لبناء السالم؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

بناء  يف  أو  الحروب  تأجيج  يف  الديني  االنتامء  استخدام  ميكن   −  كيف 

السالم؟

−  ما هي املبادرات التي ميكن إطالقها يف عملية بناء السالم يف مجتمعك؟ 

أعط أمثلة قابلة للتنفيذ؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  يجب احرتام سياق مراحل رواية القصة، دون التمهيد لألحداث الالحقة، 

واإلبقاء عىل عنرص التشويق.

−  ال يجب تقييم أو تصويب توقعات األطفال يف املرحلة األوىل من القصة.

−  يجب احرتام رأي األطفال عندما يعربون عن خوفهم من اآلخر. 

−  وجب التنبه أن هذا النشاط ليس هدفه أن يجعل من اآلخر القدوة 

الحسنة بقدر ما هو إالغاء التعميم واسقاط األحكام املسبقة.
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ورقة عمل رقم 1

قصة ساندرا

املرحلة األوىل: 

يف ليلة من ليايل الشتاء، كنت ألعب يف غرفة الجلوس مع إخويت وأيب قرب املدفأة، وكان 

إذا  وفجأة  العاصف خارًجا.  الرعد  من  الصغري  أخي  يزيل خوف  أن  يحاول جاهًدا  أيب 

بصوت قوي أخفى ضحكاتنا يف جلسة السمر هذه. فإذا برشق مدفعي يهّز كياين مدمرًا 

حاريت التي تربيت بني أحضانها. ويف ذلك الحني مل أدرك كيف أصبحنا جميًعا خارج املنزل 

نهرول مع مجموعة كبرية من الجريان هربًا من القصف ومن الهجوم الحاصل عىل البلدة. 

فجأة وقف والدي أمامنا طالبًا مّنا السري بصمت وبرسعة، ألننا كّنا نعرب طرقات فرعية 

لبلدة تنتمي إىل طائفة دينية أخرى، أبناؤها عىل عداء مع طائفتنا مام ترك تاريًخا من 

الدماء معهم. وفيام كنت أحاول جاهدة الركض برسعة الكبار، أوقعتني حجرة كبرية عىل 

األرض وبدأت أستنجد بوالدي ليك يعود إيّل ويصحبني معهم. وبعد لحظات من الرصاخ 

والخوف من الوحدة يف هذا الظالم، رأيت شابًا من سكان هذه البلدة متوجهاّ نحوي فبدأ 

قلبي يخفق من شدة الهلع.....

املرحلة الثانية: 

وأنا يف خويف الكبري هذا، إذ به ميّد يده نحوي، ويرفعني عن األرض وميسك بيدي بقوة 

وحنان، يك ال أضيع ثانية، ركض مبارشة باتجاه عائلتي، وأوصلني إليهم ساملة بعد ساعات 

طويلة من السري.

املرحلة الثالثة:

اليوم أصبحت ساندرا شابة مليئة بالحياة واحتفلت بانتهاء الحرب وعادت مع أرستها إىل 

بلدتها التي تحيطها بلدات من طوائف دينية أخرى. مل تنس ساندرا ما حصل لها أثناء 

الحرب، ووعدت نفسها بأنها ستنشط من أجل ترسيخ السالم بني الناس وخاصة يف بلدها. 

لذا هي مدعوة للمشاركة يف مؤمتر دويل حول أهمية التنوع يف عملية املصالحة والسالم.
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الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: عكس السرياملحور8: املواطنة الحاضنة للتنّوع 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

للتنّوع ويعرّب عن األهداف:  −  يحّدد عىل األقل قيمة من قيم املواطنة الحاضنة 

التزامه بها.

)60 دقيقة(املدة الزمنية: 

فيلم عكس السري، LCD Projectorاملستلزمات: 

التفكري سري النشاط:  1.  نكتب العبارة اآلتية: »عكس السري«. نطلب من املشاركني 

مبا ميكن أن توحي أو تعني لهم هذه العبارة. ندّون بعض األجوبة 

من دون أي نقاش.

ونقّدمه  السري«  »عكس  بعنوان  فيلم  بعرض  سنقوم  أننا  2.  نرشح 

ألديان  ينتمون  دين  لرجال  مواقف  يظهر  الفيلم  هذا  بإيجاز: 

الحرب. مختلفة وهي كانت معاكسة ملا كان سائًدا يف 

واملشاعر. االنطباعات  نسأل عن  الفيلم  3.  بعد عرض 

−  هل أعجبك الفيلم؟ ملاذا؟نقاط للحوار:

−  حّدد جملة تركت أثرًا فيك أو موقًفا أعجبك يف هذا الفيلم.

