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 للمساندة النفسية ملعاملدليل واحلروب...  أبناؤنا
  دانٍا يصطفى انشًًٍ

 إهذاء
 والاحذبلل إىل لك إوسان داخي تبلدان اًـرتية اًيت ذاكت مرارة احلروب

ذا أثسط ما ميىٌيا  ثلدميَ فذلدَوٍ مؽ خاًط دؾواثيا ؿَيا ىىون يوما وسعنك ًحيان..فَسعني..اًـراق....كَوتيا مـنك ُو

  كتاب انًسانذج اننفسٍحتًهٍذ 
اآلن املرحةل اًثاهية ملرشوع  ػروف إخراج ُذا ادلًيي )كعة خروج ُذا املًؤَف(: يـد ُذا املؤًَف اذلي تني أيدييا

( واذلي تدأثَ مؤسسة ميداي اهرتانص يوانل 6006يًويو اًعِيوين اًـدو ضد ًحيان املساهدة اًيفس ية ملخرضري احلرب)حرب

 .اخلريية رابًخـاون مؽ مجـية كع

هيفية املساهدة إلخواهيا  ، تدأ مسدضارو ميداي اهرتانص يوانل وإدارثَ يف اًخفىري حول6006يًويو  26مفيذ يوم 

ثلدميَ فاكهت فىرة اٍىذاب األول املساهدة اًيفس ية ملخرضري  اٌَحياهيني وثـددت اٌَلاءات والاحامتؿات حول ما ميىن

إرساهل ؿرب  اجلزء املخـَق ابألظفال واملراُلني داخهل وكد اكن من امللرر أن يمت فأن أكوم تخأًي احلرب اذلي كدر هللا يل

 .يف خعواهتم أزياء اًخـامي مؽ اًضحااي اًربيد اإلٍىرتوين ٌَجمـيات األَُية اًـامةل ُياك ًيىون مبثاتة موخة هلم

خبلل اًخدرية احلي  ان منوخبلل ذكل خاء ؾرض مجـية كعر اخلريية جمتويي املرشوع ًيعحح ثواخد داخي ًحي

فأرسَت اإلدارة ٌَجمـيات جرقحدٌا يف ثدريهبم ؿىل  ٌَمخعوؿني وتدأت مرحةل اإلؿداد ٌَسفر وجتِزي أمبهن ٌَخدرية ُياك

 .إىل ُياك واس مترييا ُياك ما يلرب اًضِر ادلًيي، ومت ذكل تفضي هللا وذُحيا

ؿىل اًحدء ونثري مهنا حتعم  ءت فىرة أن املدارس أوصىتوخبلل اًخدرية، وأزياء مجؽ آراء اًياس واحذياخاهتم خا

خلربة احلرب ألول مرة ففىرت يف أن أكرتح جتِزي دًيي آخر  ابإلضافة إىل ظـوتة املوكف ؿىل األظفال اذلي يخـرضون

ؿَهيم اإلملام  واًـامَني يف ُذا اًضأن اًرتتوي واًخـَميي هـرض فيَ ٌَـديد من املوضوؿات اًيت يًدلي ًيىون موخة ٌَمـَمني

األظفال اذلين يـمَون مـِم يف املدرسة. وظرحت  هبا واًيت ميىن أن جساؿدمه يف ثلَيي اآلاثر اًيامجة ؾن احلرب ؿىل

 ووافلت ؿَهيا مث يف أحد األايم اًخدريخية يف مدارس اإلميان تعيدا، وتـدُا ثَلييا اًفىرة ؿىل إدارة مؤسسة اهرتانص يوانل

ؿىل مس خوى ًحيان تأهكَِا وؾرضيا  احلريري ويه مـروفة جىوهنا هممتة ابًـمَية اًرتتوية واًخـَمييةدؾوة من اًس يدة هبية 

 .تأمر هللا يف ظور اًخيفيذ ؿَهيا اًفىرة ابإلضافة إىل فىرة أخرى اكرتحهتا ويه

ب موخَ إىل من هون اٍىذا حئت إىل اًلاُرة تـدُا ألؿد ُذا ادلًيي تـد اًخـرف ؿىل اًحيئة ُياك، وؿىل اًرمغ

جيمؽ املؤًف اذلي تني أيدينك اآلن اكفة املـَومات اًيت ميىن  اإلخوة اٌَحياهيني أو مت ثيفيذٍ خبعوظِم إال إهين سـيت تأن

ذلاية أتياءان  املضاهبة يف تبلدان اًـرتية واًيت ثـرض ًؼروف احلرب واًـدوان يف خمخَف أحنااَ وذكل أن ثفيد يف املواكف

 وهللا املوفق .زري اًـوامي اًيفس ية اًبلحلة ؿىل احلربمن اًوكوع حتت ثأ

                                                 
 نالستشاراخ واالختثاراخ وانتذرٌة ػهى تكزج نهًسانذج اننفسٍح وانتنًٍح األسزٌح يزكز ػٍن يذٌز   
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 انثاب األول
 انفصم األول

 :انهذف ين انذنٍم
اًخـامي مؽ األظفال تـد ثـرضِم إىل  هيدف ادلًيي إىل رفؽ نفاءة املـمل أو اًـامَني يف اجملال اًرتتوي واًخـَميي يف

ذٍ وظبلتَ، وابًخايل فبلتد أن جيمؽ تني يديَ أدوات جساؿدٍ ؿىل ًخبلمي ظدمة احلرب، فاملـمل ُو اًلدوة واملثي ابًًس حة
ا اًحـيدة  اًخبلميذ واخلروج هبم من دائرة اآلاثر اًسَحية ٌَخـرض خلربة احلرب أو ؿىل أكي ثلدير مساهدة ُؤالء ثلَيي آاثُر

 .ؿىل خشعية اًعفي وكدراثَ اًـلَية
اًيت ثوحض اآلاثر اًبلحلة  ا املـمل، مثي تـغ ادلراساتفلد أحذوى ادلًيي ؿىل أظروحات هؼرية جية أن يمل هب
اًيت مير هبا اًعفي يف اكفة مس خوايت اٍمنو خبلل املراحي  ؿىل احلرب ابًًس حة ًؤلظفال ونذكل خعااط املراحي اًـمرية

 .اكفة حواهة اٍمنو من ؾلَية وإدراهية إىل حسمية إىل اهفـاًية اخل ادلراس ية، ابإلضافة إىل
اآلاثر اًيفس ية ٌَخـرض  فة إىل تـغ املـاجلات اًـمَية اًيت ميىن أن جساؿدٍ يف حتليق ُدف ثلَييُذا ابإلضا

 .ثامتىش مؽ اًؼرف اًيت يـمي فهيا ثـديبلت يراٍ مٌاس حا من ٌَحرب دلى ثبلميذٍ سواء أس خخدهما نٌل يه أو أدخي ؿَهيا ما

  أهًٍح انذنٍم
يا ٌَِدفثأيت أمهية ادلًيي من خبلل اخلدمة اًيت يلد من ادلًيي، حير أن األظفال مه  هما واًيت رشحٌا ًِا يف ثياًو
اًخأزريات اكفة حواىهبم من حواهة هفس ية وإدراهية وؾلَية واحامتؾية،  اًفئة األنرث ثأثرا ابحلروب واٍىوارث، حير ثـم

و ابًخايل ما اخلوف املريض  يف اًضخعية مثيس يرتك آاثرٍ ؿىل اسديـاهبم وحتعيَِم ادلرايس، ابإلضافة ألتـاد أخرى  ُو
اجملاالت اًِامة يف حياة اًعفي، ومن أمه املؤثرات يف  أو الاهعواء أو اخنفاض اًثلة ابًيفس واًـامل. وملا اكهت املدرسة أحد

 ذاثَ وؾن اًـامل اخلاريج، اكن التد أن جنِز ُذٍ املدرسة ًخلوم هبذا ادلور وذكل من حياثَ ويف جضىيي مفِومَ ؾن
هبذا ادلور ًيىون املرصد املوخَ  ًيلوم -اذلي يـد أمه ؿامي من ؾوامي وأراكن اًـمَية اًخـَميية  -ؿداد املـمل خبلل إ

مـَ فالكٌُل )املدرسة واألدشة( هيدفا ٌَيجاة هبذا اًعفي من اآلاثر  ٌَعفي، تي املرصد واملوخَ ألدشثَ ًخحسني اًخـامي
من اًليام هبذا ادلور  ـمل واكن مٌَل تحـغ األدوات واألساًية اًـمَية اًيت متىٌَهل ولكٌل اجسـت خربة امل اًسَحية ملا ثـرض

 .لكٌل أس خعاع ثلدميَ ؿىل أفضي وخَ ممىن

 :كٍف ٌستفٍذ انًؼهى ين هذا انذنٍم
 :يرىج إثحاع اإلرصادات اًخاًية ًخحليق أؿىل اس خفادة ممىٌة من ُذا ادلًيي ويه

ذلا جية ؿَيػم أن حتػاول أواًل  ال يخجزأ من اجملمتؽ اذلي ثرضر جاكفة فئاثَ التد أن ثـمل ؾزيزي املـمل أهم حزءا -2
ثـرضت هل أهت أيضػا. فلدػي أن حىػون مـػمل أهػت إوسػان، أب  أن ثخخَط أهت من تـغ الاهفـاالت اًساًحة ويديجة ملا

أو يف..... ذلا احػرص  أو.. ورمبػا حىػون ثـرضػت أل ار مدػارشة يف أدشثػم أو يف مػ كل ألظفال أو أجن ًوادلين أو أخ
اًزمبلء أو أفراد األدشة فػ   معي ثفريف هفيس ملا يفذـي داخكل من مضاؾر وذكل إما ابًخحدث مؽ ٍلوؿة من املـَمني ؿىل

 .يف ذكل ثددؽ ميىن أن اًيت األساًية احلروب واٍىوارث" ملخرضري اًيفس ية "املساهدة يف نخاتيا األول ثـرضت هل وكد رشحٌا
مبثاتة ؾليدة اثتخػة داخػكل  من تأن كل ثأزري هحري يف ثبلميذك وظبلتم والتد أن يىون ُذا اإلميانؿَيم أن ثؤ  -6

  .حىت ميىٌم اًخأزري فهيم وثلَيي مـاانهتم
أن حىػون مػرن يف  ادلًيي يلدم منوذج ملا ميىن ثلدميػَ مػن خػبلل تـػغ األظروحػات اًـمَيػة، ٍوىػن ؿَيػم -3

ا مناذج اذلي يياسة اًؼروف اًيت ثـمي فهيا فذدخي، ؿَهيػا  ميىن ثـديَِا وثوحهيِا ابًضلك اًخـامي مـِا وأخذُا ابؾخحاُر
  .إضافة ما حراٍ مٌاسة من ثـديبلت أو حذف أو

وميِد ٌَجػزء اًخػايل، فبلتػد أن  ؿَيم إثحاع كراءة ادلًيي ترتثيدَ، ألن لك حزء فيَ مدين ؿىل اجلزء اًساتق ؿَيَ -4
األظفال مث ثـرف خعااط املرحةل اًـمرية اًيت مير هبػا ثبلميػذك مث  روب واٍىوارث دلىثـرف أوال اآلاثر املرتثحة ؿىل احل

  .اًخـامي مـِم وأخريا اًخدخبلت اًـمَية ٌَخـامي مؽ ُذٍ األؾراض إرصادات حول
فريػق معػي فَػو أهػت  ًبلس خفادة اًـمَية من ادلًيي ؿَيم أن ثـمل مـَميا اًفاضي أهػَ التػد مػن اًـمػي وسػط -5

فبلتد مػن حتليػق اًخـػاون مػؽ ابع اًـػامَني يف املدرسػة  ىرة وثـامَت فهيا مبفردك فمل ثأيت ابًيخاجئ املرحوة مٌَ،آمٌت ابًف
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اًعفي كدر املس خعاع، من أخي ثوحيد اًِدف وثضافر اجلِود من أخي حتليػق ؿػىل أهكػي  ونذكل اًخـاون مؽ أفراد أدشة
  .ممىن وخَ

ثـرض ًضلوط أزياء ثـػرض  ني مرة توظفم أب ًعفي يف مدرسة ثـمل مكأدؾوك ؾزيزي املـمل ًلراءة ادلًيي مرث -6
كدرهتم ؿىل اإلدراك واًخـامي املخوافق مـِػا ًعػلر سػ هنم.  تبلدك ًؼروف احلرب اًلاس ية ومك ثرضروا مهنا رمغ الاخنفاض

مبػا  األمػان وإمػدادمهوظاحة رساةل ميىٌم من خبلل هميخم )أمسػ  املِػن( أن ثػو ِم وحىفػي هلػم  واًلراءة اًثاهية هكـمل
 .يـيهنم ؿىل ختع  ثكل األزمة

 :انشزٌحح انًستهذفح ين انذنٍم
 :أوال اًرشحية اًـامة

ويخـرض أتياءُا إىل ػروف  اًرشحية املس هتدفة من دًيَيا احلايل تعورة ؿامة يه اجملمتـات اًـرتية اًيت ثـرض
ئة يه فئة األظفال سواء من كدي سن املدرسة أو أظفال ف  احلرب واًـدوان اذلي يؤثر ؿىل خمخَف فئاثَ اًـمرية، وأنرث

 .املدارس
 :وثيلسم إىل فئخني ٌُل :اًرشحية اخلاظة أو اًيت سوف جس خفيد تعورة مدارشة ابدلًيياثهياً:

معَية ٍىيفية اًخـامي مؽ  يف ُذٍ اًحبلد، حير هيدف ادلًيي إىل ثلدمي أظروحات هؼرية وإرصادات املـَمني: -
  تـد احلربأظفال املدرسة 

ومه من حياول ادلًيي أن يلع  احذياخاهتم وحتديد خعااعِم.  : فئة اًخبلميذ أو اًعبلب يف ُذٍ اًحبلد -
 :جضمي وييلسموا إىل أرتؽ فئات

 (واملَخحلني ابملدرسة ألول مرة –أظفال ما كدي املدرسة )اًروضة  -
 (س ية 22- 6أظفال املرحةل الاتخدااية )من  -
 (س ية 23-22ية ) اًعفوةل املخأخرة من أظفال املرحةل اإلؿداد -
 (س ية 26- 23ظبلب املدارس اًثاهوية )مرحةل املراُلة من  -

مـِا ُذا إىل خاهة  وسوف هدٌاول لك مرحةل خبعااعِا اًـمرية، ونذكل حتديد تـغ اإلرصادات يف اًخـامي
 .ثوضيح اإلحراءات اًـمَية يف اًخدخي مـِم

 انفصم انثانً
 طفالتأثٍز انحزوب ػهى األ

 :سوف هدٌاول يف ُذا اًفعي ؾرضا ٍلك من :تًهٍذ
تبلد ثخـرض ٌَحرب  ثأزري مواكف احلروب ؿىل األظفال، وذكل من خبلل ؾرض تـغ ادلراسات اًيت أحريت يف

ؿىل اًعفي هديجة اًوكوع حتت ثأزري احلرب، وذكل  والاس خـٌلر، ُذا ابإلضافة إىل ثياول األؾراض املرضية اًيت ثؼِر
ؾرض ُذٍ األؾراض سوف جيية ؾن نثري من أس ئَخيا حول ما كد  نٌل أن ما اذلي حيدث دلي اًعفي، حىت هفِم

أدشثَ أو تفلدان م هل  وسَوهياثَ من ثلري تـد احلرب حىت ًو مل يخرضر مهنا ثرضراً مدارشاً تفلدان أحد أفراد يـرتى اًعفي
خمخَف حواهة احلياة ويحـر فهيا حاةل من ؿدم اًعمأهيٌة  أو مدرس خَ فاجلو اًـام اذلي ثمت فيَ احلرب يَل  تؼبلهل ؿىل

 .هـخلد خعأ ً أن األظفال ال ثفِمِا ألان هوفر هلم ما حيخاحون اًيت ال ثًهتيي واًيت رمبا
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  تأثٍز انحزوب ػهى األطفال
 يقذيح:

فة جماالت ضلعاً يف اك ثـد مواكف احلروب من أخعر اًؼروف اًيت يخـرض ًِا اإلوسان توخَ ؿام حير متثي
 .واًيفيس احلياة ؿىل املس خوى الاكذعادي والاحامتؾي واًس يايس

ا األنرب واألنرث اس مترار  فذأزري احلرب يخـدي جمرد اهنيار مدين أو ؿدة مدان أو ثدُور يف احلاةل الاكذعادية، فأثُر
ا ؿىل هفس ية اًخرش من مواكف وػروف خارخة ؾن وكدرهتم ؿىل اًخأكمل واًخىيف مؽ ما ثفرضَ احلرب  ومعلا ُو ثأزرُي

 .واس خـدادمه وذكل ٌَلدر اٍىدري إيل حتمهل من اٍهتديد وؿدم األمان حتمي اًخرش
فهيا اًؼروف اًعحيـية ٌَحياة،  فاإلوسان تعحيـخَ اًفعرية ي ع ٌَـيش يف حو آمن، يأمن فيَ حياة مس خلرة ثخوفر

 .واحلد األدىن من رشوط اس مترار ُذٍ احلياة
اهامتهئم اًثلافية  ان ُو اًلاؿدة األساس ية يف مدرج احلاخات دلي لك اًخرش ؿىل اخذبلففاإلحساس ابألم

 .والاحامتؾية والاكذعادية وادليًية
فإن ثوافر أاًي من الاحذياخات  واألمان ُو أول ما هتدمَ احلرب تعحيـهتا وثـمي ؿىل زؾزؾخَ ويف قياب ُذا األمان

