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  مقدمة
 في اجتماعية – النفس والمفهومات التوجهات تعميم في االفريقة التربوية والمنظمات المهنيين لمساعدة REPSSI قبل من الدليل هذا تصميم تم

 / للمهاجرين اجتماعية – النفس االحتياجات تلبية "مشروع خالل من العربية اللغة إلى اآلن الدالئل وترجمة تنقيح تم. طنيةالو المدرسية النظم

 الهجرة دائرة وقامت ،IOM للهجرة العالمية المنظمة خالل من تطبيقها وتم ،"تستضيفها التي والمجتمعات األردن في العراقيين والشباب األطفال

  .البرنامج بتمويل االسترالية الحكومة في (DIAC) والتوطين

 االقتصادية والموارد المدرسية، واألنظمة والثقافية، االجتماعية الخصوصيات ناحية من األوسط والشرق اإلفريقية الدول بين كبيرة اختالفات توجد

 اجتماعية – النفس المفاهيم تعميم في التوجيهية واألسس ة،األساسي والعمليات التحديات، بعض تعتبر وقد. النفسية واالحتياجات للتعليم المخصصة

 حكومية الغير المنظمات في نيوالناشط ن،يوالمعلم المتوسطة، األردنية المدارس لمدراء مرجع الرئيسي الكتيب في والمقدمة المدارس في

  . التعليمية أنظمتهم ضمن اجتماعية – نفس استجابات لتقديم نيالمستعد

 إنها. كان ظرف أي تحت للنظام مباشر غير نقد تعتبر ال أن ويجب شكل، بأي األردني التعليمي النظام إلى تشير ال الكتيب في المقدمة دوالقيو الواقع

 على بناء خدماتهم، تطوير إلى الهادفين األردنيين للمهنيين مرجع تعتبر قد المقدمة والممارسات التقنية التوجهات ولكن. أخرى حقيقة إلى تشير

  . الخاصة ومفاهيمهم أنظمتهم

 / البشري المناعي النقص بفيروس المتعلقة بالمواضيع االهتمام تقليل هو التغييرات أهم ومن األصلية، النسخة على التغييرات بعض إحداث تم

 بينما. بالمضمون ولمعلميهم يةاجتماع – النفس واألهالي الطالب لصحة أساسي تحدي يمثل السلبية وتبعاته إفريقيا في الفيروس انتشار. االيدز

 .األكاديمي وتحصيلهم الطالب صحة على تؤثر  مثل النزاعات والتشرد والتيأخرى تحديات تبرز بحيث األوسط الشرق في سلبية أقل تكون تبعاته



   مقدمة
REPSSI1 تعمل حكومية غير إقليمية منظمة هي 

 – النفس الخدمات تعزيزعلى  هائشركا مع
 األطفال لجميع والداعمة ةعنائيال اجتماعية
 مرض و البشري المناعة نقص بفيروس المتأثرين

  . إفريقيا وجنوب شرق في والنزاعات ،الفقر االيدز،

 والبرامج، الخدمات، بأن REPSSI تدعو

 الغير مستقرة المجتمعات تدعم التي اساتوالسي
 األطفال وحقوق احتياجات إلى لالستجابة بحاجة

 ال أن المهم ومن. متكامل بشكل والمجتمعات
 والداعمة ةعنائيال اجتماعية – النفس البرامج تعمل

  . متخصصة كبرامج لوحدها

 تلبية بأهمية REPSSI تدعو ذلك، من بدال

 الخاصة اطفيةوالع االجتماعية االحتياجات
. متكامل بشكل رعايتهم على والقائمين باألطفال

 النفس الرعاية تعميم خالل من ذلك تحقيق يمكن
 البرامج أنواع جميع في الداعمة اجتماعية –

 تصمم. الهشة المجتمعات لدعم المصممة
 – النفس االحتياجات لتلبية مثالي بشكل المدارس
 جهودهم تركيز خالل من. أطفال لعدة اجتماعية

  اجتماعي يصبح باستطاعة  – النفس الدعم على

  
                                                            

نظمة قامت  1

  

 لتعميم التوجيهية المبادئ  بنشر اآلن حتى الم
 .  مناطق ثماني في اجتماعية – النفس الصحة

 جميع تشجع داعمة بيئة تصبح أن المدارس
  . كبشر ذاتهم تحقيق على األطفال

على  المعتمدة العالجية اإلرشاد طرق عكس على
فقط في الوقت  واحد طالب مع المرشد عمل

 اجتماعي – النفس الدعم تعميم فان الواحد،
 أكبر إلى الوصول يجعل المدارس في العنائي

  . ممكنا المدارس طالب من عدد

 سببها عديدة تحديات المدارس طالب يواجه
 بعض وفي للفقر، واالجتماعية النفسية التبعات
 المدارس دور ويكمن. والنزاعات الحروب األحيان