−  ملاذا أطلق عىل الفيلم عنوان »عكس السري«؟

− بَم متيّزت مواقف هذه الشخصيات يف فرتة الحرب وما بعد الحرب؟

النحو؟ حّدد أهم  للترصّف عىل هذا  الشخصيات  الذي دفع هذه  −  ما 

القيم التي تعرّب عنها مواقف شخصيات الفيلم؟

ماذا  اإليجاب،  حال  يف  قبل؟  من  الشخصيات  هذه  تعرف  كنت  −  هل 

كنت تعرف عنها؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

 −  ما هي أكرث عبارة أو مشهد استدعى انتباهك؟ وملاذا؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  يطرح الفيلم مسائل عديدة للحوار، ومنها: تحديات العيش مًعا أثناء 

اإلميان  بني  الفرق  االجتامعية،  العدالة  ترسيخ  املساهمة يف  الحروب، 

والتعصب، ذاكرة الحرب...
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حقوق الطفل

222



المحور الّتاسع: حقوق الطفل

التي  الطفل  حقوق  اتفاقيّه  تشمل   

العامة  الجمعيّة  ق��رار  مبوجب  اعتمدت 

ترشين   20 يف  املؤرخ   25/44 املتّحدة  لألمم 

الكاملة  1989 امل��ج��م��وع��ة  الثاين/نوفمرب 

الحقوق  ومنها  العامليّة،  اإلنسان  لحقوق 

والسياسيّة  واالقتصاديّة  والثقافيّة  املدنيّة 

من  أُخرى  جوانب  إىل  باإلضافة  واالجتامعيّة، 

االتفاقيّة  هذه  تستند  اإلنسانيّة.  القوانني 

واملبادئ  عامة  اإلنسان  حقوق  ثقافة  إىل 

اإلنسان  حقوق  تعريف  ميكن  لها.  املؤّسسة 

ميكن  ال  بدونها  التي  األساسيّة  املعايري  بأنّها 

الحريّة  أساس  فهي  بكرامة.  يعيشوا  أن  للناس 

بها  يتمتّع  أن  ينبغي  والتي  والّسالم،  والعدالة 

تُحدد  ألنّها  االجتامعية  الحياة  بوجود  ُوجدت  الحقوق  فهذه  بها.  املساس  حّق  ألحد  وليس  فرد  كل 

أساليب معيشة الّناس كجزء من املجتمع وتعامل أحدهم مع اآلخر، باإلضافة إىل عالقتهم بحكوماتهم 

الدولة. تُولد مع اإلنسان نفسه وبشكل مستقل عن  والتزاماتها تجاههم. فحقوق اإلنسان هي حقوق 

أساسيّة:  معاهدات  وسّت   )1948( العاملي  اإلعالن  اإلنسان،  لحقوق  العام  اإلطار  ويتضمن 

االقتصاديّة  بالحقوق  الخاص  الدويّل  والعهد  والسياسيّة؛  املدنيّة  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 

رضوب  من  وغريه  التعذيب  مناهضة  واتفاقيّة  الطفل؛  حقوق  واتفاقيّة  والثقافيّة؛  واالجتامعيّة 

أشكال  جميع  عىل  للقضاء  الّدوليّة  واالتفاقية  املهينة؛  أو  إنسانية  الال  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 

املرأة. ضد  التّمييز  أشكال  جميع  عىل  للقضاء  الّدوليّة  واالتفاقيّة  العنرصّي؛  التّمييز 

ترتكز آلية تنفيذ هذه املعاهدات ليس عىل عمليّة مساءلة وحسب بل أيًضا عرب توعية اإلنسان 

ومتكني  املعاهدات  عىل  صادقت  التي  الّدول  عىل  املرتتّبة  االلتزامات  توضيح  يف   يُسهم  ما  حقوقه،  حول 

املواطنني من محاسبة حكوماتهم يف حال عدم التزامهم بهذه البنود. لهذا تحتل مساعدة الطفل عىل إدراك 

الحقوق  بهذه  باملطالبة  له  تسمح  التي  والتقنيّات  بالوسائل  ومّده  الدوليّة،  االتفاقيّة  عىل  بناء  حقوقه 

والدفاع عنها من أجله ومن أجل سائر األطفال، مكانة رئيسة يف الرتبية عىل املناعة وبناء السالم. 

النتائج املتوّقعة: 

معرفة حقوق الطفل 
من  األقل  عىل  حقوق  خمسة  الطفل  •  يحّدد 
حقوقه وحقوق األطفال مثله املنصوص عليها 

باتفاقيّة حقوق الطفل.
•  يحّدد انتهاكات الحقوق يف موقفني اثنني عىل 
األقل، واحد يعنيه وواحد يعني أطفااًل آخرين.

تبّني الحقوق 
•  يشارك اآلخرين بها.

لكيفيّة  األق��ّل  عىل  واح��دة  طريقة  •  يعرض 
الحصول عىل حقوقه.
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1- أنواع حقوق اإلنسان

وهي:  ، الدوليّة  املعايري  وفق  الحقوق  من  مختلفة  أنواع  ضمن  اإلنسان  حقوق  تصنيف  تّم 

الحكومات  قبل  من  الفوري  للتنفيذ  القابلة  الحقوق  هي  والسياسّية:  املدنّية  أ-   الحقوق 

بالحّق  تتلّخص  وهي  لتنفيذها.  موارد  توفري  تتطلّب  ال  أنّها  إذ  الفرد،  حقوق  لحامية 

والحريّة  الحياة  يف  الحق  تشمل  وهي  للدولة.  والسياسية  املدنيّة  األبعاد  يف  باملشاركة 

الّرأي  وحريّة  للتعذيب  والتعرّض  االستبعاد  وحظر  االسرتقاق  من  واالنعتاق  واألمان 