 .اكن ٍلك م ل أو تياء كاؿدة فاألمان ُو املعَة اإلوساين األول ا مـىن. فإذااألخرى ال يسد ُذٍ احلاخة، وال يعحح ذ
ابًًس حة ًؤلظفال توخَ خاص  وإن اكن األمر نذكل ابًًس حة ًئلوسان توخَ ؿام، فاألمر اخعر وأنرث حرهيحا وثأزريا

 :ويرحؽ ذكل ًـدة أمور ثخـَق تعحيـة اًعفي ويه
و ما يىون دلي اًراصد وثكلاهـدام خربة اًعفي مبوكف احلرب أو كةل -2 اخلػربة اًػيت رمبػا ثلَػي مػن   خربثَ هبا ُو

إىل صػدة ثػأزري املثػري اجلديػد، وظػـوتة يف اًخػأكمل مـػَ فسػٌلع  ُول اًخأزري ؿَيَ فـدم الاؾخياد أو اخلربة ابملوكػف يػؤدى
اًخوكؽ  اخلربة ثعيؽ هوع من ال حيمي هفس درخة اًفزع واٍىرب ؾيد اًخـرض هل ؿدة مرات ففىرة ظوت الاهفجار ألول مرة
ا و ما يلَي من ثأزرُي   .ُو

اًياحيػة اإلدراهيػة  اخنفاض كػدرات اًعفػي اخملخَفػة وهـػىن هبػا اخنفػاض كدرثػَ ؿػىل إدراك موكػف احلػرب مػن -6
  .امبفردة أو مـرفة األمبهن األنرث أماان حىت يَجأ إٍهي املـرفية، ونذكل اخنفاض كدرثَ ؿىل حٌلية ذاثَ هؼرا ًعـوتة حرنخَ

ثخعَة ثـامبل خاظػة  هديجة ٌَيلعخني اًساتلذني فإن درخة خوف اًعفي ثسخة حدة املوكف واخنفاض كدراثَ -3
مػن خػبلل اٍىدػار ويًذؼػر مػهنم دومػا أن يعمئيوهػَ  مؽ اًعفي ًخلَيي اآلاثر املرتثحة ؿَيػَ، فاًعفػي يىدسػة درخػة أماهػة

  .احلروب وابًعحؽ حزداد احلاخة ذلكل يف مواكف

  األطفال ذراساخ انتً تىظح تأثٍز انتؼزض نخثزج انحزب ػهىأوال: ان
  :يقذيح نهذراساخ

 :دراسات أحريت ؿىل األظفال ًرظد ثأثرمه ؾحد اًخـرض ًعدمة احلرب
األظفال سواء هفس يا أو سَوهيا أو  أحريت اًـديد من ادلراسات هبدف اًخـرف ؿىل اآلاثر اًيت ثرتوِا احلروب ؿىل

ادلراسات ومن تني ادلراسات اًيت أحريت ؿىل أظفال  ك اًـلًل، وثيوؾت ؾييات ُذٍحىت ؿىل مس خوى اإلدرا
 :فَسعني احملخةل هذهر مهنا

ألزمة احلرب ومت رظد ثكل األؾراض  وخدير ابذلهر أن ُياك ؿدداً من ادلراسات اًيت أحريت ؿىل أظفال ثـرضوا
  :دلهيم وجند مهنا
ادلويل اذلي ؾلػد يف  واًػيت ورشػت يف املػؤمتر( 2989ت ؿػام )دراسة احتاد املرأة اًفَسعيًية اًيت أحري -2

ويه من ادلراسات اًلَيةل اًيت اُمتت تخوظيف  ،"فَسعني حتت ؾيوان "الاهخفاضة واًعفي اًفَسعيين حتت الاحذبلل
فػال يف اًفَسعيييني وكػت الاهخفاضػة اًفَسػعيًية، واكهػت ؾيايػة ادلراسػة مػن األظ اآلاثر اًيفس ية والاحامتؾية ًؤلظفال

  .س يوات 9 – 3اًـمرية تني  اًفئة
  :وكد خرحت ادلراسة تًذاجئ ؿديدة اكن أمهِا ما يًل

  .من األظفال اذلين مشَهتم ؾياية ادلراسة يـاهون من اًلَق 56.5% -
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  .اًـيية اٍلكية % من22.2تَلت وس حة األظفال اذلين مل حرظد دلهيم مؤرشات اًلَق اكهت وسخهتم  -
  :2996يت أحريت ؿام دراسة )اكثَيني( اً -6

اًس ياسة اًعِيوهية اإلدشاايَية ؿىل ضوء  ثكل ادلراسة اًيت ُدفت ٌَخـرف ؿىل آاثر اًـيف اذلي متارسَ
  .اًفَسعيييني املضالكت اًسَوهية ؿىل األظفال

ٌَـيف وتني ػِور املضالكت اًسَوهية دلى  واكهت أمه هخاجئ ادلراسة وحود ؿبلكة موحدة مرثفـة تني اًخـرض
  .ألظفال، خاظة دلى اذلهور مهنما

ا يخضح ًيا مدى ثأزري احلرب ؿىل مما يس خَزم مـَ ثدخبًل مدىراً  هفس ية األظفال من خبلل ُذٍ ادلراسات وكرُي
ا ؿىل حواهة حياة اًعفي اًيفس ية واملـرفية اًبلزمة ٌَخـامي مؽ آاثرٍ،   .ٌَمنو اًسوي ٌَعفي وثلَيي خماظُر

  تاخ انناتجح ػن تؼزض انطفم نًىقف انحزبثانٍا: األػزاض أو االظطزا
  احلرب؟ ما يه األؾراض أو الاضعراابت اًياجتة ؾن ثـرض اًعفي ملوكف: واًسؤال اذلي يعرح هفسَ ُو

ٌل سوف هلسم أؾراض ما تـد ظدمة احلرب دلى األظفال إىل فئخني، ثحـاً    :ٌَمرحةل اًـمرية اخلاظة ابًعفي، ُو
  .مرحةل أظفال ما كدي املدرسة -2
  .مرحةل أظفال املدرسة واملراُلني -6

  أواًل: أؾراض ما تـد اًعدمة دلى ظلار األظفال
احملدودة اًيت ميىن ثسِوةل اًخـرف ؿَهيا  ثؼِر األؾراض املرضية دلى أظفال ما كدي املدرسة يف ؿدد من اًؼواُر

  :ورظدُا، وجضمي
  :اخلوف اًضديد، تي ورمبا اًرؾة واًَِؽ واذلي يؼِر يف -2

ورمبا يرصخ إذا حاول أحد  ف من اآلخرين خاظة اًلرابء، فذجدٍ م واًي تـيداً ال يأمن وحود األقراباخلو  -
  .اًلرابء الاكرتاب مٌَ

و ما يسم  تلَق ؾيَ اتخـاد أحد أكارتَ ورصاخ ؾيد فزع ظورة يف يؼِر -  .مبفردٍ يرتك أن خيىش فِو الاهفعال( )ُو
ساؿات اًيوم ؾن املـدل  ًفزع يف أزياء اٌَيي، أو زايدة ؿدديؼِر يف ظورة اضعراب اًيوم واًيت جضمي ا -

  .مس متر اًعحيـي، أو ػِور اٍىواتيس اًيت جتـهل يسديلغ يف حاةل رصاخ
اًيػار مػثبًل ابسػ خخدام يديػَ أو ؾعػا أو  حىرار رموز أو أًـاب حرمز ٌَحادث املأساوي، وذكل تأن يىػرر  ب -6

ثفسري وذكل يف ظورة ًـة. ٍويك منزي ُذا اًيوع املػريض مػن اٌَـػة ؾػن  نأيا يشء يخوفر هل، ورمبا يىرر ما مسـَ دو 
  :س يجد اًفرق يف ؿبلمذني ممزيثني، ٌُل اٌَـة اًعحيـي

ف رسَ ونأهَ جمرب ؿىل حىػرارٍ، ٍوىػن دون أي  أن ُذا اٌَـة ميارسَ اًعفي دون صـور ابًسـادة أو املخـة، - أ
  .َـة دلى األظفال يف اًؼروف اًـاديةحباةل اٌ صـور ابٍهبجة اًيت كاًحاً ما حرثحط

اًؼروف اًـادية، فٌجػدمه يىػررون اٌَـحػة  أن ُذا اٌَـة يأخذ صالًك واحداً دون ثيوع ميزي ًـة األظفال يف - ب
  .هفسِا ودون ثليري

و ما يـرب تَ ؾن كَلَ وثوحرٍ الارثداد ملٌلرسات ساتلة، فيـاود ممارسة ذكل اًفـي تـد أن -3   .ثوكف ؾيَ، ُو
يرحؽ إىل اًخحول اًبلإرادي أو اًخربز  دم اًس يعرة ؿىل معَية اإلخراج، فٌجد اًعفي تدأ يخلِلر أومثي: ؿ

ؿَهيٌل. ورمبا ثؼِر سَسةل أخرى من األؾراض تعورة هوؾية ختخَف  اًبلإرادي يف تـغ األحيان، تـد أن اكن كد س يعر
  :ؿىل تـغ األظفال ما يًل من ظفي ًعفي، فلد يؼِر

مضاُدة املوكف مرة أخرى أو  أو اًرسحان ونأهَ ييؼر إىل يشء ما، فِو ُيا رمبا يـاود حاةل من اًرشود -
  .يخذهرٍ ونأهَ يضاُدٍ ؿىل صاصة أمامَ

و - ما يـربا من خبلل ُذٍ  حاةل من احلرنة املس مترة كري اًِادفة، نأن يخحرك تدون ُدف واحض ٌَحرنة، ُو
  .احلرنة إىل ثوحرٍ، وؿدم كدرثَ ؿىل ضحط هفسَ
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  :هياً: أؾراض ما تـد اًعدمة دلى أظفال املدرسةاث
  :أصاكل جضمي ثأخذ الاضعراابت اًبلحلة ؿىل اًعدمة دلى األظفال األنرب س ياً ؿدة

ًِا يف صلك ظور، حيػدزم  الاسرتخاع اًحرصي ًؤلحداث: وامللعود تَ أن يـيد اًعفي األحداث اًيت ثـراض -2
  .ُو أًـاب حيددُا ؾن ثفاظيَِا أو يـرب ؾهنا يف ظورة رسوم أو

حرثيػة، نػٌل جتػد أن  وس يان أو خَي يف حرثية األحداث: فرتى اًعفي يػروي كل مػا حػدث ٍوىػن دون أيا  -6
كري واؾية( ٌَخخَط من تـغ املضػاُد أو األفػاكر أو ) ُياك حزءاً من األحداث مفلود فمل يـد يخذهرٍ، ويه حماوةل مٌَ

  .ذفاظ هبايرقة يف الاح  األحداث اًيت ال حيمتَِا أو ال
  :زايدة اخلوف واًخوحر -3

دامئاً أهَ سوف يخـرض خلعر اكذلي مر تَ،  وفيَ يحدو اًعفي ونأهَ يف حاةل ثوكؽ حلدوث مىروٍ، فِو يخوكؽ
خيىش اًيوم مبفردٍ حىت ًو اكن س حق وكد ثدرب ؿَهيا. فيخىش أن يىون  فيحدث هل هوع من احلراكت اًبلإرادية، نٌل

اخلوف اًضديد إىل  ويًسحة اخلوف ؿىل أي وضاط ميىن أن يفـهل مبفردٍ، وكد يعي األمر يف حاةلاًيوم.  مبفردٍ يف أزياء
تـيداً ؾن أدشثَ. ودامئاً ما يَفت اًعفي احمليعني تَ إىل  ؿدم كدرثَ ؿىل دخول اذلام مبفردٍ أو حىت اًخحرك ًـدة خعوات

اًلعف  كدي األزمة وما يراٍ اآلن، مبـىن أهَ إذا اكنيلؽ اكذلي حدث، ويرتط تني ما حدث  أهَ يضـر تأن مىروُاً سوف
أن اًلعف رمبا حيدث اآلن، أو يـرب ؾن  حدث يف أزياء ثياول اًعـام مؽ األدشة، ففي لك مرة يحدأ يف ثياول اًعـام يؤند

  .رؾضة يديَ أو حىت يف مضالكت اًحَؽ أو رفغ ثياول اًعـام ذكل يف ظورة كَق يؼِر من خبلل مبلمح و ة أو
  :وجضمي حراحؽ يف اًسَوك، أو الارثداد ملٌلرسة اكن اًعفي كد ختَط مهنا، -4

  .اخلوف من اًؼبلم: فٌجدٍ يرصخ من اًؼبلم أو يـرب ؾن ضيلَ اًضديد مٌَ -2
  .هنااياً الاهفعال ؾهنم الاًخعاق ابًوادلين أو من ميثَِم، فريتط حرنخَ حبرنهتم وال يس خعيؽ -6
  .األظفال األظلر س ياً  خراج تيفس اًعريلة اًيت حتدزيا ؾهنا دلىمط األظاتؽ وفلدان اًخحنك يف اإل -3
  :ادلرايس اخنفاض اًلدرة ؿىل اًرتنزي وتـغ اًلدرات املخـَلة ابًخحعيي -5

ويؼِر ذكل يف ثواظهل مؽ احمليعني تَ، فلد  فٌجد اًعفي ال يس خعيؽ اًرتنزي أو الاهدداٍ ًيشء مـني ًحضؽ دكااق،
ثخحدث هل، وؾيد سؤاهل يؼِر أهَ اكن همامتً تأمر آخر، فيرشد فيَ  موضوع آخر، أو حتدزَ يف موضوع ويدخي ؿىل

  .تذُيَ
  :زايدة اًلضة واًـيف اًسَويك واٌَفؼي واإلحداط -6

املراُلني، فٌجد اًعفي  ورمبا ثؼِر سَوهيات كري ملدوةل سواء مو ة ًآلخرين أو مو ة ًيفسَ خاظة دلى
أو حىت دون سخة، أما اًـيف فيؼِر يف سَوهيات من  ا؛ فِو يثور ألثفَ األس حابيدخي يف زورات قضة كد يخَـمث فهي
أو كذفِا، و ب أكراهَ من األظفال، وأحيااًن  ب تـغ أفراد أدشثَ. نذكل  خبلل هرس ما يلؽ حتت يدٍ من أص ياء

ثـم خشعيخَ  خط اًيتاٌَفؼي يف ظورة سةا األصخاص أو األص ياء، واذلي يـربا من خبلهل ؾن حاةل اًس يؼِر اًـيف
  .هفسَ ويؼِر اًـيف حنو اذلات أيضاً ويحدو يف ظورة ثـمد إظاجهتا فيؤذي

واًخـحري ؾن ؿدم خدوى أو فااػدة  اإلحداط يف ظورة ؿدم رقحة يف املضارنة أو قياب الاهدماج مؽ اآلخرين، -7
  .أي ثرصف يفـهل هل اآلخرون

  :رفغ احلدث وإىاكرٍ -8
اًعفي، فِو ال حيمتي جمرد ثعديق أن  ات املِمة ؿىل مدى اًرضر اذلي يسدضـرٍثـدا ُذٍ اًـبلمة من املؤثر 

ذا اًعفي حتديداً حيخاج ملضاؾفة اجملِود مـَ حىت هعي تَ إىل  ُذا احلدث كد مت ابًفـي فييىر ذكل متاماً، وال يعدكَ. ُو
  .تأن املوكف حدث ابًفـي جمرد الاؿرتاف
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اًعفي، فإن ُياك اًـديد من الاضعراابت   اًحداية اكس خجاتة ثؼِر ؿىلإذا اكهت ُذٍ يه األؾراض اًيت ثؼِر يف
يف وكت مذأخر من حدوث اٍاكرزة فٌجد أن اًعفي يدخي مثبًل يف حاةل  املرضية األخرى اًيت كد ثؼِر دلى اًعفي، رمبا

  :مثي اٍىدار واًيت ثؼِر يف ظورة األؾراض اًخاًية من )الانخئاب( مثهل
  .س متخاع تأيا يشءؿدم اًلدرة ؿىل الا -2
  .ثوكاؽ مىروٍ تعورة دامئة -6
  .ؿدم اًرقحة يف اًخحدث أو اًخواخد مؽ اآلخرين -3
  .ؿدم الاُامتم ابًيؼافة اًضخعية -4
  .ؿدم اًرقحة يف اًخـحري ؾٌل يـاهيَ أو ادلخول يف ثواظي -5
  .هلط يف اًعاكة، فٌجدٍ خامبًل ال حيرك سبوياً وال يرقة يف أي وضاط -6

 انفصم انثانث
 ئص انًزاحم انؼًزٌحخصا

 :يقذيح
وس هتدف ثلدمي خدمة  سوف هنمت خبلل ُذا اًفعي ثرشح جماالت اٍمنو يف لك مرحةل معرية من املراحي اًيت

اٍمنو  –اٍمنو املـريف لك مرحةل واًيت جضمي  املساهدة اًيفس ية ًِا، وسوف يمت ذكل ؿرب خمخَف جماالت اٍمنو يف
 ...... اخل –اٍمنو الاحامتؾي  – اٍمنو اجلسمي واإلدرايك –الاهفـايل

 :فهيا فيساؿدان ذكل ف  يًل وثـد مـرفة اًخلريات اًيت ثعرأ يف لك مرحةل أساساً يف فِم ظحيـة خشعية اًعفي
املرحةل ومذعَحاهتا، مفا يريض  أوال: مـرفة اًعريلة املثًل يف اًخـامي مؽ اًعفي يف لك مرحةل حبسة احذياخات ُذٍ