 والذي للطالب المميز التعليم توفير في الرئيسي
 اراإلقر اآلن يتم. ذاتهم تحقيق من يمكنهم
 عنائية مراكز إلى المدارس تحديث بإمكانية
  . الهام الدور بهذا تقوم أن لتستطيع وداعمة

  

  

  

  

  

  

  

  

" التعليمية العملية جوهر في هم الطالب"
(UNICEF,2008.p 2) .الفكرية، الطالب صحة 

 المفتاح هي اجتماعية – والنفس والجسدية،
 لتعميم عملية خطوات المبادئ تقدم هذه. للنجاح

. المدرسي مجتمعك في اجتماعي – النفس عمالد
 هذه وأعضاء المجتمع المدارس تجد أن نتمنى

 األطفال صحة تحفيز في وملهمة مفيدة الخطوات
  . وأسرهم

  

  

  

  هوني ماسيوا نورين

  التنفيذي المدير

REPSSI  2009 آب، ،
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   مقدمة   

 المدارس ومدراء المعلمين من العديد يجد
 مرتبطة األطفال لدى لمالتع قدرات أن الخبراء
. المجتمع وفي المنزل في بصحتهم مباشر بشكل

 التشرد الجوع، الفقر، بالعنف، المتأثرون األطفال
 في صعوبة يواجهون المنزل في المرض أو

 صعيد على. التعلم على الكاملة القدرة تحقيق
 العاطفية احتياجاتهم تكون التي األطفال آخر،

 قد داعمة بيئة في ةملبي والجسدية واالجتماعية
 النظر بصرف القدرة هذه تحقيق في نيستمرو

  . الحياة في هانيواجهو قد التي الصعوبات عن

سستستند 

  

 دراسة نتائج إلى التوجيهية المبادئ أ
 آب في REPSSI بها قامت اجتماعية – نفس

 ومعلمين طالب، على الدراسة طبقت. 2007
 مبيق،موز – بلدان أربعة في المجتمع في وأعضاء

 أن الدراسة نتائج أظهرت. وزامبيا تانزيا سوازيالند،
 المشاكل من واسع نطاق يواجهون الطالب

 هذهتؤثر . المدرسة في اجتماعية – فسالن
. األكاديمي همأدائ على مباشر بشكل المشاكل

 الفقر بعوامل المنطقة تتأثر ذلك، على عالوة
 تطوير أهمية REPSSI شركاء استدرك. والجوع

 اجتماعي – النفس الدعم تعمم توجيهية دئمبا
 فعال بشكل االستجابة من تمكنهاو المدارس في

. بالطالب الخاصة اجتماعية – النفس لالحتياجات
   المجتمع في روادال من العديد استشارة تم

 قبل من المتبعة االستراتيجيات لفهم المدرسي
 – النفس الطالب احتياجات دعم في المدارس
 في تساهم عملية باقتراحات والخروج اجتماعية،

 المجتمعات في اجتماعي – النفس الدعم تعميم
 . المدرسية

  

   الدليل في الرئيسية األهداف

  : يلي ما على الضوء الدليليسلط 

 – النفس الطالب احتياجات تلبية خالل من •
 مهمة عوامل من التخلص يمكن اجتماعية،

 . الكلي والتطور التعلم عملية تعيق

 للدعم استدامة واألكثر المناسب صدرالم •
 العالقات سياق في متوفر اجتماعي – النفس
 وفي المنزل، في: اليومية الحياة في العنائية

 . المجتمع وفي المدرسة،

 أن شأنها من المتوفرة الخارجية المساعدة •
 . الطبيعية العنائية النظم هذه تضعف ال تدعم،

 يمتعل في الحصول على الحق الطالب يملك •
 صحية خدمات إلى باإلضافة الجودة، عالي
 .اجتماعية عنائية وخدمات كافية،

 

 

 اجتماعية – النفس الطالب صحةقد تتحقق  •
 حصولهم خالل من رعايتهم على والقائمين

 احتياجاتهم تلبي متداخلة خدمات على
 واالجتماعية، والتربوية، والمادية، االقتصادية،
 . والروحانية والعاطفية

 يكون أن يجب: 2النمائية بالعوامل ةالدراي •
 الداخلية بالموارد وعي على المعلمين

 وعن الطالب، حياة في القائمة والخارجية
 .  النمائية 3مراحله على أثرها

  