الحركة  والحّق يف حرية  الجمعيّات،  يف  واالشرتاك  التّجمع  وحريّة  والدين  والفكر  والتعبري 

لتّنقل. وا

أنّها  عىل  إليها  يُنظر  التي  الحقوق  مجموع  هي  واالجتامعّية:  االقتصاديّة  ب-  الحقوق 

تسخري  يستوجب  الكامل  تحقيقها  ألّن  الفوري؛  للتطبيق  قابلة  ليست  وهي  جامعيّة، 

وهي  بها.  للوفاء  تدريجيّة  خطوات  واتّباع  دوليّة  أو  محليّة  كانت  سواء  املتوفّرة  املوارد 

ساعات  تحديد  العادل،  األجر  يف  الحّق  االجتامعي،  )الضامن  العمل  يف  بالحّق  تتلّخص 

إلخ.(،  الئق،  الئق  عيش  الحّق يف  البطالة،  من  الحامية  يف  الحّق  الراحة،  وأوقات  العمل 

يف  الحّق  الثقايف،  الشأن  يف  املشاركة  يف  الحّق  إليها،  واالنضامم  الّنقابات  إنشاء  يف  الحّق 

االلتحاق  تسهيل  يف  والحّق  الرتبويّة،  والكوادر  والربامج  املؤّسسات  توفري  )من  التّعليم 

والغذاء  الّصحة  يف  والحّق  ومجانيته(،  االبتدايئ  التّعليم  إلزاميّة  مع  املؤّسسات،  بهذه 

واملسكن. الزواج  يف  والحّق  الكايف، 

وضع  تتطلّب  ولكّنها  الجامعيّة  بالحقوق  أيًضا  ترتبط  وهي  األخرى:  العامة  ج-   الحقوق 

والحصول  نظيفة  بيئة  ضمن  بالعيش  بالحّق  تتعلّق  وهي  لتنفيذها:  وسياسيات  خطط 

الحامية  وتأمني  االقتصادية  املشاريع  تنفيذ  وبتسهيل  مستدام،  وسالم  عادلة  تنمية  عىل 

سوء  من  أو  الطبيعيّة  الكوارث  من  سواء  للمترّضرين  والحامية  الوقائيّة  يف  والحّق  لها، 

االقتصادي. التخطيط 
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الطفل حقوق  اتفاقّية   -2

سواء.  حّد  عىل  والبالغني  األطفال  عىل  اإلنسان  حقوق  التفاقيّة  األساسية  املبادئ  تنطبق 

رشعة  لتشمل  املناسبة  واملبادئ  املعايري  وضع  تّم  لألطفال  بالنسبة  القانوين  بُعدها  توضيح  وألجل 

عام  منذ  والطفل  باألمومة  والخاصة  عنها  انبثقت  التي  والّصكوك  الدوليّة  واإلعالنات  اإلنسان  حقوق 

للطفل.  الرضوريّة  والرفاهية  الحامية  لتحقيق  الطفولة  واقع  مع  ولتتكيّف   ،1948

ُصّدق  1989. وخالل عام واحد  نوفمرب  الثاين/  20 ترشين  الطفل يف  اتفاقيّة حقوق  اعتمدت 

جميع  قبل  من  عليها  التّصديق  تّم  فقد  اليوم  أّما  ُملزًما.  قانونيًا  صكًّا  لتصبح  دولة   20 قبل  من  عليها 

عىل  اإلنسان  لحقوق  قبواًل  األكرث  الّصك  بذلك  لتصبح  املتحدة  والواليات  الصومال  باستثناء  البلدان 

العاملي.  املستوى 

وهي:  أقسام  أربعة  ضمن  الطفل  حقوق  تصنيف  وأىت 

تحقيق  أجل  من  بالعمل  وااللتزام  لالتفاقيّة،  التوجيهيّة  املبادئ  تتضّمن  التوجيهّية:  •  املبادئ 

الفضىل1. الطفل  مصلحة 

الصالحة  واملياه  واملأوى  املالئم،  الغذاء  الحّق يف  االتفاقيّة  تتضّمن  والنامء:  البقاء  •  الحّق يف 

واالستجامم،  الفراغ  بوقت  التّمتع  وحّق  الصحيّة،  والرعاية  األسايس  والتعليم  للرشب 

الحقوق  هذه  وتتطلّب  الحقوق.  هذه  عىل  التوعية  يف  والحّق  الثقافيّة،  والنشاطات 

بالوفاء  تسمح  التي  واآلليّات  الخطط  وضع  إىل  باإلضافة  إليها  للوصول  السبل  إتاحة 

واألقليّات  واملعّوقني  الالجئني  األطفال  احتياجات  تلبية  الحقوق  هذه  أيًضا  وتتضمن  بها. 

األصليّة. والشعوب 

1  املصالح الفضىل: ويرمي مفهوم مصالح الطفل الُفضىل إىل ضامن التمتُّع الكامل والفعيل عىل السواء، بجميع الحقوق املعرتف بها يف االتفاقية 

والنامء الشمويل للطفل )الجسدي، العقيل والنفيس(. وقد أشارت اللجنة بالفعل إىل أن"تقدير شخص بالغ ملصالح الطفل الفضىل ال يجوز أن 

ر اللجنة بعدم وجود ترتيب هرمي للحقوق يف االتفاقية وبأن جميع  يسقط واجب احرتام جميع حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية." وتذكِّ

الحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية هي لخدمة مصالح الطفل الفضىل وال ميكن املساس بأي حّق بتفسري مصالح الطفل الفضىل تفسريًا سلبيًّا. 