إلهساب ظفي اًسادسة مـَومة خيخَف كعـا ؾن ذكل اذلي   يريض ظفي اًـارشة، وما حنخاخَظفي اخلامسة كد ال
ىذا فإن مـرفذيا ابملرحةل اًـمرية وما حيدث ف  ميىٌيا من اخذيار حنخاخَ إلهساب مراُق اًثاهية  .األوسة ؾرش، ُو

سوف جيـَيا ىىدضف  حي اٍمنواثهيا: ؾيد إملامٌا مبا حيدث دلي األظفال ثضلك ظحيـي يف لك مرحةل من مرا
 .األظفال يف ُذٍ املرحةل وثسِوةل أي ثلري يعرأ ؾن اًضلك اًسوي أو اٍمنو اًعحيـي دلى

س يوات )حبسة  3يف معر  فـيدما هـرف أن اًعفي ميىٌَ ضحط حاحذَ ًئلخراج يف معر ؿامني وثعحح همارة اكمةل
 .ميىٌيا رظدٍ اًفرص املخاحة هل ٌَخدرية( فإن ما يعرأ ؿىل ُذا من ثلري

 .ُذا امليحين مبـىن آخر أن مـرفذيا ابمليحين اًعحيـي ٌَمنو جيـَيا ىىدضف ثسِوةل أي احنراف ؾن
أيضا ثدخي مدىر يىفي ًيا  اثًثا: يرتثة ابًعحؽ ؿىل الاندضاف املحىر ألي احنراف سَويك أو اضعراب دلى اًعفي

 .حٌلية اًعفي من ثعور الاضعراب وؿدم اًس يعرة ؿَيَ
  ُيا اكهت أمهية مـرفة خعااط املراحي اًـمرية ًِؤالء األظفال من

  يزاحم نًى انطفم وأهى االحتٍاجاخ انخاصح تكم يزحهح
اٍمنو اخملخَفة ٍلك مرحةل  ؾيد اًخـامي مؽ اًعفي جية ؿَييا فِم ظحيـة املرحةل اًيت مير هبا من حير مؼاُر

  .هيفية اًخـامي املياسة مؽ اًعفي يف لك مرحةل ًخـرف ؿىلواحلاخات اًيفس ية واملخعَحات املرثحعة هبا، مث ا
  وإذا ويا هخحدث ؾن ظفي املدرسة فسوف هخحدث ؿىل زبلث مراحي جضمي:ػ

  (س يوات 6 – 4مرحةل اًعفوةل املحىرة: )وسوف هأخذ مهنا اجلزء اًثاين مرحةل اًروضة من  -2
  .س ية 26 س يوات إىل 6مرحةل اًعفوةل املخأخرة: وثحدأ من سن املدرسة  -6
  .س ية 26 – 26مرحةل املراُلة: اًيت ثحدأ من  -3

 :مٌؼومة اٍمنو يف لك مرحةل
 اٍمنو اجلسمي -
 اٍمنو اًـلًل -
 اٍمنو الاحامتؾي -



 

 ورقة عمل                                                                     لث  ثامؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 
152 

 الاحذياخات اًيفس ية واًوخداهية -
  :اًخايل ويف ؾرضيا ًعحيـة لك مرحةل سوف هددؽ مٌؼومة اٍمنو اًيت ثؼِر يف اًضلك

 :يزحهح انطفىنح انًثكزج
 :اننًى انجسًً وٌشًمأوال: 
  :اٍمنو اًفس يوًويج واًحدين -2

فاًـؼام واًـضبلت حمنو مبـدل أنرث  يضِد اٍمنو اجلسمي واًفس يوًويج ثلريات يف وسة أحزاء اجلسم -
صلك اًعفي اًعلري وثلريحا يف اًس ية اًراتـة يحدأ اًعفي يف  ثدرخا مؽ حتول يف مؼِر اًعفي من صلك اًرضيؽ إىل

ياًخخَط من اًضلك امل   .ٌَرضيؽ رُت
  .وسة حسم اًضخط اٍىدري وحني يعي اًعفي إىل اًـام اًسادس ثعحح وس حة أحزاء اجلسم أكرب إىل -

  :اٍمنو احليس واإلدرايك -6
هناية ُذٍ املرحةل ال يىون اجلِاز  يؼِر حتسن هحري يف كدرة اًعفي ؿىل اإلتعار واًرتنزي اًحرصي وحىت -

  .إىل هؼارة ظحية ذٍ املرحةلاًحرصي كد انمتي وكد حيخاج اًعفي يف ُ
  .واندرا ما يؼِر دلى األظفال مضالكت مسـية يف ُذٍ املرحةل -
املثريات ويرتط لك مثري تدسمية مـيية فَلك  ومن اًياحية اإلدراهية فإن اًعفي حزداد كدرثَ ؿىل اٍمتيزي تني -
  .مثري امس

  .ًويس إىل أحزااَ اًخفعيَية ويف تداية ُذٍ املرحةل )سن اًثاًثة( يس خجية اًعفي ٌَمثري ولك -
  :اٍمنو احلريك -3

ا حيدث حتسن هحري يف احلراكت اًلَيؼة أو اٍىدرية اكمليش واجلري -   .وكرُي
اخلامسة ثحدأ احلراكت ادلكيلة يف  فِو يس خعيؽ اًلفز وظـود اًسمل دون مساؿدة وتياء املىـحات، ويف سن -

  .س وميىٌَ اًخـامي ابًلمل واس خخدام امللط واس خخدام اًعَعالاملبلث اًخحسن، ويحدأ يف إظـام اذلات ثسِوةل وارثداء
احلجي )اًلفز جرخي واحدة( وظـود  ومؽ هناية اخلامسة يحدأ يف اس خخدام اًساكني مبِارة أؿىل فيحدأ يف -

  .واًزتحَق درحذني من اًسمل مـا يف حرنة واحدة واًدسَق
  :اٍمنو اٌَلوي -4

مىوهة من أرتؽ لكٌلت وثحدأ ادلي املرهحة  س خعيؽ حىوين مجي ثس يعةمؽ تداية اًـام اًثاًر من معر اًعفي ي  -
 .مجَخني ثس يعخني تيهنٌل حرف واو يف اًؼِور اًخَلايئ يف الكم اًعفي أي

  .ويحدأ يف ظرح ادلي الاس خفِامية وفِمِا واإلخاتة ؿَهيا -
  .امسةاًثاًثة حىت اخل فيفِم اًعفي هيف ومىت وملاذا، وثخحسن ُذٍ ادلي مؽ اٍمنو من -

اًفرص أمام اًعفي الندساب اٌَلة مثي اُامتم اًوادلين  مَحوػة: يخوكف اٍمنو اٌَلوي ٌَعفي يف ُذٍ املرحةل ؿىل ثوافر
  .تيئذَ ودخوهل دور احلضاهة أو اًروضة ابًخحدث مـَ، وثوافر أكران يف

  :ثانٍا: اننًى انًؼزفً
فاًعفي نٌل ثذهر آمال ظادق وفؤاد أتو  "احلديسس يوات( مبا يسم  "اًخفىري  7 – 4ثدسم مرحةل اًروضة ) -

( يس خعيؽ أن يذُة ٌَحضاهة ويـود مهنا 2994مىذحة األجنَو  –املس يني  حعة)اإلوسان من مرحةل اجليني إىل مرحةل
و يفِم أن دليَ أخا، ٍوىٌَ ييىر أن ومؽ ذكل ال ُذا األخ هل أخ  يس خعيؽ رمس خريعة ٌَعريق ابس خخدام املىـحات، ُو

و ي   .Irreversibility سم  ابًبلملَوتيةُو
  .حبنك اًعول مثبل ويف إظدارٍ ًؤلحاكم فإهَ يـمتد ؿىل تُـد واحد، فاألصخاص أنرب -
  .مذحرر من مترنزٍ حول ذاثَ ويلاوم اًعفي يف ُذٍ املرحةل أي هوع من اًخليري حير ما زال كري -

  :اننًى االجتًاػً ثانثًا:
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ابًوادلين وحيي حمَِا الاُامتم ابآلخرين  جزايدة اآلخرين من ؿاملَ، ويلي ثـَلَيدسؽ ؿامل اًعفي يف ُذٍ املرحةل  -
إىل الاًزتام تلواؿد اًخواخد مؽ األظفال اآلخرين وميىٌَ الاصرتاك يف  خاظة من األظفال من مرحَخَ اًـمرية، ومييي

  .مـِم ادلاؾية، واإلكدال ؿىل اآلخرين من اًعلار واملحادأة يف إجياد ؿبلكات األًـاب
ؾهنا، وإاتحة اًفرظة أمامَ ًبلحذاكك  ويـمتد اٍمنو الاحامتؾي ٌَعفي ؿىل مساؿدة األدشة هل ؿىل الاس خلبلل -

  .يسمح هل ابالهدماج ابألكران، وخَق مٌاخ

 :االحتٍاجاخ اننفسٍح نهطفم فً هذه انًزحهح راتؼًا:
 :سَوهية خمخَفة مهنا اكليف ُذٍ املرحةل يؼِر دلى اًعفي تـغ الاحذياخات اًيت خترج يف أص

 :احلاخة إىل ًفت الاهدداٍ -2
أدشثَ إراداي ًفذا ًبلهدداٍ، وال يـحأ نثريا ابألمل اذلي  مفؽ هناية اًثاًثة يحدأ اًعفي يف رفغ اًسَوهيات املرقوتة من

يا ال تد أن ىراؾي  .اٍىدار، حفاحذَ ٌَفت الاهدداٍ أنرب من اإلحساس ابألمل يـلة خماًفة ما يريدٍ ذكل وهعمئيَ، تي  ُو
  .هفِم أن اًلرض مهنا ُو ًفت الاهدداٍ ًيس إال هخجاُي تـغ اًخرصفات تـد أن

 :احلاخة إىل الاس خلبلل -6
يلوم جرؿايخَ فمييي إىل فـي  حير يؼِر اًعفي يف ُذٍ املرحةل رقحة هحرية يف الاس خلبلل ؾن اًوادلين أو معن

يخأرحج تني اًرقحة يف الاس خلبلل والاؾامتدية ؿىل اًوادلين وأزياء  ِوأوضعة اٍىدار تيفسَ وألن كدراثَ مل حىمتي تـد ف 
ومذاتـة  وحيخاج األمر مٌا إىل ثفِم ذكل ومساؿدثَ وثأمييَ أزياء ثأدية تـغ األوضعة. اًرقحخني ثخعور هماراثَ اًرصاع تني

  .ثس يعة مٌا وجضجيؽ ؿىل زايدة ؿدد املِام اًيت يؤدهيا مبفردٍ
  :ُذٍ املرحةل أمه املبلحؼات ؿىل

واًعفي الاهعوايئ واًعفي  يف ُذٍ املرحةل ثؼِر توادر ظحيـة خشعية اًعفي خبلًِا، مثي اًعفي اًليادي -
مٌا، وابًخايل فإذا رقحيا يف ثليري تـغ اجلواهة  املس يعر...ويه مبلمح ثحدو ؿىل سَوهيات اًعفي دون ثدخي

  .خَق أحواء مٌاس حة املرحةل من خبلل اًضخعية ٌَعفي فـَييا اًحدء من ُذٍ
اًزبوغ أن خنَق هل أحواء هـمي  مفثبل ميىٌيا إن أردان إحداث ثليري يف خشعية اًعفي الاهعوااية اًيت تدأت يف

  .اآلخرين ويـرب ؾن ذاثَ فهيا ؿىل دجمَ حبير ثلي درخة اهعواايذَ ويخأكمل مؽ
اًثلافية فيحدأ اًعفي اذليك ابالُامتم  ًـواميثحدأ اًفروق تني اجلًسني يف الاُامتمات خبلل ُذٍ املرحةل تفـي ا -

  .نذكل وذكل ثحـا ٌَضااؽ يف اًثلافة اًيت يرتىب فهيا اًعفي ابألًـاب واجملاالت اذلهورية واًعفةل األهىث
فهيا من خبلل اٌَـة واًلعط  مىٌيا يف ُذٍ املرحةل إهساب اًعفي مـؼم اًـادات واًسَوهيات اًيت ىرقة -

  . اًخـمل ابًلدوةواٍمنوذج اًسَويك إىل

  )سنح 21-6انًزحهح انثانٍح انطفىنح انًتأخزج : )
 :أوال: اننًى انجسًً

 :اٍمنو اًفس يوًويج واًحدين -2
اجلسمية تني اًحيات واًحيني فيحدو  حمتزي مرحةل اًعفوةل املخأخرة تحطء يف اٍمنو اجلسمي. وثؼِر اًفروق يف اًحًية -

  .يحدءون اًحَوغ تـد اًحيات هور كاًحااًحيات أنرث ظوال ويرحؽ ذكل إىل أن اذل
اًـوامي اًيفس ية يف وزن اًعفي يف  مس ثلريحا يف اًس ية وثؤثر8ويىون منو اجلسم تعيئا يف ُذٍ املرحةل مبـدل  -

الاحامتؾي مؽ ُذٍ املرحةل فإهَ مييي ٌَمحاًلة يف ثياول اًعـام  مرحةل اًعفوةل املخأخرة حفني يفضي اًعفي يف حىيفَ
  .الاحامتؾي ؿدم اًخلدينخـويغ ؾن 

اًثاتخة كد ػِرت ما يلري صلك  ويفلد اًعفي أس ياهَ اٌَحًية ومؽ هناية ُذٍ املرحةل اًـمرية حىون مـؼم أس ياهَ -
  .ؿدم اًخياسة يف اًوخَ اًفم ويزداد جحم اجلزء األسفي من اًوخَ وختخفي مؼاُر

  .أنرث حنافة ذرع واًس يلانويعحح اجلذع أنرث حنافة ويزداد اًعدر ؾرضا واجساؿا وثعحح األ -
  :اٍمنو احلريك -6
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أنرث حتديدا وثؼِر تني اجلًسني  ثخحسن اًلدرات احلرهية اخملخَفة ٌَعفي يف ُذٍ املرحةل وثعحح احلراكت ادلكيلة -
  .املِارات ًيس فلط يف همارات اٌَـة ٍوىن يف مس خوى انامتل ُذٍ

  . واخلياظة واًرتيىوحير ثخفوق اًحيات يف املِارات اًـضَية ادلكيلة اكًرمس -
  .احلواحز تيامن يخفوق اذلهور يف املِارات اًيت جضمي اًـضبلت مثي ًـة اٍىرة واجلري وكفز -
واٌَخس وال حيخاج إىل  س يوات من همارات مساؿدة اذلات اكأللك والاس خحٌلم 6ويمتىن اًعفي تداية من سن  -

  .مساؿدة هحرية من اٍىدار
األدوات اخملخَفة مبِارة وثَلااية  احلرهية ودشؾهتا يف اٍىذاتة واًرمس واس خخدام وجسِم املدرسة يف دكة املِارات -

  .اكمللط واًليام تـمي األصاكل اًِيدس ية املخداخةل
  :اٍمنو اٌَلوي -3

  .الجساع حعيَخَ اٌَلوية يحدأ اًعفي يف الاؾامتد اٍاكمي ؿىل اٌَلة يف اًخواظي مؽ اآلخرين وذكل هديجة -
أًف لكمة  64أًف و 60تني  اًيت يـرفِا اًعفي اذلي يهنيي اًعف األول الاتخدايئ مبا يلؽفيلدر ؿدد اٍلكٌلت  -

هناية املرحةل يف اًعف اًسادس الاتخدايئ  % من لكٌلت مـجم ؿادي وحني يعي اًعفي إىل6% إىل 5أي تًس حة 
  .أًف لكمة 50يعي حمعوهل اٌَلوي إىل حوايل 

اًسادسة وحىت اًخاسـة أو  نك يف لك أهواع أتًية ادلي، ومضن سنويؼِر دلى ظفي اًسادسة اًلدرة ؿىل اًخح -
  .اًـارشة من اًـمر يزتايد ظول ادلي اًيت يس خخدهما

  .ؾن امللعود وتـد ذكل أي من معر اًخاسـة يحدأ يف اس خخدام ادلي األكرص واألدق يف اًخـحري -
 .الاحامتؾية ؼِر اٌَلةويحدأ حمخوى اٍالكم يف اًحـد ؾن اٌَلة املمترنزة حول اذلات فذ  -
فيخَق من خبلل اٌَلة ؿاملا هل  ويحدأ اًعفي يف ُذٍ املرحةل ابظعياع ًلة مضرتنة جض حَ اًضفرة تيٌَ وتني أكراهَ -

الاس خلبلل وحىوين ؿامل خاص هبم حير يىون اًرتنزي ؿىل حٌلؿة  وألظدكااَ حبير ال يفِمِا إال مه، ويف ذكل رقحة يف
  .تني اًـامية واًفعح  ثؼِر تـغ مضالكت اًيحو األكران، وهديجة ٌَخأرحج

 ؼقهً:ثانٍا: اننًى ان
كدر كَيي خدا من اًخفىري  يـمتد اٍمنو اًـلًل يف ُذٍ املرحةل ؿىل اًخفىري اًـياين أو احملسوس حير يؼِر

ت اًرتثية ابًًس حة هل يه ما يراٍ ويسمـَ. وثؼِر معَيا اًخجريدي فِو يـمتد ؿىل ما يأثيَ من احلواس، فاحلليلة
  .األحزاء وتـضِا اًحـغ وتيهنا وتني اٍلك واًخعييف وإدراك اًـبلكات تني

  .أن يـرف ؾىسِا أو اًوخَ اآلخر ًِا حفيامن يـرف املـَومة يس خعيؽ reversibilityويؼِر دليَ اًلدرة ؿىل امللَوتية
يس خعيؽ أن ميزي تيهنم تياء ؿىل اًـمر  خاصوميىٌَ اس خخدام أنرث من تُـد يف احلنك ؿىل األص ياء حفيامن ميزي تني األص