  

  

                                                            

 حياة من مختلفة مراحل في النمو بعملية العوامل هذهتتعلق   2
 وتحديات مهمات الى الشخص يتعرض مرحلة، آل في. الشخص
 أو جسدية التحديات أو المهمات هذه تكون أن يمكن. محددة

 في الكلي النمو معنى الى الرجوع الرجاء. نفسية أو اجتماعية
 في األطفال بأن دراية على المعلمون يكون أن يجب. 11 ةصفح
 الى ويحتاجون مختلفة تحديات يواجهون مختلفة عمرية مراحل
 أن المراهق على المثال سبيل على. مختلفة نمائية أهداف تحقيق
  .االستقاللية من أآبر قدر يحقق

  
  

 معظم بها يقوم التي المحددة المهمات إلى المراحل تعود  3
 األطفال معظم يتعلم المثال، سبيل على. معين سن في فالاألط
 الفئة أن التوضيح المهم من. أشهر سبعة عمر في الزحف مهارة
               ويجب واسعة تكون أن ممكن المتباينة للمراحل العمرية

 .الطفل نمو لتقييم الوحيد المرجع تعتبر ال أن

1 

2 



 في  التقييم قبل ما بإجراءات بالقيام المعنيين الشركاء
 مدرسة من وطالب ،أهالي معلمين، هم الدليل هذا

 مدرسة الثانوية، ليباال مدرسة للبنات، الثانوية ماتيرو
 األساسية، نانجونجوي مدرسة األساسية، شونجوي

  :التعليمي لوساكا ومكتب

 المهم فمن.  من نوعهمنوفريد الطالب جميع •
. الفردية اجتماعية – النفس احتياجاتهم وتلبية تحديد
 بعين الفرد تأخذ ال اعليه المنصوص الشاملة الردود

 مبنية االستجابات هذه تكون عندما خاصة االعتبار،
   .والتصنيف الوصم على

 دعم خالل من الطالب مرونة واستدامة تشجيع يتم •
  . المجتمعية واألنظمة العائلة

 بيئة لتصبح المدرسية المجتمعات تعزيز يتم أن يجب •
  .فعال تعليم توفر 4وشاملة ةعنائيو داعمة

 في الفعال اجتماعي – النفس دعمال تعميم •
 الذين المعنيين األشخاص جميع يشمل المدارس

 مركز كونها المدرسة دور تعزيز في دور لهم
   .والدعم للتعليم

 واستشارتهم الطالب استشارة تتم أن يجب •
 التدخل مراحل جميع في رئيسيين كشركاء

 هذه طبيعة. صحتهم تحسين لغاية المصممة
 . الطالب عمر على تعتمد الشراكة

  الدليل هذا وراء واألشخاص القصة

 توجهات لمعرفة استشارية عمل ورشة عقدت
 في اجتماعي – النفس الدعم دمج كيفية في المعلمين

 التعريفات باستكشاف الورشة قامت. مدارسهم
 باإلشارة وقامت اجتماعي، – النفس بالدعم المتعلقة

 الدعم ززتع والتي الموجودة المدرسية المبادرات إلى
  .اجتماعي – النفس

                                                            

 
 آاالعتراف تدريبوال" الشامل التعليم "مصطلح تعريف يمكن 4
 ذلك. الدعم وجود حال في التعلم األطفال جميع بامكان أن

 احتياجات تلبية من والمنهجيات التعليمية الهياآل تمكين يتضمن
 آانت سواء الطالب، بين الفروقات احترام ويجب. الطالب جميع
 االجتماعية، الطبقة اللغة، العرق، الجنس، العمر، ناحية من

  .معد مرض أي أو المناعي النقص فيروس ة،الخاص االحتياجات
                                        

 في المشاركين األشخاص بعض بأسماء قائمة هنا
  :التوجيهية المبادئ هذه تطوير

  مينتيس وبيرنيس نكوبي نكازيلو رابينوتز، لينزي: الكتابة
  ويسلز مايكل: التحرير

  REPSSI من شيكوتا سيباستيان: تواصل المشروع
  موانزا س أودري: التقييم قبل ما اجراءات