األمم املتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14 )2013( املتعلّق بحق الطفل يف إيالء االعتبار األّول ملصالحه الفضىل )الفقرة 2 من 

املادة 3(، الصادر عن لجنة حقوق الطفل، ص4.  
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واالستغالل  واالهامل  املعاملة  سوء  أشكال  جميع  من  الحامية  حّق  وهو  الحامية:  •  حق 

معاملة  سوء  احتامل  من  والحامية  الحروب  خالل  الخاصة  الحامية  ذلك  يف  مبا  والقسوة 

الجنائيّة. القضاء  أنظمة 

والدينيّة  االجتامعيّة  حياته  يف  الّرأي  وإبداء  بالتّعبري  الطفل  حق  يتضّمن  املشاركة:  •  حق 

والثقافيّة والسياسيّة. يتحّقق ذلك بطرق مختلفة من مثل: االستامع إىل رأي الطفل وإتاحة 

تعزيز  الرضوري  بات من  أنّه  يتبنّي هنا  الجمعيّات.  إىل  باالنتامء  له  له والسامح  املعلومات 

املجتمع  يف  فّعال  بدور  للقيام  يؤهله  ذلك  ألّن  الطفل  لدى  البكر  الّسنوات  يف  الحّق  هذا 

الرشد.  سن  يبلغ  حينام 

أّما فيام يتعلّق باملساءلة واملحاسبة، قامت األمم املتحدة بإلحاق االتفاقيّة بثالثة بروتوكوالت 

بي��ع  والثاين بشأن  املّسلحة؛  املنازعات  يتعلّق بشأن اشرتاك األطفال يف  أّولها  الطفل،  اختياريّة لحامية 

متقّدمة  خطوة  يعترب  فهو  الثالث  أما  اإلباحيّة؛  املواد  ويف  البغ��اء  يف  األطف��ال  واستغ��الل  األطف��ال 

لها  يتعرّضون  التي  االنتهاكات  عن  البالغات  بتقديم  لهم  ُسمح  إذ  األطفال  مع  املبارش  التواصل  من 

الطفل". حقوق  "لجنة  وهي  دوليّة  هيئة  إىل 

وقع  قد  االنتهاك  كان  إذا  لتحديد  بدراستها  الشكاوى  تلقي  الطفل عند  حقوق  تقوم لجنة 

اللجنة عىل أن تكفل وضع  الالزمة. وتحرص  بأخذ اإلجراءات والتّدابري  االتفاقيّة، وعليه تقوم  يف إطار 

الطفل  بحقوق  التالعب  إىل فرض ضامنات متنع  إضافة  واحرتامها،  الطفل  تُراعي خصوصيّات  اجراءات 

عنه.  نيابة  الطفل  ميثّلون  الذين  األشخاص  قبل  من 
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صديقة بلغة  الطفل  حقوق 

هذه الحقوق هي لكل شخص دون سن الثامنة عرشة.. 1

هذه الحقوق هي لجميع األطفال بغّض النظر عن أين يعيش الطفل وماذا يفعل والداه وما هي اللغة التي . 2
يتكلّمها والدين الذي يؤمن به، وما إذا كان صبيًّا أو بنتًا، وما هي ثقافته، وما إذا كان يعاين من إعاقة، وما إذا 

كان غنيًّا أو فقريًا. وال يجوز أن يُعامل أي طفل معاملة غري عادلة ألّي سبب من األسباب.

يقوم جميع الراشدين مبا يصّب يف مصلحتك الفضىل. وعندما يتّخذ الراشدون قرارات، ينبغي أن يفّكروا بكيفيّة . 3
تأثري هذه القرارات عليك.

تقع عىل عاتق الحكومة مسؤوليّة ضامن حامية حقوقك. ويجب عليها أن تساعد أرستك عىل حامية حقوقك . 4
نك من النمو ومن تحقيق إمكاناتك. وخلق بيئة متكِّ

تقع عىل عاتق أرُستك مسؤوليّة مساعدتك عىل تعلّم مامرسة حقوقك، وضامن حاميتها.. 5

من حّقك أن تعيش. . 6

لك الحق يف أن يكون لك إسم، وأن تعرتف به الحكومة رسميًّا. ولك الحّق يف اكتساب جنسيّة وأن تنتمي إىل . 7
بلد معني.

لك الحق يف أن يكون لك هويّة – سجل رسمي يبنّي من أنت – وال يجوز ألحد أن يحرمك من هذه الهويّة. . 8

لك الحق يف أن تعيش مع والديك، ما مل يكن ذلك مرضًّا مبصلحتك. ولك الحق يف أن تعيش مع عائلة تعتني بك.. 9

إذا كنت تعيش يف بلد مختلف عن البلد الذي يعيش فيه والداك، فإنّه يحّق لك أن تكون معهام يف املكان نفسه.. 10

لك الحق يف الحامية من االختطاف. . 11

لك الحق يف إبداء رأيك ويف أن يستمع إليه الراشدون وأن ينظروا إليه بجديّة. . 12

لك الحق يف معرفة األشياء ويف التعبري عن أفكارك وتبادلها مع اآلخرين عن طريق القول أو الرسم أو الكتابة أو . 13
بأيّة وسيلة أخرى، إال إذا كانت تلحق األذى باآلخرين أو تيسء إليهم.