  .....واًعول واًسن واًيوع و
 .مرحةل املراُلة) وزحات احلنك يحدأ يف اًؼِور مؽ معر احلادية ؾرشة أو أول دخول املرحةل اًخاًية
حرثية  أي seriat معَية اًدسَسي وثؼِر معَية مـرفية يف ُذٍ املرحةل ذات أمهية هحرية يف اًيجاح وادلراسة ويه

  .األظلر ًؤلنرب واًـىس األص ياء ثحـا ًيؼام حمدود نذكل ميىٌَ ؾىس اًرتثية من
فيعيؽ تـغ املوضوؿات  class intension نذكل يمتىن اًعفي يف ُذٍ املرحةل من اًخعييف وفلا ملفِوم اًفئة

ا ؾن   .أخرىاملوضوؿات اًيت ثوضؽ يف فئة  حتت فئة مـيية هديجة ًـوامي مضرتنة تيهنا ٍميزُي
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  :اننًى االجتًاػً ثانثًا:
  .الاُامتم اًضديد جبٌلؿة األكران حمتزي ُذٍ املرحةل ابًخحول اًواحض من اذلايت إىل الاحامتؾية فيحدأ يف -
  .ومضاؾرمه فيخـمل املضارنة ويعحح أنرث اُامتما تواحداثَ جتاٍ اآلخرين واحرتام رقحاهتم -
اٌَـة، ومن مث فِو يححر  يجة ًرقحخَ يف اندضاف اًـامل من خبللوحزداد رقحة اًعفي يف حىوين ادلاؿات هد  -

  .ؾن آخرين يضارهوهَ اٌَـة، وخيضؽ ًلواؿد اٌَـة
  .وثؼِر اًضََية اًيت يفضَِا اًعفي حىت أهَ يليض مـِا أنرب وكت ممىن -
ن كواهني وكواؿد ثيؼم جس خخدمَ ادلاؿة م ويحذل اًعفي جمِودا هحريا رقحة مٌَ يف مسايرة مـايري ادلاؿة فيخحؽ ما -

  .اًـمي داخَِا
  .الاُامتمات دليَ ونذكل فإن حٌلؿة اًزماةل يىون ًِا كدر هحري يف جضىيي سَوك اًعفي وػِور تـغ -
تدرخة كد ثعي إىل اًـداء  وابًًس حة ٌَجًس اآلخر فإن األظفال يف ُذٍ املرحةل يرفضون حصحة اجلًس اآلخر -

  .مؽ أكراهنم من هفس اجلًس األظفال اٌَـة واًخـايشخاظة مؽ الاكرتاب من اًحَوغ، ويفضي 
كدر اإلماكن، فَيس اًِدف ُو  وخدير ابذلهر أن اًضََية يف ُذٍ املرحةل ثلذرص ؿىل اٌَـة املرح واٌَِو اآلمن -

  .ءةوفؤاد أتو حعة أن ُذٍ اًضََية ثدسم يف ممارساهتا ابًربا حير ثذهر آمال ظادق هرس اًلواؿد نٌل حيدث يف املراُلة،
إلزحات اذلات وإػِار املِارات، نٌل  ويـمتد اًعفي يف ُذٍ املرحةل ؿىل اٌَـة ابؾخحارٍ جماال ٌَخيفس ونذكل جماال -

  .أهَ اجملال األمثي ٌَخواخد مؽ األكران

 :االحتٍاجاخ اننفسٍح نهطفم فً هذه انًزحهح راتؼًا:
  :املرقوتية الاحامتؾية -2

ا جماال  احلعول ؿىل زلة ادلاؿة والاؿرتاف هباحير مييي اًعفي يف ُذٍ املرحةل إىل  - خاظة حٌلؿة األكران ويـخرُب
ِا ٌَخيفس ؾن ذاثَ، وكد يسكل تـغ اًخرصفات اًسَحية   .اكٍىذب أو اًلش ٌَحعول ؿىل رضا ادلاؿة وكدًو

  :احلاخة إىل اإلجناز -6
وجيهتد يف اًخفوق فهيا، وجية  حير يسـ  اًعفي يف مرحةل اًعفوةل املخأخرة إىل اإلجناز يف أي من اجملاالت -

جمال أو كدرثَ ؿىل اإلجناز كد يودل دليَ تـغ مضاؾر اًيلط  ؿىل األدشة مساؿدثَ يف ذكل؛ حير إن ؿدم متزيٍ يف أي
  .وؿدم اٍىفاءة

ؾييفة حير يفِم أن ادلاؿة ًن  وثحدو اهفـاالت اًعفي يف ُذٍ املرحةل أنرث اس خلرارا؛ فبل ثحدو ؿَيَ اهفـاالت -
  .زورات قضة ؾييفة ِا ويس خـيغ ؾهنا تعرق ثـحريية أخرى؛ فبل يدخي يفثلدَ 

تـغ اًخدًيي اذلي ثلدمَ  ويرقة اًعفي يف ُذٍ املرحةل يف حىوين ظورة ؾن هفسَ يَزم هبا اآلخرين، فريفغ -
  .دشةتـغ أصاكل اذلاية اًيت ثفرضِا ؿَيَ األ هل األدشة، يسـ  إلزحات أهَ كد نرب، فريفغ امس ادلًؽ، ويرفغ

خَ ٌَخروج من ظور اًعفوةل فذؼِر - ؿَيَ تـغ اًخرصفات املرفوضة  وإذا مل ثخفِم األدشة ذكل فلد يحاًف يف حماًو
  .من األدشة
الاخذحار وكَق اًخحدث أمام  وثدور مـؼم خماوف اًعفي يف ُذٍ املرحةل حول جممتؽ املدرسة؛ فِو يـاين من كَق -

و ما  األدشة واملدرسة يف ظمأهخَ وؿدم اًرتنزي ؿىل املِارات  يخعَة مـَ جمِود مناًزمبلء، وكَق اًفضي ادلرايس؛ ُو
  .إىل جمال الاُامتم اًوحيد املدرس ية فلط حبير ال ثخحول

  .وميىن اس خخداهما يف حتفزيٍ فِيا ميىٌيا اندضاف ميول اًعفي ًحـغ املواُة أو األًـاب اًيت كد يمتزي فهيا، -
جتـهل مذفوكا يف جمال كد ال  يف ُذٍ املرحةل وحود فروق فردية تني األصخاص ومن امليعلي أن هياكش مؽ اًعفي

ِذٍ اًفىرة أمهية هحرية يف ثلدي اًعفي ًيفسَ وحٌليخَ من اإلحداط اذلي كد جسخدَ هل  يخلٌَ زميهل، واًـىس حصيح، ًو
  .ثـلدُا األدشة أو مـَمو املدرسة امللارانت املس مترة اًيت
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يلرتب هؼام اًعفي األخبلع يف  ملرحةل يخىن فهيا اًًسق اًلميي واألخبلع ٌَعفي، حيروخدير ابذلهر أن ُذٍ ا
واألحاكم اًلمية دلى اًعفي يف ُذٍ املرحةل ثدسم ابالًزتام؛ فِو  هناية ُذٍ املرحةل من مس خوى اًيؼام األخبلع ٌَراصد

  .اٍىذب سَوك خاظئ فِو يـرف أهَ خاظئ يف لك املواكف حيامن يخـمل أن
 .ًويس نذاب ابملـىن املـروف ُو ؾحارة ؾن هوع من اًخخيي، نذب يف ُذٍ املرحةل من ؿىل اًعفي ومـؼم ما يحدو

احذياخات اًعفي وظحيـة  وؾيد رقحدٌا يف ثـديي سَوك ما يف ُذٍ املرحةل فيجة ؿَييا أن هأخذ يف اؾخحاران
ٌَعفي يف مرحةل اًعفوةل املحىرة فإن اس خخدام اإلاثرة املـيوية أو  املادية املرحةل اًيت مير هبا، فدـد أن ويا هـمتد ؿىل اإلاثرة

املرحةل، واذلي  حىون مفضةل أنرث يف مرحةل اًعفوةل املخأخرة، نذكل يبلحغ مٌاس حة أسَوب اًـلاب مؽ ثكل اٌَفؼية
  .اًرفغ يأخذ فيَ اًـلاب اًحدين دورا أكي من اًـلاب املـيوي أو اًخـحري ؾن

  :يزحهح انًزاهقح انًزحهح انثانثح:
هحرية جضمي اكفة اجملاالت اخلاظة ابٍمنو،  جسم  ُذٍ املرحةل ؿادة تػ"امليبلد اًثاين"؛ هؼرا ملا حيدث فهيا من ثلريات

تـغ املِارات أو اخلعااط يف ادلرخة، ٍوىهنا أيضا ثلريات هيفية،  وحىون ُذٍ اًخلريات ًيست فلط هكية أي حزيد
  :اخملخَفة ؾٌل اؾخدان رؤيخَ يف املراحي اًساتلة وذكل نٌل سرنى يف جماالت اٍمنوخمخَفة  فذؼِر خعااط وسٌلت

  :اننًى انجسًً –أوال
  :اٍمنو اًفس يوًويج واًحدين -

اٍمنو" حير ثخلري مبلمح اجلسم  ابًًس حة ٌَجسم يف املراُلة فإن ما حيدث من ثلريات فيَ يعَق ؿَهيا "اهفجار
  :هممة جضمي تـة ثلريات حسميةتعورة اكمةل، وحيدث مؽ اًحَوغ أر 

  جحم اجلسم -
  وسة أؾضاء اجلسم -
  منو اخلعااط اجلًس ية األًوية -
  .منو اخلعااط اجلًس ية اًثاهوية -
اًحَوغ ويزداد اًوزن املخىون  وثأيت اًخلريات يف جحم اجلسم يف اًعول واًوزن وأنرب زايدة يف اًعول حتدث كديي -

  .تمن ادلُون وزايدة أوسجة اًـؼام واًـضبل
جحمِا اذلي سوف ثثخت  ويعاحة اًخلري يف جحم اجلسم، ثلري يف وسة احلجم فذعي مـؼم أحزاء اجلسم إىل -

  .ؿَيَ اكألهف واًفم واًيدين واًلدمني
و ما كد يضيف هوؿا من مضاؾر -   .اخلجي واًرفغ وثؼِر توضوح اًفروق تني اجلًسني يف صلك اجلسم؛ ُو
اخلعااط اجلًس ية اًثاهوية؛ فيؼِر  فروق تني اًفىت واًفذاة وذكل هديجة ٍمنوومؽ اًخلدم يف اًحَوغ ثخضح أنرث اً -

  .اذلهور نذكل يؼِر ثلري يف اًعوت ٍوىٌَ ثلري ال يثخت نثرًيا صـر اًـاهة مث صـر اإلتط واًوخَ مث صـر اجلسم دلى
  .ويف اإلانث حزداد األرداف ويمنو اًعدر ويزداد اًعوت هـومة -

  :كً وانؼقهًاننًى اإلدرا ثانًٍا:
 اًعورية أو اًضلكية يؼِر يف ُذٍ املرحةل اس خخدام اًخفىري اذلي يسم  ابًخفىري ابس خخدام اًـمَيات -

Formal Operationsو ما ميىٌَ من اًخـامي مؽ اًـموميات   .اجملردة من حوهل هكفاُمي احلرية واًـداةل ، ُو
أيًضا إدراك اًسٌلت واخلعااط  ؤلص ياء، تي يس خعيؽوال يلذرص ثفىريٍ يف ُذٍ املرحةل ؿىل اًسٌلت اخلارحية ً -

  .ادلاخَية ًؤلص ياء
املبلحؼة واًواكؽ اًؼاُري  ويحدأ يف اًخفىري ؿىل املس خوى اًيؼرية تدال من الاكذعار ؿىل حدود احللااق -

ًيت ثأيت هل هبا احلواس من اٍمتيزي تني األمور احلليلية اًواكـية ا ٌَموكف، وميىٌَ منو اًخفىري اجملرد دليَ يف ُذٍ املرحةل
  .وتني الافرتاضية

و ما يخفق مؽ األفاكر اجملردة -   .دليَ وحمتزي ُذٍ املرحةل ابًخفىري اًخـمميي، ُو
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فيذُة املراُق تخفىريٍ إىل  ويمنو دليَ مفِوم اًزمن، واًلدرة ؿىل إدراك املس خلدي ووضؽ أُداف ظويةل املدى؛ -
  .يما ميىن أن ثؤول إًيَ األمور يف املس خلد

ابملـَومات يف اذلاهرة حبير ميىٌَ  ويعور املراُق يف ُذٍ املرحةل من اًـمر إسرتاثيجيات وظركًا خمخَفة ًبلحذفاظ -
ا اس خدؿاءُا والاس خفادة مهنا. فيـمتد ؿىل هوع من   .اًرتمزي ٍميزي تـغ املـَومات ؾن كرُي

 :اننًى االجتًاػًثانثًا: 
اخلربات اًساتلة اًيت مر هبا  عاًة اٍمنو يف مرحةل املراُلة، وثَـةيـد حتليق اًخوافق الاحامتؾي أحد أمه م -

  .ؿىل حتليق ُذا اًخىييف واًخوافق املًضود املراُق يف فرتات معرٍ اًساتلة دوًرا هحرًيا يف كدرثَ
ا املراُق ادلاؿة امل ويف ُذٍ املرحةل ثأخذ حٌلؿة األكران اجلاهة األنرب من اُامتم املراُق اذلي - رحـية يـخرُب

ا ًلواؿد ُذٍ ـً   .ادلاؿة وما يسود داخَِا من كمي حتدد ظرق اًخـامي مؽ املواكف اخملخَفة ابًًس حة هل؛ فِو يلمي سَونَ ثح
من األحيان فإن املراُق ؿادة  وثؼِر ٌَمراُق صةل أو حٌلؿة خديدة، وؿىل اًرمغ من نرب جحم اجملموؿة يف نثري -

  .يىون هل هفس اخلعااط ويىون من هفس اجلًس س حة هل وؿادة ماما يأخذ هل ظديلا يـخربٍ امللرب ابًً 
كدوة أو مثبل، ٍوىٌَ كد ال  ويؼِر يف سَوك املراُق ما يدل ؿىل رقحخَ يف ثلمط دور أحد اٍىدار اذلي يـخربٍ -

ا دًيبل ؿىل جضاهبَ مـَ، اكًخدخني مثبل يـرتف تذكل رصاحة، تي يأخذ مٌَ تـغ اًسَوهيات اًيت   .يـخرُب
اجلًس اآلخر، تـد أن اكن رافًضا هل  فإن حياة املراُق وؿبلكاثَ الاحامتؾية واُامتماثَ ثحدأ يف اًخحول حنو نذكل -

و ما يدفـَ إىل الاُامتم مبَخسَ ومؼِرٍ اخلاريج، تي إهَ كد يحاًف يف ذكل نٌل أهَ يف سخيي ًفت  يف املرحةل اًساتلة، ُو
ا هوؿًا من الاس خلبلل مما يوكـَ يف رصاؿاتاآلخر كد يحاًف يف اًخرصفات اًيت  هؼر اجلًس   .مؽ اًوادلين يـخرُب

فة وميي ًئلخبلص يف اًـعاء واملضارنة يف ثلدمي - اخلدمات فذؼِر دليَ امليول  وثؼِر دلى املراُق أحاسيس مُر
ألدتية؛ فيحدأ يف امليول اًس ياس ية والاُامتم هبا، أو امليول ا الاحامتؾية واملضارنة يف اًًضاط املدريس نذكل ثؼِر دليَ

ادلاؿة( أو  الاُامتمات، ويف حماًوخَ الاًزتام تلواؿد حٌلؾخَ املرحـية اًيت يًمتي ًِا )اًضةل أو اًخـحري ادلءوب ؾن ُذٍ
مبلثس قريحة كري مأًوفة، وذكل حىت حيعي ؿىل  األكران فإهَ مييي إىل اًخأثر هبم ؿىل مس خوى املَخس، فيحدأ يف ارثداء

  .ًِا من ادلاؿة اًيت يًمتيمرشوؾية اًلدول 
  :اٍمنو اخلَلي واًلميي -

واألخبلكيات؛ فِو كري مس خـد ًلدول  يؼِر دلى املراُق حاةل خمخَفة ؾن املرحةل اًساتلة ف  يخـَق ابًلمي -
هل مبياكضة اًلمي ًفرضِا ؿَيَ حىت يمتىن من ثعحيلِا حىت يف  اًـادات واألخبلكيات دون مٌاكضة؛ ذلا جية أن وسمح

  .اةل ؿدم وحودانح
ؿىل املس خوى اًـلًل تفحط تـغ  أما ادلين هحـد موخَ ٌَسَوك، فإهَ مير يف ُذٍ املرحةل تفرتة يلؼة هحرية فيحدأ -

  .خَفِا األفاكر ادليًية، وهلدُا وحماوةل فِم األتـاد اًيت ثلؽ
ة ابًـحادات ابؾخحارٍ أظحح اخلاظ إال أن ذكل اًيلد واًخفىري ال يـعي األداء، فيحدو أنرث خدية يف املٌلرسة -

ؿىل  ويـمتد جناح املراُق يف اًخـامي مؽ اًلمي األخبلكية وادليًية يف ُذٍ املرحةل. مس ئوال ؾن اًـحادات وملكفا هبا
فإن اكن دليَ هؼام كوي واثتت دخي تَ ُذٍ   .األساس اذلي يمت وضـَ من خبلل األدشة واملدرسة يف املراحي اًساتلة