لك الحق يف اعتناق دينك أو عقائدك.  ويجب أن يساعدك والداك عىل تحديد الصواب والخطأ وما هو األفضل . 14
بالنسبة لك.

لك الحق يف اختيار أصدقائك واالنضامم إىل جامعات أو إنشائها ما دامت ال تلحق األذى باآلخرين.. 15

 لك الحق يف احرتام خصوصيّتك. . 16

واالنرتنت وغريها من . 17 والكتب  والصحف  اإلذاعات  لرفاهك من  املهّمة  املعلومات  الحصول عىل  الحق يف  لك 
املصادر. ويجب أن يكفل الراشدون أال تكون املعلومات التي تحصل عليها ضارّة، وأن تساعدك عىل العثور عىل 

املعلومات التي تحتاجها وعىل فهمها. 

لك الحق يف أن تنشأ بني أحضان والديك إذا كان ذلك ممكًنا.. 18

لك الحق يف الحامية من األذى وسوء املعاملة، جسديًّا وعقليًّا.. 19

لك الحق يف الحصول عىل عناية ومساعدة خاصتني إذا مل تكن قادًرا عىل العيش مع والديك. . 20

لك الحق يف الحصول عىل الرعاية والحامية يف حالة التبّني أو الوصاية.. 21

لك الحق يف الحصول عىل حامية ومساعدة خاصة  إذا كنت الجئًا أي إذا أُرغمت عىل مغادرة بلدك والعيش يف . 22
بلد آخر، فضاًل عن جميع الحقوق األخرى املنصوص عليها يف هذه االتفاقيّة.
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لك الحق يف الحصول عىل تعليم خاص ورعاية خاصة إذا كنت تعاين من إعاقة، باإلضافة إىل جميع الحقوق . 23
الواردة يف هذه االتفاقيّة، بحيث يصبح بإمكانك أن تعيش حياة كاملة.

لك الحق يف الحصول عىل أفضل رعاية صحيّة ممكنة، ومياه صالحة للرشب وغذاء صّحي وبيئة نظيفة وآمنة . 24
ومعلومات تساعدك عىل البقاء يف حالة جيّدة. 

إذا كنت تعيش تحت الرعاية أو يف أوضاع أخرى بعيًدا عن منزلك، فإنّه لك الحق يف إجراء مراجعة منتظمة . 25
لرتتيبات معيشتك ملعرفة ما إذا كانت هذه الرتتيبات هي األكرث مالءمة لك. 

لك الحق يف الحصول عىل مساعدة من الحكومة إذا كنت فقريًا أو محتاًجا. . 26

 لك الحق يف الحصول عىل املأكل وامللبس واملأوى ويف تلبية احتياجاتك. ويجب أال توضع يف ظروف سيّئة ال . 27
تستطيع فيها أن تفعل العديد من األشياء التي يستطيع األطفال اآلخرون فعلها.

لك الحق يف مستوى تعليمي جيد، وينبغي تشجيعك عىل االلتحاق بالدراسة حتى أعىل مستوى تعليمي ممكن. . 28

يجب أن يساعدك تعليمك عىل استخدام مواهبك وقدراتك وتطويرها. كام يجب أن يساعدك عىل تعلّم كيفية . 29
العيش بسالم وحامية البيئة واحرتام اآلخرين. 

لك الحق يف التمتع بثقافتك الخاصة والتكلم بلغتك الخاصة ومامرسة شعائرك الدينيّة. كام أن األقليّات وجامعات . 30
السكان األصليّني بحاجة إىل حامية خاصة لهذا الحق. 

لك الحق يف اللعب والراحة. . 31

لك الحق يف الحصول عىل حامية من العمل الذي يؤذيك ويرض بصّحتك ويعيق تعليمك. وإذا كنت تعمل، فإّن . 32
من حّقك أن تكون آمًنا وأن تُدفع لك أجور عادلة. 

لك الحق يف الحامية من تعاطي املخدرات واالتجار بها. . 33

لك الحق يف عدم التعرض إلساءة املعاملة الجنسيّة.. 34

ال يُسمح ألحد باختطافك أو ببيعك. . 35

لك الحق يف الحامية من التعرض ألّي شكل من أشكال االستغالل. . 36

ال يُسمح ألحد مبعاقبتك بطريقة قاسية أو مؤذية. . 37

لك الحق يف الحامية من الحرب ويف عدم املشاركة فيها. فال يجوز إرغام األطفال دون سن الخامسة عرشة عىل . 38
دخول الجيش أو املشاركة يف الحرب.

لك الحق يف الحصول عىل املساعدة يف حال تعرّضك لألذى أو اإلهامل أو املعاملة السيئة. . 39

لك الحق يف الحصول عىل مساعدة قانونية ومعاملة عادلة يف إطار نظام عدالة يحرتم حقوقك. . 40

إذا كانت قوانني بلدك تنص عىل توفري شكل من الحامية لحقوقك أفضل مام توفره مواد هذه االتفاقية، فإن . 41
هذه  القوانني يجب أن تُطبّق. 

لك الحق يف معرفة حقوقك. وينبغي أن يكون الراشدون عىل علم بهذه الحقوق وأن يساعدوك عىل تعلمها . 42
كذلك.

املواد من 43 إىل 54: توضح هذه املواد كيف ستعمل الحكومات واملنظاّمت الدوليّة، عىل تطبيق هذه االتفاقيّة من 
أجل ضامن حامية األطفال وحقوقهم.  

صديقة بلغة  الطفل  حقوق 
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: الحق عىل القافيةاملحور 9: حقوق الطفل 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يعدIد خمسة حقوق عىل األقل تتعلق به.األهداف: 

− يستنتج ثالثة حقوق غري محققة من حقوق الطفل يف بيئته.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

قلم - ورق قياس A4املستلزمات: 

1.  نقّسم األطفال إىل مجموعات صغرية.سري النشاط: 

2.  نكتب عىل اللوح عبارة »يحق يل...« ونطلب من كل طفل أن يكمل 

الجملة ونكتب النتائج عىل اللوح.

3.  نناقش إنطالقا من النتائج ما الذي نعنيه بالحقوق؟ نصوب النتائج 

أن الحقوق هي الحاجات األساسية التي يجب أن يحصل عليها كل 

إنسان/طفل ليعيش بكرامة وهي أساس لتنظيم العالقات بني الناس. 

4.  نقوم بتصنيف النتائج املكتوبة عىل اللوح مبا هو حق أو ليس بحق 

)ميكن تعزيز الرشح من خالل حاجات ماسلو(

5.  نقسم األطفال إىل مجموعات وأن نطلب منهم إيجاد تعريف موحد 

ملفهوم »حقوق الطفل« ولتعبري عنه عرب تأليف شعر /قافية / أغنية 

ترشح مفهوم » حقوق الطفل«.

6.  تعرض كل مجموعة عملها الفني. 

ما هي مشاعرك وانطباعاتك؟نقاط للحوار:

− هل أعجبك هذا التمرين؟ ملاذا؟

− ما هي الحقوق التي تعرفت عليها؟

− هل هناك من حق تعتربونه أهم من غريه؟ ملاذا؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

 − ماذا ميكنكم أن تفعلوا لتنبّهوا األطفال عىل حقوقهم؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

التالية: »يحق يل  العبارة  تدوين  البداية  −  للفئة األصغر سًنا، ميكننا يف 
اللعب«. نناقش معناها وصواًل إىل تعريف مفهوم الحقوق.

−  أن التعبري عن الحقوق تم فعله عرب كتابة مدونة السلوك الخاصة بكل 
صف، والتي وضعت إنطالقًا من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها من 

كل طفل واالبتعاد عن خرقها يك ال يرض باآلخرين.
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الفئة العمريّة: 6-15 سنواتالنشاط: الحق عرب املشهداملحور 9: حقوق الطفل 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يحّدد أبرز الحقوق التي يتمتع بها.األهداف: 

ا واحًدا يعتربه منتهًكا يف مجتمعه. − يذكر حقًّ

− يحلّل ملاذا احرتام حقوقه يتطلب أيًضا احرتاًما لحقوق اآلخرين.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 قلم - ورق قياس A4 - اتفاقية حقوق الطفل املستلزمات: 

1.  نقوم بقراءة ورقة حقوق الطفل بصوت عال.سري النشاط: 

2.  نضع عىل األرض أو نعلّق عىل الجدار البنود بشكل منفرد.

انتباهه  لفت  الذي  البند  بجانب  يتموضع  أن  كل طفل  من  3.  نطلب 

أكرث من غريه.

4.  نطلب من األطفال الذين اختاروا نفس البنود أن يشّكلوا مجموعة 

واحدة. يف حال وجود طفل منفرد، ميكننا أن نخرّيه بني العمل بشكل 

منفرد أو االنضامم إىل مجموعة أخرى يختارها بنفسه.

اختياره وأن  تم  الذي  البند  بهذا  تفّكر  أن  5.  نطلب من كل مجموعة 

تقوم بتمثيل مشهد مرسحي لتجسيد هذا البند.

6.  نطلب من كل مجموعة أن تعرض املشهد الخاص بها.

7.  بعد االنتهاء من العروض نسأل عن االنطباعات واملشاعر.

−  هل أعجبك هذا التمرين؟ ملاذا؟نقاط للحوار:

−  هل كان من السهل متثيل الحقوق، وملاذا؟

−  بعد أن شاهدت كل العروض، هل هناك من بند أعجبك أكرث من البند 

الذي أخرتته يف البدء؟ ملاذا؟

−  هل تعترب أن هناك بنوًدا يف االتفاقية أهم من غريها؟ كيف؟

−  ما الذي لفت انتابهك يف املشاهد التي مل تُحرتم بها الحقوق؟ وملاذا؟

−  ماذا يعني لك احرتام حقوق اآلخرين؟ 

−  هل هناك من معلومات جديدة حصلت عليها؟ ما هي؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

 −  هل هذه الحقوق موجودة أو منتهكة يف املدرسة، وكيف؟

−  كيف ميكن ترسيخ هذه الحقوق أو الدفاع عنها يف حال تم انتهاكها؟
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أفكار مساعدة 

ومحاذير:

مشهدها  يف  اختارته  الذي  البند  أهمية  تظهر  أن  مجموعة  كل  −  عىل 
وعليها أن تظهر أيًضا ما الذي ميكن أن يحدث لو مل يحرتم هذا البند.