  .انحًجا من ثكل املرحةل ورصاؿاهتا سوف يىفي هل مروًرااملرحةل فإن ذكل 

  :انحاجاخ اننفسٍح نهًزاهقح راتؼًا:
 :احلاخة ًحَوغ اٍىٌلل -2

وهديجة ألهَ يضؽ ًيفسَ مـايري أخبلكية  سـًيا حثيثا ٌَوظول إىل اٍىٌلل يف لك يشء، املراُق ففي ُذٍ املرحةل يسـ 
  .ابذلهة واإلمث، ذكل اذلي جيـهل دامئًا يف حاةل رصاع تني اًفـي واًبلفـي نثرًيا ما يضـر مرثفـة يعـة اًوظول إٍهيا فِو

يا ؿَييا أن وساؿدٍ ؿىل وضؽ كمي مـلوةل وثدريحَ ؿىل اًوسعية، وؿىل ثلدي اًلعور يف تـغ اجلواهة  ُو
  .فة اجلواهةيحَلون اٍىٌلل يف اك وإخدارٍ تأن ذكل ًيس ٍىوهَ ملرصا، ٍوىن ألن األفراد ؿادة ال

 :احلاخة ٌَلدول من اجلًس اآلخر -6
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و ما جيـهل يحاًف يف الاُامتم مبؼِرٍ وإػِار تـغ املٌلرسات اًيت يرفضِا األُي ويـخربوهنا ؾعياان ومتردا ؿىل  ُو
  .ظاؿة ما يضـوهَ هل من كمي وكواؿد

اخلاريج وذكل ؾن ظريق  وال تد ُيا من ثفِم ذكل ومساؿدثَ ؿىل اًرتنزي ؿىل ؾوامي أخرى أمعق من اًضلك
  .ثدؾمي خعااعَ األخرى

  :احلاخة إىل إزحات اذلات وثوهيدُا -3
دلرخة اًخـعة، ويـخرب أي هلد ًفىرة  حير حيارب املراُق يف لك حلؼة من أخي إزحات حصة آرااَ ويمتسم هبا

رة، واملروهة يف اًخـامي مؽ األمر إىل ثدريحَ ؿىل الاهفعال ؾن اًفى من أفاكرٍ ُو هلد هل خشعًيا، ونذكل حيخاج مٌا
  .والاهامتءات اخملخَفة حبير يمتىن من إحداث اًخوافق اًفـال مؽ اآلخرين األفاكر

 انثاب انثانً
 انفصم األول

 نظزٌح ػايح فً انتؼايم يغ تؼط انحاالخ انخاصح إرشاداخ
 إرشاداخ ػايح فً انتؼايم يغ تؼط انحاالخ انخاصح

 :اًخـامي مؽ األظفال وأدشمه وجضمي يخضمن ُذا اًفعي حواهة ُامة يف
ػي ثػكل املـَومػات  املـَومات اًيت جية أن ثـرفِا أدشة اًعفي يف الاحامتع اإلرصادي امللرتح ٌَلاء -2 ابألُي. ُو

  .ثـامَِا مؽ اًعفي وثـاوهنا مؽ املدرسة اًيت يو ِا املـمل واملرشف اًرتتوي ًؤلدشة حىت يسِي
األساسػ ية ٌَمـَمػني  درسون وظحيـػة دورمه؛ وفهيػا هعػرح تـػغ املـَومػاتاملـَومات اًيت جية أن يـرفِا امل -6

  .ًيسِي هلم اًليام تدورمه
يا حنذر من أن رقحدٌا يف املساؿدة -3 وثلػدمي اًـػون ًؤلظفػال  ملرتحات خاظة ابحلاالت صديدة الاضعراب: ُو

عػط، فٌػوحض فهيػا إن حتويػي احلػاةل مـػَ ًخػدخي مذخ كد يرض حباةل اًعفي، إذا اكن الاضعراب اذلي يـافيَ مما حيخػاج
  .دور ميىن أن يلوم تَ اخملخط كد يىون يف ُذٍ احلاالت أفضي

يػدخي املدرسػة ألول  ملرتحات خاظة تعفي املدرسة ألول مرة: وفيَ هـرض ٍىيفية اًخـامػي مػؽ اًعفػي اذلي -4
و ػرف حيمي ضلعا هحريا يف حد ذاثَ، ويزداد ُذا اًضلط هديجة فيًضد اًعفػي اًخواخػد تدرخػة ًؼروف احلرب  مرة ُو

  .أنرب مؽ اًوادلين ًييـم ابألمان
اًعبلب هؼرا حلساسػ ية  ملرتحات خاظة تعبلب املدارس اًثاهوية: وفهيا هضؽ تـغ اإلرصادات اخلاظة هبؤالء -5

  .خمخَفة يف اًخـامي ؾن املراحي اًساتلة املرحةل اًيت ميرون هبا ويه مرحةل املراُلة واحذيا ا ًعريلة

  نظزٌح ػايح فً انتؼايم يغ تؼط انحاالخ انخاصح داخإرشا
  ما يه املـَومات اًيت جية أن ثـرفِا األدش يف الاحامتع اإلرصادي؟ :أوال

ذكل تعػورة ًفؼيػة  جية أن يوحض ًؤلدش أن أظفاهلم يـاهون من آاثر هفس ية ٌَحروب حىت ًو مل يـربوا ؾػن -2
  .اًضـور ابألمان حاةل ختَف هوع من ؿدموحىت ًو مل يفلدوا صيئاً فهيا، ابؾخحار احلرب 

وأصػػاكل ُػػذٍ األؾػػراض  األؾػػراض اًػػيت ميىػػن أن ثؼِػػر ؿػػىل أظفػػاهلم هديجػػة ًضػػلط موكػػف احلػػرب ؿَػػهيم -6
  .والاضعراابت ابخذبلف ثيوؾِا

كػدرة ؿػىل اسػديـاب  جية أن يوحض ًؤلدش أهَ من اًعحيـي أن ثؼِر ُذٍ األؾراض، حير إن األظفال أكػي -3
  .موكف احلرب

مػن ُػذٍ اآلاثر يـمتػد ؿػىل  وحض ًؤلدش أن كسٌلً هحرياً من كدرة اًعفي ؿىل اًخفاؿي من خديد واملرور ثسبلمي -4
  .ذكل مدى إصـارٍ ابحليان واألمان من كدي أدشثَ، دوهَ مَي من

حاًخػَ يف وكػت أدشع  يوحض ًؤلدش أن ثـاوهنا مؽ املدرسة يف اًخواظي حول حاةل اًعفػي حػزء ُػام ًخحسػني -5
  .ن ثأزري ُذٍ اًـوامي ؿىل كدراثَ اًـلَية أو املدرس يةويلَي م
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من اخلربات اًـمَية اخلاظة  جيري جضجيؽ األدش ؿىل ثحادل خرباهتم أزياء الاحامتؿات، حبير ميىهنم الاس خفادة -6
  .جلك أدشة مؽ أظفاًِا

  اثهيا: ما يه املـَومات اًيت جية أن يـرفِا املدرسون وما ُو دورمه؟
األفػراد أو ادلاؿػات، ٍوىػن يف مثػي ُػذٍ اًؼػروف  رتوية ُامة يف حياة األظفػال ال يػاكد خيخَػف ؿَهيػاٌَمـمل رساةل ح

  :يًل الاس خثٌااية جية ؿىل املـمل مـرفة ما
إىل جضػجيؽ األظفػال  أن دورٍ ُيا حتديداً وتعورة أنرب مما ُو مذـارف ؿَيَ ُو دور أتػوي أو أمػوهي هيػدف -2

اًخـامػي، وال يـػين ُػذا اًػخخًل ؾػن ادلور اًرتتػوي  مػاهتم، تإػِػار اًػود واذلمييػة يفودمعِػم ومسػاؿدهتم ؿػىل ختعػي أز 
ِا اًود وجسودُا اًروح اإلوساهية واًليادي، تي املواءمة تيهنٌل وخَق   .حاةل من اًخوازن يـما

تخدريسػِا، اًـَميػة اًػيت يلػوم  جية ؿىل املـمل الاُامتم كدر اإلماكن جرظػد حػاةل األظفػال أزيػاء ؾرضػَ املػادة -6
اًفعي أو وكت اًراحة، حول ما الحؼػَ ؿػىل تـػغ األظفػال  ويىون ؿَيَ تـد ذكل نخاتة وركة معلرة كدي اخلروج من

  .ووضـِا يف املَف اخلاص ابًعفي
األظفػال ؿػىل ثلدػي  يفضي ًو اس خعاع مـَمو اًفعي أن يضرتهوا يف وضؽ تـغ األوضعة اًـمَية اًػيت جسػاؿد -3

يف متثيي دور اًحدل اًيت يرشػح حلرافيهتػا أو ثػوفري ؿَمِػا  ٌاًوِا ابًرشح، وذكل مثبًل مبساؿدة األظفالاملادة اًـَمية اًيت يد 
 ًِا. لك ُذا يف حماوةل مٌَ ملسػاؿدة األظفػال ؿػىل فِػم ادلرس تعريلػة ملرتػة إٍػهيم ونػذكل أو الاس امتع ًٌَض يد اًوظين

  .ثثخيت املـَومة ؾن ظريق رتعِا مبوكف أو ظورة ما
  : امللرتحات اخلاظة ابحلاالت صديدة الاضعراباثًثا

الاضػعراابت، فيجػدون ظػـوتة يف حتسػني  كد يواخَ املـَمون أو املرصػدون الاحامتؾيػون حػاالت ألظفػال صػديدي
أو ثيفيس اهفـايل تأي ظريلة أو آًية مػن اًعػرق اًػيت ؾرضػيا هل.  حاالهتم ؾن ظريق ما س حق وؾرضيا من أًـاب حٌلؾية

  :يىون أمام املـمل ؿدة وسااي ًخحسني حاةل ُذا اًعفي، وجضمي  سوفيف ُذٍ احلاةل
ملػاتةل اًعفػي يف خَسػة  حتويي اًعفي إىل األخعايئ اًيفيس ابملدرسة، ًـمي خَسات ؿبلج فردي ثلوم ؿىل -2

  .فردية واملخاتـة مؽ األدشة
اكن األمػر يسػ خحق  ة، ًػوميىن أيضاً حتويي اًعفي إىل ظحية هفيس ًـمي خَسػات هل أو نخاتػة أدويػة مبلمئػ -6

ًحياهيني الس خلدال حاالت ُؤالء األظفال ويػوع  ذكل. ًوخحليق ُذا ميىن الاثفاق مؽ أظحاء هفس يني أو أخعاايني هفس يني
ويىون ذكل دون ملاتي أو مبلاتي رمػزي حسػ ت حػرثلك ٍػلك مدرسػة، وميىػن معػي  من اًواحة اًوظين حنو أتياء تدلمه،

ػيىناملـاجلني والا خدول تأسٌلء ٍػلك واحػد مػهنم  ثفاق مـِم ؿىل حتويي ؿدد من ُؤالء األظفال إٍهيم تعورة دوريػة، ًو
  .ؿدد من احلاالت اجملاهية ال يأخذ أنرث مٌَ

هيفية اًخـامي مؽ األظفػال  نٌل ميىن أن ييلَوا خرباهتم ًؤلدش من خبلل ؾلد هدوات مؽ أُايل األظفال ًخوضيح -3
  .يف مثي ُذٍ اًؼروف

  املدرسة اذلي يدخي ألول مرةراتـا: ظفي 
حياثػَ، سػواء اكن ظفػي اًروضػة أو يف اًفركػة  من املخوكؽ أن هخـامي مؽ اًعفي اذلي يػدخي املدرسػة ٌَمػرة األوىل يف

ػو خيضػاٍ ملػا  ادلراس ية األوىل. ًوِذا اًعفي يف اًؼروف اًـادية مـامةل خاظة، حير إهَ ألول مرة يدخي ُػذا اًـػامل، ُو
د ؿىل ثَحية رقحاثػَ يف  اهفعال ؾن األدشة، ونذكل ما حيويَ املوكف من رمسية يف اًـبلكات. فدـد أنقراتة و  حيويَ من ثـوا

ابت معاًحػاً أن يسػديلغ يف موؿػد حمػدد، ويَػزتم تلواؿػد  امل ل دون ثأحيػي، واًليػام ابألصػ ياء وفػق رقحاثػَ اًضخعػية،
 ...مـيية

هل ظحيـػة خاظػة تـػد اًخـػرض خلػربة  ية، فػإن لك ذكل يىػونإذا اكن ذكل حيدث يف اًؼروف اًـادية وتعورة ظحيـ 
اًلَق واًرفغ، وزايدة اًخـَق ابألدشة ورفغ الاهفعال ؾهنا، ويىون  احلرب ورؤية األحداث أو مـايض هتا، فزيداد مـدل
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خػبلل  نأنرب يف خذب ُذا اًعفي واًخلَيي من مـدل ثوحرٍ ُذا، وذكل دون إركام أو كِر، وذكل م ؿىل املـمل ُيا دور
 :ما يًل
مفثبًل ال ماهؽ من أن حترضػ األم مػؽ اًعفػي يف األايم  أواًل ال تدا من اثحاع اًخدرجي يف إًزام اًعفي تلواؿد املدرسة، -2

فِػذا  اًفعي أو ثًذؼرٍ يف فٌاء املدرسة، حبير ميىٌَ رؤيهتا من ؿىل تـد من خبلل انفذة، األوىل، وجتَس إىل حوارٍ يف
 .ل، ويؤُهل ًبلظمئيان، فييدمج مؽ زمبلاَ ومـَمة فعهليلَي اإلحساس ابالهفعا

املخـة واإلاثرة، حبير جتذب اًعفي ٌَخواخد يف  يفضي أن ثخحىل األايم األوىل ٌَعفي يف املدرسة تدرخة هحرية من -6
 ،واملساتلات اخملخَفة، اكًػرمس واألًـػاب واًلػط واٌَعػق واًػرمس ؿػىل اًوخػَ مػثبلً  املدرسة، وذكل من خبلل األوضعة

ا   .وكرُي
  .حبير يعححون ؿامي خذب ابًًس حة هل جضجيؽ األظفال ؿىل اًـمي يف حٌلؿة، وإرشاوِم يف أًـاب مضرتنة، -3
أصػاكل، وذكل ويػوع مػن اًخػدرية ؿػىل  ميىن إًزام اًعفي تواحدات مدرس ية جضمي ثَوين هراسة رسوم أو كط -4

 .اًخـِد تعَحات مـيية ف  تـد
ابع األظفػال مػن ظػرق ملسػاؿدثَ ؿػىل  فػي اًلواؿػد األخػرى اًػيت هددـِػا مػؽتـد ذكل ميىن أن هعحػق ؿػىل اًع -5

  .يىون كد أظاتَ من اضعراابت هفس ية هديجة خلربة احلرب اًخيفيس واًخـحري ؾٌل ثـرض هل، واًخـرف ؿىل ما كد
ط ممػا دليػَ، هل، وأهيا سوف وساؿدٍ ؿػىل اًػخخَ ال تد أن هوظي ٌَعفي من خبلل سَوهياثيا وثـحريان أهيا مذلدَون -6

احلػرج. مفػثبًل اًعفػي اذلي يـػاين مػن ؿػدم اًلػدرة ؿػىل ضػحط اًخحػول ميىػن أن  مؽ األخذ يف الاؾخحار احلفاظ ؿَيَ ضد
فبل داؾي ٍهنػرٍ  خنرخَ من اًفعي تني لك حعة وأخرى ٌدلخول ٌَحٌلم، وإذا حدث وفلد اًخحنك رقٌلً ؾيَ، وساؿدٍ تأن

 .يثخت املوكف داخي ذُيَأمام األظفال، حىت ال يىرٍ املدرسة و 
األدشة أو خَق حو يلارب اجلػو األدشى اذلي يخذـػد  توخَ ؿام، لكٌل أصـران ُذا اًعفي ابألمان واذلميية اًيت متيحِا هل

 .اس خعاع ُذا اًعفي اًخخَط من ُذٍ األؾراض أدشع ؾن اًرمسيات واًلواؿد اجلامدة، لكٌل
 :خامسا: ظبلب املدارس اًثاهوية

الاؾخحػار الاسػ خفادة مػن ظاكػاهتم، واحػرتام  ب املدارس اًثاهوية ما ذهرانٍ آهفػاً، ٍوىػن مػؽ األخػذ يفييعحق ؿىل ظبل
ُذٍ املرحةل )مرحةل املراُلة( احلاخة إىل اًخلدير واًضـور تأهَ أظػحح مثػي  رقحهتم يف اًضـور ابملسؤوًية، حير ثؼِر يف

 ...ذكل  ومساهدة حىت ًو ؿربا ؾن كريؿٌَلً تأن ُذا ال يـين أهَ ًيس يف حاخة إىل دمع اٍىدار،
وذكل ؾن ظريق حتويي اًعاًػة مػن ةيػة  وميىن ُيا أن وس خفيد من ُذٍ اًرقحات أو احلاخات يف ختفيف أؾراضَ،

ثأُيي األظفال األظلر، فٌعَة مٌَ أن يخذىر ظركػاً ويفىػر يف وسػااي  إىل مساهد، فٌوظي هل أهَ مسؤول مـيا يف إؿادة
 .ظفال أفاكراً إجياتية، ويساؿدمه ؿىل اًخخَط من اًلَق اذلي يـاهون مًٌَؤل يوظي من خبلًِا

اًًضػاط وجػزء مػن درخاثػَ ؿَيػَ، أو أن يضػلك  وال ماهؽ أن هعَة مٌَ أن يخوىل ؿدداً من األظفال اًعلار يف حعة
ملدرسػة، وتـضػِم ُػؤالء األظفػال مػن انحيػة، فدـضػِم يسػاؿدمه ؿػىل ثلدػي ا فريلاً، لك ٍلوؿة مٌَ مسػؤوةل ؾػن رؿايػة