باقي األطفال يف املدرسة حول  لتوعية  −  ميكن استخدام هذه املشاهد 
أهمية حقوق الطفل.

تعديل  وبإقامة  املعريف  املحتوى  الطفل من  بنود حقوق  قراءة  −  ميكن 
عىل صياغتها بحيث تصبح تحايك الطفل بإيجابية؛ مثال: 

- من حقي أن يكون لدي إسم، وأن تعرتف به الحكومة رسميًا
- يل الحق باكتساب جنسية
- يل الحق أن أنتمي إىل بلد

- يل الحق يف أن يكون يل هوية وال يجوز ألحد أن يحرمني منها
- يل الحق يف أن أعيش مع والدي، ما مل يكن ذلك مرًضا مبصلحتي

- يل الحق يف اختيار واعتناق ديني ومامرسة معتقدايت
-  يل الحق يف اختيار أصدقايئ واالنضامم إىل مجموعات ال تلحق األذى 

باآلخرين
- يل الحق يف الحامية من األذى وسوء املعاملة، جسديًا وعقليًا

-  يل الحق يف الحصول عىل حامية ومساعدة خاصة إذا كنت الجئًا، أي 
إذا أُرغمت عىل مغادرة بلدي والعيش يف بلد آخر.

−  ميكن الطلب من األطفال يف حال سمح الوقت لذلك، إعادة تجسيد 
الحق  عىل  الحصول  من  متكنهم  لطريقة  صامت  بتمثيل  املشاهد 

د.  املجسَّ
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الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: يل حقوقياملحور 9: حقوق الطفل 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يذكر طريقة للحصول عىل حق من حقوقه.األهداف: 
− يحّدد نتيجة واحدة عىل األقل مرتتبة عىل حرمانه من حقوقه.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

 قلم - ورق قياس A4 - اتفاقية حقوق الطفل ورقة عمل رقم 1املستلزمات: 

1.  نقف يف امللعب ونطلب من كل طفل التوجه عند سامعه العبارة التي سري النشاط: 
يتلوها املنّشط من ورقة عمل رقم 1 إىل واحدة من الجهتني التاليتني:

-  جهة اللون األحمر: ال أوافق
- جهة اللون األخرض: أوافق

2. ننفذ النشاط ونسأل ما ييل: 
- كيف نعرف بأن هذه العبارات تعرب عن حق؟

- ما هي الحقوق املنتهكة؟
منتهكة  أطفال  عن  تعرب  التي  ذاتها  الصور  املجموعات  عىل  3.  نوزّع 
يف  متسول  - طفل  جائع  - طفل  املجتمع:   يف  عام  بشكل  حقوقهم 
الطرقات – فتى جريح ال يوجد من يسعفه - طفل يف منزل غري مؤهل 
الربد - طفل يعمل يف معمل،  تهطل عليه األمطار وهو يرتجف من 

طفل يحمل سالًحا - طفل معّنف
4.  نطلب منهم ربط كل صورة بالبند املتعلق بها يف اتفاقية حقوق الطفل 

بلغة صديقة لألطفال. 
5.  تعرض كل مجموعة نتائجها ونصّوبها.

6.  نطلب من كل مجموعة اختيار صورة عن حق منتهك ووضع خطة 
)سلوك، أنشطة..( للحصول عىل الحق والتمتّع به

− هل أعجبك هذا التمرين؟ ملاذا؟نقاط للحوار:
− ما هي أنواع الحقوق التي حرم منها الطفل يف كل صورة؟

− لو كنت مكان األطفال يف املشاهد، كيف تترصّف؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− ما هو الحق املنتهك لديك والذي ستطالب به وكيف؟

أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  خالل الحوار نكتب عىل اللّوح الخالصات )مثل: الغذاء - الدواء - الرعاية 
والحامية - التعلّم...( 

التقييم والتغذية والراجعة، وميكن  الكايف لسؤال  الوقت  −  يرجى إعطاء 
إقامة عصف ذهني حوله وإعطاء خالصة حول كيفية املطالبة بالحقوق.
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ورقة عمل رقم 1

•  ينبغي االّ يفرض علينا الذهاب إىل املدرسة.

•  ينبغي أن منلك الحق يف إختيار مكان جلوسنا يف الصف.

•  ينبغي أن يكون لنا رأي مبا سنتعلّمه.

واملعلمني  اإلدارة  املدرسة وعىل  الصف يف  ينتخب مجلس  ان  •  يجب 

اإلصغاء إليه بجديّة.

•  يجب إلغاء الزّي املدريس.

•  لنا الحق يف اللعب يف أوقات الفراغ.

•  ينبغي أن يعطى التالمذة الحق بجلب حيواناتهم األليفة إىل املدرسة.

•  من حق املعلم إلزام التالمذة بالطاعة إذا كان ترصّفهم ال يطاق.

•  يجب أن أطيع املعلم حتى لو كان كالمه مهني لكرامتي.