ىذا يساؿدمه يف  .األؾٌلل اًفٌية، ُو
اًثاهوي( أن يرأس أظفال املدرسة مػن  -املخوسط  – نذكل ميىن يف املدارس اًيت جس خوؾة اًفرق اخملخَفة )الاتخدايئ

  ختعػياألظفال يف اًفرق الاتخدااية واملخوسعة، حبير ميىٌيػا مسػاؿدهتم مجيـػاً ؿػىل اًفرق اًثاهوية ٍلوؿات اًًضاط من
ػو مػا يسػاؿد أيضػاً ؿػىل اًضػـور  أزماهتم، نذكل ميىٌيا تياء جممتؽ مذاكمي داخػي املدرسػة، يـػني فيػَ اٍىدػري اًعػلري، ُو

  .ابًوحدة واًخاكمي



 

 ورقة عمل                                                                     لث  ثامؤمتر الطفولة الوطني ال

 

 
122 

 انفصم انثانً
 انًذرسح نذي أطفال انتذخالخ انؼًهٍح نهتؼايم يغ أػزاض يا تؼذ انحزب

 :يقذيح
 :تـد احلرب دلى أظفال املدرسةاًخدخبلت اًـمَية ٌَخـامي مؽ أؾراض ما 

املدرسة تأدوات مهنجية ومعَية ميىػن  وهندف من خبلل ُذا اًفعي إىل إمداد املـَمني واًلامئني ابًـمَية اًرتتوية يف
 .أن يس خخدموهنا يف اًخـامي مؽ اًعبلب

و مبثاتة مرشوع ثعحيلي مذاكمي يخضمن زبلزة أتـاد نربي يه  :ُو
  )جلك ظفي )معَياً اًخواظي مؽ األدشة اخلاظة  -
  )مساؿدة املـَمني ؿىل اسدثارة اهدداٍ اًعفي ًيؼِر ما دليَ من كدرات )معَياً  -
ًوخعحيق ذكل املرشوع جية اًسـي ًخضافر ( إاتحة اًفرص ًؤلظفال أو اًخبلميذ ٌَخيفيس الاهفـايل )معَياً  -

 .اًسَحية كري املرقوتة لك اجلِود ٌَخروج ابًعفي من اًخأزريات
 .وخار ا يف ُذا اًعدد آًيات ثيفيذ لك تـد من أتـاد املرشوع داخي املدرسة وكد ظرحٌا

  انهذف انؼاو ين انًشزوع
ٌَخـَػمي وثلَيػي اآلاثر اًسػَحية ًؤلزمػات اًػيت  مساؿدة األظفػال ؿػىل اًخفاؿػي املػدريس واسػ خـادة كػدراهتم اًبلزمػة

 .ثـرضوا ًِا

  األهذاف انفؼهٍح
 :إىل حتليق ما يًل سوف هندف من خبلل ؿدة إحراءات

تػني أدشثػَ واًِيئػة  حماوةل اًخواظي مؽ األدشة اخلاظة جلك ظفي ًوضؽ ظورة مذاكمةل ؾن اًعفي واًخـػاون -2
  .اًخـَميية دلراس خَ من أخي مساؿدثَ ؿىل اًخىيف مؽ اًؼروف اجلديدة

ؿاهوٍ وإخراخػَ مػن ؾٌل  مساؿدة املـَمني واًِيئة املدرس ية ؿىل وضؽ ظريلة ملساؿدة األظفال ؿىل اًخيفيس -6
  .داخَِم حىت يخخففوا من ثأزريٍ

دلهيم من كدرات ؾلَية اًيت رمبا  مساؿدة املـَمني ؿىل إثحاع ظرق حرتوية السدثارة اهدداٍ األظفال ًيؼِروا ما -3
  .ثأثرت هديجة ًؼروف احلرب اًضاقعة اًيت ثـرضوا ًِا

  آنٍاخ تحقٍق هذه األهذاف تحذٌذ خطىاخ تنفٍذها
  :واظي مؽ األدشة اخلاظة جلك ظفيأواًل: اًخ

اًخـَميية ملدرس خَ من أخي مساؿدثَ ؿػىل اًخىيػف  وذكل ًوضؽ ظورة مذاكمةل ؾيَ وهيفية اًخـاون تني أدشثَ واًِيئة
 :مؽ اًؼروف اجلديدة، وذكل مبا يًل

اًعفػي مػا ثـػرض هل  إرسال اس امترات إىل أدشة لك ظفي ؿىل ؾيواهَ، حتخوي ؿػدداً مػن األسػ ئةل حػول ظحيـػة -2
األدشة ُامة. وجية ؿىل املدرسة اإلملػام هبػا. ويىػون  وػروفَ وأؾراضَ فرتة احلرب، مؽ وضؽ اكفة املبلحؼات اًيت حراُا

ثلػري  تأس حوؿني مثبًل، وؿىل لك أدشة ميء ُذٍ الاس امترة وإرساًِا ٌَمدرسة هؼراً الحامتًيػة ذكل كدي تداية اًـام ادلرايس
إهَ ؿىل لك أدشة ًِػا ظفػي مبدرسػة  رب. وميىن معي إؿبلن ؿام يف وسااي اإلؿبلم يلولؾياوين تـغ األظفال هديجة ٌَح

اًعفي ملساؿدهتم ؿػىل اًخحعػيي ادلرايس، ووضػؽ مَػف ًخعػور  اًخوخَ ٌَمدرسة ٌَحعول ؿىل اس امترة مجؽ اًحياانت ؾن
  .اإلرصادي أو اًـبليج أواًل تأول حاةل اًعفي يساؿد ؿىل اًخدخي

 .ؿَهيا س امترة اًخاًية ومنوذج ملرتح ميىن ثـديَِا أو اإلضافةوميىن اس خخدام الا
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 مَـــف اًعفـــي

 )منوذج اس امترة تياانت اًعفي )ًؤلدش

ي ادلكػة  هتدف املدرسة دلؽ تياانت ؾن األظفال ًخفِام حاالهتم ومساؿدهتم ؿىل اخلروج مهنا. وذلكل ىرحو مٌم حتػرا

  :يف ميء اًحياانت اًخاًية

  .......................................................... :امس اًعفي -2

  ........................................................ :اترخي ميبلدٍ -6

  .................................................. :ؿدد أفراد األدشة -3

  (   ) اإلانث   ( اذلهور )   ؿدد اإلخوة: -4

  ........................................ :دي ٌَعفياًرتثية امليبل -5

  ........................................................... :ثـَػمي األم -6

  ........................................................... :ثـَمي األب -7

  ........................................................... :معػي األم -8

  ...........................................................:معي األب -9

 .......................................................ؾيوان اًسىن -20

  :ُي يـاين اًعفي من أي مرض أو مضالكت كدي احلرب؟ اذهر إن وخد -22

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

  ُي وكـت أي خسائر خشعية ًؤلدشة أزياء احلرب؟ -26

  فلد أحد أفرادُا -

  فلد امل ل -

  اً وح ملاكن آخر -

 .................................................................................................................... ارشح ما حدث ابًخفعيي؟

  ............................................................................................... ومسؽ؟ هيف اكهت اس خجاتة اًعفي ملا رأى

  ......................................................................................... احلرب؟ ماذا حتدزت إىل اتيم ؾن -23

  ذكل ثفعيَياً  إذا اكهت اإلخاتة هـم ارشح )ال(  )هـم( ُي حدث ثلري يف سَوك اتيم أو خشعيخَ؟ -24

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

  أو خشعيخَ من ثليري؟ هيف اكهت اس خجاتخم أو ظريلذم يف اًخـامي مؽ ما ظرأ ؿىل سَوك اتيم -25

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

أي يشء يخـَػق ابألدشة اذهػرٍ  ا حول خشعية اتيػم أوإذا اكن دليم أي مـَومات أخرى حرى  ورة إضافهت -26

 .....................................................................................................................ُيا
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 :ميأقراض مدضاجىة جض ؾلد جمَس آابء يعرحون فيَ ما دلى اًعفي، وميىن أن خيعط ُذا الاحامتع ًـدة -6
ابًعفي، مفثبًل كد ثػذهر أما أن ظفَِػا جنػا ٍوىػن  اًخأند من اًحياانت اًيت حعَيا ؿَهيا من الاس امترة اخلاظة -أ 

ي اكن اًعفي موحوداً، وهيف مت ثفسػري ُػذا احلػادث هل  أخاٍ فلد، فيمت الاس خفسار من األم حول هيفية وكوع احلدث ُو
 .أخرى رمبا مل جضمَِا الاس امترة وثفاظيي
ياء األمػور ثخضػمن ميىن من -ب  مـَومػات ثثليفيػة حػول أؾػراض األظفػال  خبلل ُذا الاحامتع معي هدوة ألًو

نذكل تـغ اإلرصػادات اًػيت جيػة ؿػىل األدشة اثحاؾِػا يف تـػغ حػاالت  اًيت ميىن أن ثؼِر ؿَهيم هديجة ملا ثـرضوا هل،
ا عفي أو اًخَـمث )اًخأثأة( أواًبلإرادي أو مؼاُر اًـيف واًـدوان يف سَوهيات اً األظفال مثال: اًخحول  ...كرُي

مَػف أسػ حوؾي أو صػِري ثلدمػَ أدش  الاثفاق ؿىل ظيلة أو آًية ٌَخفاؿي مػؽ األدشة، مثػي الاثفػاق ؿػىل -ج 
األدشة ًخعور حاةل اًعفػي، وابًـىػس فػإن املدرسػة أيضػاً حرسػي  ثـرض فيَ األظفال اذلين يـاهون من أؾراض صديدة،

األخعايئ   اًعفي خبلل األس حوع أو اًضِر، وذكل من خبلل جتميؽ مبلحؼات املدرسني أويؼِر ؿىل ثلريراً أس حوؾياً نٌل
 .اًيفيس، أو مسؤول اًعف

مػؽ أظفػاهلم وثحػادل اخلػربات فػ   وضؽ خعة جضمي احامتؿاً يف هناية لك صِر مؽ اآلابء، يـػرض مضػالكهتم -د 
أن ثرصػفات حمػددة مهنػا أو وضػـَ يف ػػرف مػا مضػلكخَ وهيػف  تيهنم، فذحيك أما مثبًل هيف سػاؿدت اجهنػا ًيخػرج مػن

يضيفَ املـَمون أو األخعاايون الاحامتؾيون. ٍويك ىوكي اًعورة حول لك ظفي ؿَييػا  حسًت من أدااَ ابإلضافة إىل ما
ٌدلراسػة أو كدػي ذكل  هلفي اًخـرف ؿىل حاةل األظفال من خبلل أهفسِم وذكل مػن خػبلل األسػ حوع املػدريس األول أال

ؾػن احلػرب، أو ظَػة رسػوم ؿامػة مػن األظفػال  ن ظريق مٌاكضة حٌلؾية مؽ أظفال لك فعي ًريوا خرباهتمتأس حوع، ؾ
 .يـربون فهيا ؾٌل يضاُدوهَ

ثـحػرياهتم، وميىػن وضػؽ  ػيا خػاص جػلك  جتمؽ اًحياانت املس خلاة من األدشة إىل خاهة رسوم األظفػال أو -ه 
ت ثضلك دوري ملخاتـة حاةل اًعفي واًخـػرض ؿػىل هخػاجئ اًخػدخي ٌَحياان ظفي يضمي اكفة املـَومات ؾيَ. وميىن اًرحوع

 .اًعفي اًبلحق ؾن حاةل
 (.هلعدٍ )مبَف اًعفي وكدي أن هًذلي إىل آًيات حتليق اًِدف اًثاين، هودا وضؽ حتديد ملا

  مَف اًعفي
كل يػمت وضػؽ اًخلػارير اًيت متَؤُا األدشة، نذ يمت معهل ٍلك ظفي ويوضؽ فيَ لك ما خيط اًعفي تداية من الاس امترة

 املَف. ويخضمن املَف أيضاً املبلحؼات اًيت يىذهبا املـمل ؾن اًعفػي، مفػثبًل: دخػي األس حوؾية اًيت حرسَِا األدشة داخي
املـمل وضؽ مبلحؼخػَ داخػي مَػف  مـمل احلعة اًثاًثة فوخد اًعفي )فبلن( يف حاةل رشود وحىرر ذكل ملدة يومني، فـىل

الاحامتؾػي أو اًيفيسػ ًيحػدد مػا إذا اكهػت حػاةل اًعفػي ميىػن  غ مسػ ئول اًعػف أو األخعػايئاًعفي وؿَيَ نذكل إتبل
إىل  إرصادية ًؤلدشة مؽ املدرسة أم أهَ جية اًخـامي مـَ تعريلة ؿبلحية ؾن ظريق إحاًخَ اًخدخي مـِا ؾن ظريق جرامج

ِػذا ظحية هفيس أو معي خَسات ؿبلحية مؽ األخعايئ اًيفيس املدريس تعػورة فرديػة املَػف أيضػا أمهيػة يف حتديػد  ًو
ػا يف  مدى جناح اًخدخي أو اًعريلة اًيت يددـِا األخعايئ يف اًخـامي مؽ حاةل اًعفػي حػىت ميىٌػَ ثـػديَِا إن مل ثػؤيت تيفُر

 .وثلَيي أؾراضَ ثـديي حاةل اًعفي
 كدرات اثهياً: مساؿدة املـَمني ؿىل اسدثارة اهدداٍ اًعفي ًيؼِر ما دليَ من

اًعفي خلربة احلرب ؿىل كدراثَ، مضػن املخـػارف  الاحهتاد يف حماوةل ثلَيي أثر اًخوحر واًلَق اًياجت ؾن ثـرضوهـين 
 اًلدرات ثأثراً هديجة حلاًخَ الاهفـاًية املرتثحة ؿػىل ثـرضػَ ملوكػف ضػاقط، هكوكػف ؿَيَ أن اهدداٍ اًعفي وحرنزيٍ أحد أنرث

 .اًرشود أزياء اًيوم ادلرايس ـاهون من درخة من جضدت الاهدداٍ أواحلرب. وذلكل مفن املخوكؽ أن جند األظفال ي
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خلَيي ذكل أو ثفاديَ ميىن إثحاع اًخايل   :ًو
  :ؿىل مس خوى احلعة األوىل -2

ا أول احذاكك ٌَعفي ابًيوم ادلرايس، فهيا يعَة من املـمل أن يحدأ وملػدة ؾرشػ دكػااق ثسػؤال األظفػال  ابؾخحاُر
هيػف وظػَوا ٌَمدرسػة. ويددػادل املـػمل احلػدير مػؽ األظفػال تإخدػارمه ؾػن  اًية أو املزاحيػة أوؾن يوهمم أو حاٍهتم الاهفـ

ٌَخحدث  ظاًة لك دفؽ يف مدارشة كري وتعريلة جيهتد ؿىل أن سَىِا ٌَمدرسة، اًعرق اًيت ؾن أو ٌَمدرسة حرض وهيف ػروفَ
  ...ًيَخَ املاضية أو هيف  ز مبلثسَ أو ابًخحادل، حبير من مل يخحدث اًيوم يدخي يف حوار كداً ويروي ًيا ؾن

  :اًِدف من ذكل يخضمن
ٌل  :هيدف من خبلل ُذٍ ادلكااق إىل ُدفني مرثحني حسة أمهيهتٌل ُو

ثوحرٍ من املوكف اًخـَميي وختيبلثَ  إصـار اًعفي أو اًخَميذ ابذلميية يف اًـبلكة مؽ املـمل أو املـَمة، حبير يلي -
  .قضة املـَمني مٌَ ؾن اخنفاض كدرثَ، وابًخايل

من ُو اهعوايئ أو  مساؿدثَ ؿىل اًخـحري ؾن اذلات والاهدماج مؽ اآلخرين، حير كد يىون تني األظفال -
  .هفسَ أمام اآلخرين اخنفضت زلذَ تيفسَ هديجة ملا ؿاانٍ أو دليَ ظـوتة يف اًخـحري ؾن

 .ـحري ؾن ذاثَ واًخجِزي ًِااًخ  مث إن ُذٍ ادلكااق رمبا جساؿد ؿىل ثًض يط ذُن اًعفي ورقحخَ يف
  :احلعط اًخـَميية األخرى -6

مجػؽ تـػغ ثعػورات األظفػال  يفضي اًحدء ثسؤال ثًض يعي ؿَمي ثس يط حول موضػوع ادلرس اجلديػد وحمػاوةل
 .ادلرس حول اإلخاتة ؿَيَ كدي ثدريسَ مث يحدأ املـمل يف رشح

األًيفة واحليواانت اًرشسة: مػا يه احليػواانت  تمثال: يسأل املـمل كدي رشح ادلرس املخـَق ابًفرق تني احليواان
 :يًل ويرتك ًؤلظفال اًخخمني، مث يحدأ يف رشح املوضوع مؽ مراؿاة ما األًيفة؟

  .رشود تـغ األظفال، فرمبا يىوهون يف حاةل اسرتخاع ترصي حلادث -
  .كَق تـغ األظفال، خوفاً من كعف املدرسة أو إظاتخَ -
الاؾامتد ؿىل األسَوب اًخفاؿًل  لاش تداًل من اًخوكف ؾيد حدا رشح املادة، أيحماوةل إرشاك اًخبلميذ يف اًي -

ادلرايس إىل ؿدة أس ئةل حىون إخاتة لك مهنا مـَومة يف ادلرس، ويف  من خبلل األس ئةل، وذكل تأن يمت ثلس مي املوضوع
ون فيَ ؾٌلوضؽ حعة معلرة، ًوخىن مدهتا هعف ساؿة يلوم فهيا األظفال تًضاط  هناية اًيوم ميىن ثـَموٍ  حرا يـربا

  .ادلرس ؿىل أوراق اًضجرة خبلل اًيوم، مثبًل يرمسون جشرة هبا أوراق وجساؿدمه املـَمة يف نخاتة مـَومات
 .مثاًيا اًساتق مثبًل: جشرة ٌَحيواانت األًيفة، وأخرى ٌَحيواانت كري األًيفة يف

فِمػَ، وال مػاهؽ مػن أن يلػوم األظفػال ابًخحػادل  رس ؿَيَويىذة لك ظفي أو يذهر ثـَيلاً ؾن اًيوم، ما فِمَ وما يف 
 .جرواية كعة أو ثَخيط موضوع حعة

 .تعريلة ص يلة ًوِذا اإلحراء ُدف حتعيًل، حبير هخأند من وظول املـَومة ٌَعفي -
اًًضاط يف هناية اًيوم خيرج تَ ؾن أي  نٌل أن ًِا ُدفاً ثيفيس ياً، حير ييفاس اًعفي من خبلل اًرواية أو -

 .ف ضايلَ أو أي مـَومة فلدت مٌَموك
  :ؿىل مس خوى هناية األس حوع -3

ادلراس ية ثضلك ؿػادي، واًيعػف اآلخػر )أو  يف اًيعف األول من آخر يوم يف األس حوع، يمت فيَ ثدريس املواد
املوضػوع  يمت فهيا الاثفاق مؽ األظفال ؿىل معي مـني ييجزوهَ، ويىون ُذا (احلعة األخرية إن مل يدسنا هعف اًيوم تأهكهل

ًوحػة ثـػرب ؾػن يشء  ثفىريمه وملرتحاهتم، فَيـَن مثبًل أن ُذا اًفعي خبلل ُػذا األسػ حوع سػوف يلػوم تـمػي انجتاً من
ًخحديد مـىن لكمة إجيايب( فَػيىن مػثبًل رمس جشػرة ) إجيايب حدث خبلل ُذا األس حوع، وذكل تخوحيَ ثس يط ؾن املـَمة

ا. أو الاثفاق ؿىل رمس م ل هحري مت تياؤٍ، أو ثَميذ يس خذهر دروسػَ،اًيت  حمثر تداًل من األجشار امللعوؿة أو  فلدت مثاُر
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ٌَحيان أو معي جمسم مػن اًعَعػال  أو اكرت يرسي ًآلخرين خيربمه تأن أتياء ًحيان خبري، أو ظورة دلؾوة اًس ياح ٌَـودة
 .ميثي جتمؽ تني األفراد ًخحليق ُدف

اًـودة مرة أخرى واًخىيف مؽ ما ظرأ، ٍوىن أيضاً  إليعال كمية إماكهية وثلوم املـَمة ابًخـَيق ؿىل ذكل، ًيس فلط
اًحلػاء  األظفال، وأن ٍلك واحد مهنم دوراً يف احلياة، وأن احلياة مازال ًِػا مـػىن، وميىػن ًخوظيي إحساس ابإلجياتية دلى

ويف هنايػة اًضػِر  .ضػوع اًضػِروميىن ثلس مي اًـمي ؿىل ؿدة أساتيؽ حبير يىػون مو  .فهيا همٌل تدت اًؼروف ظـحة اآلن
املرشكة واإلجياتية أنرث، نذكل حتعي اًفعول األخرى ؿػىل حػوائز  هـَن ؾن حوائز ٌَفعي اذلي اجسمت أؾٌلهل ابجلواهة

 .كَيبًل من اًفعي املخفوق، وذكل ٌَدضجيؽ ًئلجناز، ٍوىن أكي
اًرشػود اًػيت يػدخي فهيػا، فإهنػا أيضػاً حػاةل  وؿىل اًرمغ من أمهية ُذٍ اإلحراءات يف ًفػت اهددػاٍ اًعفػي وختفيػف

  .الاهفـاًية اًيت ثؤدي ًدضدت الاهدداٍ جساؿد اًعفي ؿىل اًخيفيس ؾن حاًخَ
 :يمت ذكل ؿىل مرحَخني  :الاهفـايل اثًثاً: إاتحة اًفرظة ًؤلظفال أو اًخبلميذ ٌَخيفيس

 )املرحةل األوىل: )ما كدي تداية ادلراسة
تأسػ حوؿني أو حبػدا أدىن أسػ حوع، ويف ثػكل اًفػرتة  مدارس كدي اًحداية اًرمسية ًِػاوذكل من خبلل دؾوة اًخبلميذ ٌَ
ا، ويحدأ ذكل تأن يمت جتميؽ أظفال املدرسػة ويلسػمون إىل  يعَة من األظفال الاصرتاك يف ثيؼمي املدرسة، وإؿادة إؾٌلُر

فركػاً مدرسػ ية أو... ؿػىل أن  فعػواًل أو خمخَفة يرشف ؿَهيا مـمل أو مـَمة، يمت ثلس ميِا ثحـاً ًؼروف لك مدرسة إمػا فرق
مػثبًل ثيؼيػف اًفعػول، حرثيػة امللاؿػد، زراؿػة األجشػار  يعَة من لك ٍلوؿة هممة حمددة ثدٌاسة مؽ كدرات األظفػال،

 ...اًفعي املساؿدة يف أؾٌلل اًيجارة أو داخي فٌاء املدرسة، معي ًوحات
  :وهندف من ذكل إىل ؿدة أُداف جضمي

  .ظفال ًخيفيس قضهبم وكَلِم يف معي مفيدإجياد وس يةل ًؤل  -2
د ؿىل الاهفعال ؾن األدشة يف معي ممخؽ  -6 وال حيمي هفس اًلدر من الاًزتام اذلي جية  إجياد ظريلة إلجيادمه يف املدرسة واًخـوا

  .اًـادي ؿَيَ اخلضوع هل أزياء اًيوم ادلرايس

حة من املدرسة توظ  إًزامياً حيرمَ من أدشثػَ اًػيت ازداد ثـَلػَ  فِا إظاراً أي أن ُذا اإلحراء يساؿد ؿىل ثلَيي اًُر
 .هبا هديجة ًؼروف احلرب

ميىػن أن يفـػي يشء وأهػَ ميىٌػَ إظػبلح مػا أفسػدثَ  يرفؽ ُذا اإلحراء من اًروح املـيوية ٌَعفي، حير يضـر مٌَ مضيػاً أهػَ -3
  .املفـول تَ إىل موكؽ اًفاؿي ػروف احلرب، وميىن أن يخحول من موكؽ

  .اًـمي مؽ فريق ًخحليق ُدف واحد ا اإلحراء نثرياً من األظفال ؿىل الاهدماج مؽ اآلخرين، وُو ما خيَلَ حويساؿد ُذ -4

اًزراؿة مسؤوةل ؾن زرع املدرسة، وثحل  ٍلوؿة  وميىن أن جس متر ُذٍ اجملموؿات أيضا أزياء ادلراسة، فذحل  ٍلوؿة
ا من ؽ صِري أو هعػف صػِرين تيػهنم ًبلسػ مترار يف اًـمػي وذكل اجملموؿات، ويمت  اٌَوحات اًخـَميية نذكل وكرُي معي جتما

 .هفس املاكسة اًيفس ية اًيت ُدفٌا إٍهيا ًخحليق
 املرحةل اًثاهية: أزياء املدرسة

واًلضػة اخملزتهػة دليػَ، هأخػذ إحػراءات أخػرى  تـد أن مقيا كدي ادلراسة تإاتحة فرظة ًؤلظفال تخفريف حشيػة اًلَػق
و ما ميىنًخحليق ذكل أزياء ادل  اًس يىودراما –اٌَـة  –اًرمس  :معهل من خبلل ؿدة آًيات جضمي راسة ُو

هتػدف أيضػاً إىل جضػخيط تـػغ احلػاالت  ثكل اآلًيات ال جس خخدم فلط هبدف اًخيفيس الاهفـايل أو اًيفيس، تي
يف معَيػة اًخػدخي أو  اًس يىودراما، تي ميىن أن جسػِم ُػذٍ األًيػاف أيضػاً  واًخـرف ؿَهيا من خبلل اًرمس أو اٌَـة أو

 .األؾراض ؿبلج تـغ
  .جية نٌل الاس خفادة مٌَ اإلحراءات اًيت متىٌيا من ًخوضيح دورٍ وحتديد وسوف هدٌاول الًك مهنا ثيشء من اًخفعيي

 أواًل: اًرمس
يسػدمثر إماكانثػَ وكدراثػَ ووضػاظَ يف اٌَـػة  يذهر ظػفوت فػرج أن اًعفػي، وخاظػة يف املراحػي اًـمريػة املحىػرة،

  .اًيت يـرب هبا ؾن هفسَ اًرمس توظفٌِل األوضعة اًخَلااية احلرةو 
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اٍىثري من خعااعِم اًيفس ية، سواء كدراهتم أو سػٌلهتم  وثـدا اًرسوم احلرة ًؤلظفال أنرث اجملاالت إاتحة ٌَخـحري ؾن
إىل  أهػَ ييلػي ؿاملػَ لكػَجنَس إىل ظفي "حييك" ًيا كعة رمسَ وما ثفـهل خشعياثَ، ًيخخني  اًضخعية أو كميِم، ويىفي أن

  .اًوركة، ويس خخدم كَمَ ًيخجاوز تَ لك احلدود، املمىٌة وكري املمىٌة
يضـر تَ من ثفػوق، وكدػي ذكل ؾػٌل ميَىػَ مػن  فيـربا من خبلل رسومَ ؾن سـادثَ وحزهَ، معاا يـاهيَ من جعز وما

 ة ؿػىل إدراك املفػاُمي اًـلَيػة األساسػ ية وحىػويناًفٌية يف اًرمس، ٍوىػن يف اًلػدر  كدرات وهمارات، ال يف اًلدرة واملِارة
  .املفاُمي اجلديدة ٌَخـحري ؾن موضوؿَ

يف اجملػال املـػريف )اًـلػًل(، أو اجملػال  ورسوم األظفال صلك من أصاكل األداء اًيفيس هل خعااط مذـددة، سواء
ا يف كيػػاس سػػٌلت اًضخعػػية كيػػاس اذلاكء واًلػػدرات، وكػػد وسػػ خخدهم املػػزايج )اًوخػػداين(، وكػػد جسػػ خخدم اًرسػػوم يف

  .اًعفي واجتاُاثَ واًرصاؿات أو يف كياس كمي
  :ًوخحليق اًفاادة املعَوتة من اًرمس هددؽ اًخايل

اسػ خـٌلهل، رشيعػة أن حىػون  هـعي لك ظفي وركة وهرتك أمامَ ؿدة أكبلم وهدؿَ خيخار اًلػمل اذلي يرقػة يف -2
  وكٌَلً آخر ذا مُسم أو سنا رفيؽ وكٌَلً آخر تيهنٌل.. ملاذا؟ هحري، األكبلم مرباة تدرخات خمخَفة، فٌضؽ كٌَلً ذا مُسم

اسػ خخدام كػمل رفيػؽ وؿػدم اًضػلط ؿَيػَ حبيػر ثؼِػر  اخذيار اًعفي ًُسمم اًلمل يـربا ؾن أمور هفس ية دليَ، مفثبلً 
قحػة يف اًخـحػري ؾػن اخنفاض اًعاكة دلى اًعفي أو ؿدم صػـورٍ ابألمػان أو كػةل اًر  اخلعوط ابُخة وضـيفة، رمبا يـرب ؾن

  ...أو اذلات
و يرمس، دون أن يَخفت ذلكل أو يَحؼم.. ما -6   أمهية ذكل؟ حاول أن حراكة اًعفي ُو

كػد يـعػي كل فىػرة ؾػٌل يفىػر  سوف يؼِر ؿىل وخَ اًعفي تـغ اًـبلمات ؾيد رمس تـػغ املوضػوؿات، ممػا
ِا وحموُا ؿدة مرات أو إػِار حراكت ًِا إراديػة أزيػاء رمسِا أو رمس  فيَ، مثبًل حردد اًعفي يف رمس اذلراؿني أو ثوكفَ ؾيد

ًضخط مدخػور  ؾن تـغ األمور اًيت جسخة هل كَلاً وثخـَق ابذلراؿني، فلد يـربا تـد ذكل ؾن مضِد رآٍ رمسٌِل، كد يـربا 
و ما خيىش أن يرمسَ فػرياٍ مػن ظػيؽ ظػي مػؽ يديػَ ورمبػا جيػد مضػلكة يف اًخوا اذلراؿني أو أظية يف إحدى ذراؾيَ، ُو

و ما يُعـة رمس اذلراؿني حير يـد أحد   وسااي اًخواظي مؽ اآلخرين اآلخرين ُو
يرمس اًعفي تـغ املوضػوؿات اًػيت ال  حاول يف هناية اًرمس اًسؤال ؾٌل رمسَ اًعفي والاس خفسار ؾيَ، فلد -3

وؾيد سؤاهل يلول إن ُذا  س،سؤاهل ؾن ذكل، فلد يرمس ظفبًل دون رأ ثفِمِا أو حراُا حتخاج إىل ثفسري ما، فبل ماهؽ من
و ما يضري إىل مدى حرنزي اًعور اًيت رآُا يف ذُيَ أو حىت ختيَِا إن مل يىن ُو حال اًعفي تـد   .رآُا اًلعف، ُو

فِػذا كػد يسػاؿدان  وكد يىون من املفيد أن هعَة مٌَ أن حييك كعة ؾن األصخاص واملوضػوؿات يف رمسػَ، -4
ؾٌل رأى، ورمبا يؼِر كل تـغ اخلَػط يف أفػاكرٍ  ح ٌَعفي هفسَ ابًخـحري اٌَفؼيؿىل اًفِم تدرخة أدق، نٌل أن ذكل يسم

  .اًيت يـرضِا ثـَيلاً ؿىل رمسَ
 أمثةل معَية ًرسوم األظفال

  :يـربا اًعفي من خبلل رمسَ ؾن املوضوؿات اًيت ثلَلَ، مفثبلً 
ؼػة رمس األم اكن أجػرز حػزء دلهيػا ُػو وؾيد مبلح رمس ظفي رسٌلً ؿربا تَ ؾن أفراد أدشثَ جضمي أمَ وأابٍ وأخاٍ،

وثحدو ونأهنا ٍاكئن كري ثرشي. وؾيد سػؤاهل ؾػن أمػَ مل يـػرب ؾػن أي يشء، تػي  األس يان، حير رمسِا ابرزة خارج اًفم
يف ؾلػاب اًعفػي ؾػن  ثـامهل حبيوا وؾعف، وؾيد اًخحدث مؽ األم اثضح أن وس يةل اًـلاب اًػيت جسػ خخدهما األم أند أهنا

و ما دفـَ إىل ثضخمي األس يان واًخـحري ؾن ذكلأخعااَ يه "اً ا ؾيد رمسِا ـغ"، ُو   .تدضويَ مٌؼُر
اإلجنَزيية اًيت اكن يـاين اًعفي مػن اخنفػاض درخاثػَ  وؿربا ظفي آخر من خبلل رمسَ ؾن كَلَ من مـمل مادة اٌَلة

ص احليػواانت، ويخػدىل مػن اًعفي جرمس ظفػي ظػلري داخػي كفػط حديػدي أصػ حَ تأكفػا فهيا وسوء ؿبلكذَ مبـَمِا، فلام
ؾحػارة ؾػن  يض حَ اذليي )رمغ أن اًعفي ؿرب ؾن أن ذكل حزء من مبلثسػَ( ويوخػد ؿػىل ابب اًلفػط سَسػةل اًعفي ما

  .حروف إجنَزيية مذدًية
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يس خخدمَ ٌَرضب ٍوىن إلخافذػَ أو نػٌل كػال  ويلف أمام اًلفط رخي ميسم تيدٍ هرابخاً، ويـَق اًعفي ؿىل أهَ ال
األسود، ٍىن دٍ تين آدم ثس تيخوفَ تيػَ، ثػس مػش ُػا يرضػتَ خػاًط  رضثش تيَ ؾضان دٍ تيرضب تيَ"ُو دٍ ما تي

  ."..هرضب تين آدم زي احليوان خاًط، ؾضان نٌلن حرام
ذكل مل يػمت احلعػول ؿَيػَ مػن خػبلل اًػرمس  من خبلل ُذا اًرمس ؿربا اًعفي ؾن ؿدة اجتاُات داخَية )ؿَػٌلً تػأن

  :فلط( ويه
ابحليوان "ؿربا اًعفػي ًفؼيػاً يف اجلَسػة اًثاهيػة ؾػن  ؾن صـورٍ ابدلوهياة حنو ذاثَ، فِو يرى هفسَ أص حَؿربا اًعفي 

 اإلجنَزيية ُو حيوان، وثـجة من أهػَ هيػف يىػون ُػو تػين آدم ومػؽ ذكل ال يفِػم اٌَلػة أهَ يـرف أن من ال يفِم اٌَلة
 ."؟اإلجنَزيية

اًعفػي اذلي ال يسػ خذهر دروسػَ داخػي كفػط  ظفَ مدرب كاس حيخسؿربا اًعفي ؾن كَلَ من املـمل ورؤيخَ هل تو 
  .وسااي فِم اًعفي وثـحريٍ ؾن احذياخاثَ وكميَ ومضاؾرٍ اخملخَفة وهيدد أمٌَ. ومن ُيا يخضح دور اًرمس هوس يةل من

  :وؾيد اس خخدامم ٌَرمس يف اًخفسري واًفِم احذر ما يًل
اًػرمغ مػن أمهيػة وسػ يةل  عفي واًخـػرف ؿػىل مـاانثػَ، فـػىلأن ثـمتد ؿىل اًرمس وحدٍ هوس يةل ًفِم حاةل اً -2