•  يجب أن يسمح لنا مبغادرة الصف عندما نريد ذلك.

إذا  املسطرة  باستخدام  اليد  عىل  خفيًفا  رضبًا  رضبنا  للمعلم  •  يحق 

شاغبنا يف الصف.
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الفئة العمريّة: 10-15 سنواتالنشاط: الجزيرة املثاليةاملحور 9: حقوق الطفل 

û نشاط خارجيü نشاط داخيلمكان تنفيذ النشاط

− يحّدد الحقوق والواجبات التي يجب أن تسود يف الجامعة.األهداف: 

− يعرّب عن أهمية الحقوق والواجبات يف العيش املشرتك.

−  يعرّب عن تبّنيه روح املبادرة املجتمعية من خالل تحديده نقاط التحدي 

يف مجتمعه التي تتطلب املزيد من العمل.

)50 دقيقة(املدة الزمنية: 

لوحات كبرية، أقالم تلوين، كرتون ملّون، مقص، صمغ، ورقة عمل رقم 2املستلزمات: 

1.  نروي لألطفال القصة املدّونة يف ورقة عمل رقم 2 سري النشاط: 

أنهم من سكان هذه  التخيل  القصة، نطلب منهم  االنتهاء من  2.  بعد 

الجزيرة وعليهم املساهمة يف بناء هذا املجتمع الجديد. 

3.  نقوم بتوزيع األطفال ضمن مجموعات صغرية.

والرضورية  األساسية  باألمور  تفّكر  أن  مجموعة  كل  من  4.  نطلب 

لحياة  الرضورية  امل��وارد  رف،  الحِّ )املنشآت،  »املثالية«  للجزيرة 

السكان الجدد، الوظائف، إلخ...(.

األفكار والرسومات عن »الجزيرة  أنه عليهم أن يعرّبوا بهذه  5.  نرشح 

يتخيّلونها. التي  املثالية« 

خالل  من  أفكارها  عن  بالتعبري  تقوم  أن  مجموعة  كل  من  6.  نطلب 

الكتابة. الرسومات/اللوحات أو 

7.  بعد ذلك نطلب من كل مجموعة أن تعرض نتيجة عملها.

− هل أعجبك هذا التمرين؟ ملاذا؟نقاط للحوار:

−  ما هي األفكار التي ترغب باالحتفاظ بها وتطبيقها يف املجتمع الجديد 

وما هي األفكار التي توّد إلغائها أو تعديلها؟ ملاذا؟

−  ما هو العنرص األسايس برأيك الذي جعل الجزيرة مثالية؟

نقاط التقييم 

والتغذية الراجعة:

− إىل أي مدى تشبه هذه »الجزيرة املثالية« املجتمع الذي تعيش فيه؟

»للجزيرة  شبًها  أكرث  ليصبح  مجتمعك  يف  يتغرّي  أن  تتمنى  الذي  −  ما 

املثالية«؟
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أفكار مساعدة 

ومحاذير:

−  ينبغي أن يؤدي الحوار إىل تعريف مشرتك لوظائف الجزيرة، مع إبراز 
أهمية مسألة الحقوق والواجبات.

−  من املهم التشديد عىل رضورة احرتام هذه القواعد من قبل الجميع.
واحرتامها  الحقوق  وضع  أهمية  إىل  التقييم  أسئلة  تؤدي  أن  −  ينبغي 

للوصول إىل العيش يف جزيرة مثالية. 
يعّدوا،  أن  الحوار  أسئلة  طرح  بعد  األطفال  من  نطلب  أن  −  ممكن 
يتوقعونها  التي  االحتياجات  بكل  قامئة طويلة  املنشط،  من  وبتوجيه 
احتياجات  خمس  حذف  بالتناوب  منهم  نطلب  ثم  املجتمع،  لتسيري 
لتسيري  االحتياجات  أهم  إىل  للوصول  الرغبات،  بند  تحت  ووضعها 

املجتمع والتي ال ميكن حذفها إطالقًا. 
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ورقة عمل رقم 2

قصة الجزيرة املثالية

من  متنها سكان  كان عىل  التي  السفن  إحدى  غرقت  الزمان،  ذلك  يف 

مدينة تالسا يف وسط املحيط، بسبب عاصفة هوجاء. بعد جهد كبري نجا 

البعض ومتكنوا من الوصول إىل شاطئ إحدى الجزر الخالية من البرش.

بعد هذه الحادثة األليمة ويف املرحلة األوىل ساد جّو من االرتباك والّرعب 

عىل الجزيرة بني الناجني.

ولكن بعد ذلك، بدأ البعض يف التفكري بتوحيد جهود الجميع ألجل بناء 

مجتمع جديد يف هذه الجزيرة عىل أساس أنظمة وقوانني.

و ليك يُشارك جميع الّسكان يف بناء هذا املجتمع الجديد، طُلب منهم 

يتم  سوف  اقرتاحها  وبعد  تتحقق.  أن  يطمحون  مقرتحات  يف  التفكري 

التصويت عليها الختيارها وفق األغلبية.

فعىل الجميع أن يعرّب عن رأيه مبشاركة مسؤولة لتحقيق مجتمع سليم 

واملساهمة يف وضع األفكار والطروحات البّناءة. 
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