فإهنا وحدُا ًيست اكفية، نٌل أهَ ال تد من اًخحدث مـػَ  اًرمس هوس يةل ًفِم حاةل اًعفي واًخـرف ؿىل ما جيول خباظرٍ،
  .ابالُامتم، نٌل أهَ يساؿدك يف اًخفسري حول رمسَ، ألن ذكل يضـرٍ

ػيس مػا  ا ثفِمَ أهت، فرمبا يىون ثفسريك ُػو مػاال ثدرسع يف ثفسري رسومات اًعفي مب -6 جضػـر تػَ أهػت، ًو
  .األمهية يلعد اًعفي ثوظيهل، ذلا فإن سؤاهل ؾٌل رمس أمر يف كاية

وثو اهتػا يسػاؿدك يف  حاول احلفاظ ؿىل رسومات اًعفي يف لك املراحي، حيػر إن اخػذبلف رسػوماثَ، -3
ػو مػا سػوف  مػن ثػدخاي يف اًخـرف ؿىل ثعور حاةل اًعفي، ومدى جناح ما ثلوم تَ حتسػني احلػاةل اًيفسػ ية ٌَعفػي، ُو

  .ثيؼ ً، وجضـر فهيا ابألمان أنرث ييـىس ؿىل رسومَ، فذجدٍ يرمس رسوماً أنرث
اًعفي، حػىت جيـػي مػن  حافغ ؿىل ُدوام، فبل ثؼِر أيا ثـحريات ال ًفؼية وال كري ًفؼية يف أزياء رمس -4

  .اًرمس قريحاً  ُو دون ثدخاي، همٌل تدا رمسَ جمااًل حراً ييفاس فيَ ؾٌل تداخهل
مـييػة أيضػاً حػزء مػن  ثذهر أال ثعَة من اًعفي رمس وحدة أو صلك مـني، فاخذيارٍ املوضػوع أو وحػدة -5

  .هفسيذَ وما يريد إخراخَ من داخهل
  ذكل؟ اًعفي الاهفـاًية اًسيئة؟ هيف يمت إذا اكن األمر نذكل، مفا ُو دور اًرمس يف اًـبلج أو ثـديي خربات

وإخراخػَ خػارج ذاثػَ يف ظػورة وحػدات مرسػومة يـػدا  تداية ال تد أن هؤند أن جمرد رمس اًعفي وثـحريٍ ؾٌل يلَلَ
  .وس يةل ٌَخيفيس ؾٌل تداخهل –نٌل س حق وأوةيا  – حزءاً من اًـبلج يف حدا ذاثَ، ألهَ

  :نٌل ميىن اًخدخي وثـديي اجتاُات األظفال من خبلل ما يًل
ظفػي يف اًحدايػة أن يـػربا ؾػٌل تػداخهل نػٌل  ٌَرمس )وذكل يف احلعة اخملععة ذلكل(: وفهيا يرتك ٍػلكمعي ٍلوؿات 

املـمل تخـَمي األظفال تـغ اًرسوم أو اخرتاكِػا، رشيعػة أن ثخضػمن ثػكل اًرسػوم  يريد، مث يف مرحةل اتًية من احلعة يلوم
أو جشػرة كامئػة ممثػرة تػداًل  اجتاُات اًعفي، فٌـَمَ رمس زرؿػة أفاكراً أنرث إجياتية حىت جساؿد ًوو جبزء يف حتويي اجلديدة

  .من رسوهمم اًيت يـمِا ادلمار واملوت والاىىسار
اًيت ال ميىن ثـديَِا من خبلل ٍلوؿػات  وميىن من خبلل ُذٍ اجلَسات اًخـرف ؿىل احلاالت صديدة الاضعراب

  .د ثوافر مؤرشات أخرى ؿىل ُذا الاضعرابإىل مذخعط تـ اًـمي واًخيفيس، مما حيخاج مـَ حتويي اًعفي
ؾهنا، وذكل حىت يدسػ ىن ًيػا فِػم الاخػذبلط يف  وال ثًس تـد هناية اًرمس مٌاكضة اًرسوم تعورة حٌلؾية ًيخحدزوا

ُذا اًدضويَ وؿبلخػَ مػن خػبلل مٌاكضػات أخػرى يف حعػط اًًضػاط اًخاًيػة،  األفاكر، مما يديح ًيا فرظة اًخـرف ؿىل
اجملاُػدين يف  ؿػىل اًعفػي فىػرة إابحػة كذػي اآلخػر أو إهنػاء حياثػَ أو مرشػوؾيهتا، وذكل مػا مسـػَ ؾػن مفثبًل كد خيخَط
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كذػي اًـػدو يف احلػرب واسػدداحة دم اآلخػر  احلرب، فـَييا ؾلد هدوة ًؤلظفال أو ًلاء هلم ًخوضيح اًفػرق تػني مرشػوؾية
  .دون ذكل.. وكري ذكل من األفاكر
 اًدضخيط واًخدخي اثهياً: اٌَـة هوس يةل من وسااي

املػرح واًرسػور ؿػىل حاًخػَ اًيفسػ ية، فلػط،  اٌَـة أحد اجملاالت املِمة يف حياة اًعفي توخَ ؿام، ًيس يف إدخال
اًيت سوف يلوم هبا، فِو يخدرب ؿىل دورٍ املسػ خلدًل يف اجملمتػؽ اكًعفػةل  تي إن اٌَـة وس يةل ًخـَمي اًعفي تـغ األدوار

  .هما تذكل حنوُاتدميهتا نٌل ثلوم أ اًيت هتمت
أو دميخَ ًيـَمِا األدب نػٌل ثفـػي مـػَ  ٌوَـة دور هحري يف ثيفيس اًعفي ؾن هفسَ، فٌجد اًعفي يرضب ؾروس خَ

  .اًيت يسمِا من وادليَ أمَ أو وادلٍ، وهَحؼَ يىرر ؿَهيا هفس اًـحارات
س يةل ًخفريػؽ اًعفػي ٌَضػحيات يف اًـبلج هو  ًوِذا ميىن أن وس خخدمَ يف اًدضخيط واًفِم، نٌل ميىن أن وس خخدمَ

  ...ؿدوان أو كَق أو اٍاكمٌة داخهل، سواء اكهت حشيات قضة أو
  هيف يؼِر اٌَـة احلاةل اًيفس ية ٌَعفي؟

ًـحػة خيػرب هبػا ؾػٌل رآٍ أو مػا ثـػرض هل يف  يَجأ اًعفي ٌَـة ٌَخـحري من حاًخَ تعورة خمخَفػة، فلػد يَـػة اًعفػي
يف ظورة ًـحة فميسػم األصػ ياء ويلػذفِا أو يرضػب األصػخاص أو يعػيح  رر احلدثظورة كِرية أو رقٌلً ؾيَ، فٌجدٍ يى

جيػول  أزياء املضِد اذلي ثـرض هل. فِو تذكل خيَػق جمػااًل خاظػاً تػَ مػن ظػيـَ ُػو، يـػرض فيػَ مػا ابٍلكٌلت اًيت مسـِا
ؿىل مٌازل اًفَسعيييني أخػذت  اًعفةل اًيت ثـرض مً ِا ٌَِدم يف محبلت الاحذياح اإلدشاايَية: خباظرٍ. ومن أمثةل ذكل

املىوهة مل ل، وحترص ؿىل إمتامَ تعورة دكيلة ووضػؽ لك يشء يف  متارس ًـحة فردية، ويه أن ثلوم تخجِزي وحرهية اًلعؽ
حػاةل مػن  ثضؽ يدهيا فيَ تعريلة ؾييفة فهتدمَ، حىت ثخعاير اًلعؽ وثؼي ثحيك وثحيك حىت ثدخي يف ماكهَ، مث ال ثَحر أن

ؾيػَ ابًػورق ٍػيك  املػ ل اس خـاضػت ُػدم مػن حىت ثفـي، وحيامن مٌـت حتاول وجتاُد حني مٌـِا من ذكل ثؼياإلقٌلء، و 
  .ثفـي اًيشء هفسَ

هل وإػِػاراً ٌَخـحػري اذلي مل ثؼِػرٍ وكػت وكػوع  واكهت ًـحػة اًعفػةل رمػزاً ملػا ثـرضػت هل أو ابألحػرى اكهػت حىػراراً 
  .ي ملً ِااحلليل احلدث، حير مل ثحم اًعفةل وكت اًِدم

  ٍوىن يف املدرسة ما يه األًـاب اًيت ميىن أن وس خخدهما؟   
ظفي، فرمبػا يىػون اٌَـػة ادلػاؾي أو األًـػاب  هؼراً ًعحيـة اًـمي ابملدرسة وظـوتة إجياد وكت اكف ٌَـة مؽ لك

 فيس والاهدماج مؽ اآلخريناألظفال تعورة فردية، وثديح األًـاب ادلاؾية فرظة اًخي  ادلاؾية حبًل ذلكل، إىل خاهة ًـة
  .وجضجيؽ اًـمي جروح اًفريق أو اجملموؿة

ملـَومات أو املفػاُمي األساسػ ية ًؤلظفػال، مفػثبًل  وجتدر اإلصارة إىل إماكهية اس خخدام اٌَـة هوس يةل ًخوظيي تـغ
صادات من خػبلل هفسَ أزياء اًلعف، وذكل من خبلل ًـحة ممخـة جضمي وضؽ إر  كد ثـَمِم ًـحة حول: هيف حيمي اًعفي

ابألمان، حير يرى هفسَ كػد  أهفسِم، وهوحض هلم مواظفات املاكن اآلمن، ورمبا يؤدي ذكل إىل اسدضـار اًعفي األظفال
  .ثـمل حٌلية هفسَ، وهيف يخرصف يف مثي ُذا املوكف

لدر كَيي من مفثبًل كد يحدو أن ظفبًل يخحرك ت نٌل ميىن من خبلل اٌَـة حي مضالكت تـغ األظفال أو ثـديَِا،
تداية  اآلخرين، فرمبا ثلرتح املـَمة أن يخلدل يف اٌَـحة مٌعة كااد اجملموؿة، وثدرتَ كدي اًثلة ابًيفس أو الاىزواء تـيداً ؾن

  .حيللَ اٌَـحة ؿىل ما ميىن أن يلوم تَ وثؼي حوارٍ أاثء ذكل وثدمعَ ؿىل لك جناح
انٌل ميىن أن حىون األًـاب حرهية ممخـة، مثي هرة ا   .من األًـاب اًيت مييي ًِا األظفال ًلدم أو كرُي

املبلمئ ًؤلظفال، مػن ثػوافر ؿػدة اخذيػارات أمامػَ  ويك وس خفيد من اٌَـة ؿىل اًيحو اًساتق جية ؿَييا ثوفري اجلو
  .أن يس خخدمَ يف اًخـحري ؾن هفسَ وثفريف ما دليَ من حشيات خيخار من تيهنا، حبير حيدد ما يريد

ابملضارنة اًيت ثـػين الاهػدماج مػؽ اًعفػي يف أًـاتػَ  حغ اًعفي أزياء اٌَـة أو حىت هلوم ابملبلحؼةنٌل جية أن هبل
َ معػكل  ٌَحعول ؿىل ثفاظيي ًـحة. ومن خبلل ُذا الاهدماج يخضح كل تـغ األمور املخـَلة ابًعفي واًيت ميىن أن ثوخا
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واثًر ال يـرف هيف يلوم تدور  مييي إىل الاس خحواذ، آخرف  تـد. فلد يخضح كل أن ُياك ظفبًل مييي إىل األانهية و  مـَ
مػن خػبلل األًـػاب تـػغ اًعػرق اًػيت ميىػن أن ثـػا  مػا  يف ًـحة حٌلؾية، وآخر يؼِػر دفـػات ؿدواهيػة و... مث أظػيؽ

 .ًخخفيفَ أو ؿبلخَ صاُدثَ أو ثخـاون مؽ األدشة
ؾػامتد ؿػىل مػا يؼِػر ؿػىل اًعفػي مػن اٌَـػة الا وما يس خلمي ؿىل اًرمس يس خلمي أيضاً ؿىل اٌَـة، من حير ؿػدم

  .أنرث من وس يةل ذلكل وحدٍ ًدضخيط حاًخَ، تي جية الاؾامتد ؿىل
 اثًثاً: اًس يىودراما

دلى األظفػال، إذ ثَخلػي يف نثػري مػن  ثذهر "أسٌلء قرية" أن اًس يىودراما أسَوب ؿبليج حيؼػ  جباذتيػة خاظػة
احلريك ألهنا متػزج اخليػال ابًواكػؽ واحلليلػة ابخلرافػة، ومػن مث يلػوم اًعفػي  األوخَ مؽ اٌَـة ذكل اًًضاط اًفعري اًخَلايئ

هوؿػاً مػن اإلصػ حاع  ؾن رقحاثَ املىدوثة واهفـاالثػَ ويفعػح ؾػن دواؾػي اًلَػق ومعػادر اًخػوحر دليػَ، نػٌل حيػدث ابًخيفيس
  .ادلاخًل حلاخات اًعفي اذلي يخـذر إص حاؾِا يف اًواكؽ

ادلاؾي، واًيت فهيػا يلػوم األظفػال أو املػر   راما أحد أساًية اًـبلج اًيفيسأن اًس يىود 2980ويذهر ؾاكصة 
وابًخػايل  متثػيَِم ًِػذٍ األدوار إؿػادة ًخػارخيِم املػريض، وذلا حيػدث اًخيفػيس الاهفـػايل، تأداء أدوار مرسحية، ويػمت أزيػاء

  .ؾن أهفسِم يف خشط املمثي يس خفيدون من اٍمتثيي يف مـرفهتم ذلواهتم واإلحساس ابًراحة من خبلل احلدير
ملساؿدة األظفػال ؿػىل إمتػام وثيفيػذ مرسػحية  وتـد ُذٍ اًخـريفات ميىن أن خنرج مهنا تأن اًس يىودراما يه وس يةل

ون من خبلًِا ؾٌل يضاءون، وثعَح ًؤلظفال من معر املدرسة، وثلوم ادلراما اًيفس ية أو اًس يىودراما ؿىل أن  متثيَية يـربا
فَسػفة مؤداُػا أن  ـمػي تػأهكهل، مػن حيػر اًخػأًيف ًوـػة األدوار، دون ثػدخي يف اخذيػاراهتم. وذلكلاألظفال اً ييجز

  .دليَ ؿىل األدوار اًيت سوف يلوم هبا اًعفي سوف خيخار أنرث املوضوؿات إحلاحاً ؿَيَ، نٌل إهَ سوف يسلط ما
رسػحية يددػادل فهيػا األظفػال أدوارمه، معػي م  وميىن من خبلًِا أيضا ثليري اجتاُات األظفال، وذكل ابالثفػاق ؿػىل

  .زمبلاَ ميىن أن جنـهل يلري دورٍ ويَـة ُو دورمه يف ثفاؿَِم مـَ مفن يـربا ؾن اسديااَ من ثرصفات تـغ
  :مثال ثوضيحي

ثـديي ذكل، من خػبلل معػي مرسػحية يددػادل فهيػا  اًعفي )أ( يضىو من أن األظفال ال حيحون اٌَـة مـَ، وىريد
 .أحد أكراهَ اذلين يرامه ال حيحون اٌَـة مـَ دور اًعفي)أ(، ويلوم اًعفي)أ( تَـة ظفي آخر دور اتَ فيـَةمؽ أحص ادلور

  .األظفال من اٌَـة مـَ ومن خبلل ذكل يرى اًعفي )أ( هفسَ، ويرى خعااعَ اًيت رمبا ثيفر
  .ذلكل وسوف ثلوم أزياء اًخدرية ابًخـرف ؿىل مناذج معَية

 ميراتـاً: اًـبلج ابًـ
ثـػديي أفػاكر ومضػاؾر وسػَوك  -اًخـحػري إن خػاز –ال تد من اإلصارة إىل أن مػا أكعػدٍ مػن اًـػبلج ابًـمػي ُػو 

ياٍ ؾيدما ظاًحيا يف تدايػة ُػذا  األظفال من خبلل مساؿدهتم ؿىل اًخفريف يف معي و ما ثياًو والاهدماج مؽ اآلخرين فيَ. ُو
  .ظفال يف إؿادة ثيؼمي املدرسة وإؿدادُاحنن تعددٍ أن يمت الاؾامتد ؿىل األ املًؤف اذلي

ؿىل اسديـاب فىرة إؿػادة األؾػٌلر مػرة أخػرى  وىىررُا ُيا ًًضري إىل دورُا يف ثأُيي األظفال هفس ياً ومساؿدهتم
واخلػروج مػن دور اًضػحية أو اجملػين ؿَيػَ ًيعػحح ظػاحة دور فاؿػي يف  وإؿادة احلياة من خديػد، وحتمػي املسػؤوًية،

  .حتليق ما يعمح هل

 :انًصادر
  .2995اًثاًثة، اًعحـة األجنَو، املس يني،مىذحة اجليني إىل مرحةل مرحةل اإلوسان من حعة: ٍمنو وفؤاد أتو ظادق آمال -2
اًيفسػ ية املـػايري اًدضخيعػية،  أمٌية اًسٌلك وؿادل معػعفي: ادلًيػي اًدضخيوػ واإلحعػايئ اًراتػؽ ًبلضػعراابت -6

  .6002حـة األوىل، مىذحة امليار اإلسبلمية، اٍىويت، اًع 
 .2996ظفوت فرج: اذلاكء ورسوم األظفال، دار اًثلافة،  -3