  REPSSI من مورغان جوناثان: السلسلة رمحر
  ليفيل سبيريت من تيرفي كانديس: التصميم

  هوفيكا هيلغا: الرسومات

 االستشاري االجتماع في المشاركون األشخاص
  :لوساكا في المنعقد

 )افريقيا جنوب ،REPSSI (نكوبي نكازيلو •

 )زيمبابوي ،REFA (جرين ديفيد •

 )زيمبابوي ،REPSSI (كاسيكي سيفيليلي •

 )يوغاندا ،TBO (ايدوارد تابان •

 )زيمبابوي ،REPSSI (شيكوتا. م سيباستيان •

 )زامبيا التربية، وزارة (ناوا ستيفينسون •

 )زامبيا التربية، وزارة (مزومارا بيتي •

 )زامبيا التربية، وزارة (هامايمبو جورجينا •

 )زامبيا جامعة (موابي جيترود •

 )REPSSI (نجوما كيلفين •

 مامبو •

 ماتيرو ةمدرس مرشدة، معلمة (ماكومبا دوروثي •
 )للبنات الثانوية

 ماتيرو مدرسة مرشدة، معلمة (لوينجي سيمون •
 )للبنات الثانوية

 الثانوية ماتيرو مدرسة والد، (تساندا ديفيد األسقف •
 )للبنات

 الثانوية ماتيرو مدرسة والدة، (موكاكا فيوليت •
 )للبنات

 )الثانوية ليباال مدرسة مدرسية، مرشدة (نجويشا ي •

 )الثانوية ليباال مدرسة مربية، (نيريندا ي •

 (كابينا جينيفير • )الثانوية ليباال مدرسة والدة،

 (نجوبفو مونيكا • )األساسية شونجوي مدرسة والدة،

 مرشدة، معلمة (كاسويشي. م.س بريشوس •
 )األساسية شونجوي مدرسة

 شونجوي مدرسة مرشدة، معلمة (بواليا الزاروس •
 )األساسية

 شونجوي مدرسة والد، (كاليونجو. م فيليكس •
 )األساسية

 مدرسة مرشدة، معلمة (موتولوكا فلوريستير •
 )األساسية نانجونجوي

 في ومرشدة التعليمي المكتب (موانابابو. ه نيرو •
SEO( 

  

 )ستشارم / REFA (شيلوي  
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  الدليل هذا األشخاص المستهدفون في
 وللمجتمع المدارس في للمعلمين الدليل هذا صمم •

 آخرين أعضاء إلى للوصول الدليل يهدف. الموسع
 وزاراتو المدراء، مثل المدرسي معالمجت في

 أعضاءو ،)والمحافظات المقاطعات (التربية
 حكومية،ال جهاتوال والمعلمين، األهالي جمعيات

 الطلبة، مجالس ممثليو المدرسية، اإلدارة فرقو
. واألهالي المعلمين اتحادو المدارس، ومرشدي

 .الطالب بصحة المعنيين األفراد جميع آخر، بمعنى

 مستويات لخدمة التوجيهية المبادئ فتكيي يمكن •
 في اجتماعي – النفس الدعم تعميم من مختلفة

 المعلم باستطاعة المثال، سبيل على. المدارس
 في اجتماعي – النفس الدعم لتعميم استخدامها

 استخدامها حكومية جهة وبإمكان الصفية، غرفته
 تتضمن والتي الدعم من أوسع شبكة لبناء

 والمنظمات المحلية، الحكومية والهيئات األهالي،
 .حكومية الغير

  

 هذا في المستخدمة المصطلحات
   الدليل

 األطفال جميع إلى "طالب "مصطلحيشير  •
 من. عمرهم عن النظر بغض بالمدرسة نالملتحقي

 االحتياجات تحديد سيتم التوجيهية بادئمال خالل
 مالحظة يرجى. مختلفة أعمار من للطالب المحددة

 ناولكن" بالمدرسة ملتحقون غير "فالأط يوجد أنه
 . االعتبار بعين التعليمية احتياجاتهم أخذ إلى بحاجة

لى" معلم "مصطلحيشير  •

 المستمرة النمو عملية "الكلي النمو "مصطلحيصف  •
 ايصلو حتى األطفال والدة لحظة من تبدأ والتي

 المعرفي، النمو يتضمن هو. البلوغ عمر إلى
 والجسدي االجتماعيو الروحاني،و العاطفي،و

قدراتهم  تحقيق على بمساعدتهم ويتعلق لألطفال
)REPSSI، 2007، 13 صفحة( 

 عن المسؤولين البالغين إ
 إفريقيا جنوب في. المدرسة في الطالب تعليم

 بمصطلح المعلم مصطلحيستبدل  أخرى، وأماكن
 يستخدم األحيان، بعض في". مدرس"

 . بالتبادل ومدرس معلم المصطلحين

 المواقف" "الغير مستقرة "مصطلح شرح يمكن •
 أكثر الطفل تجعل التي الظروف أو الالإرادية

 للبقاء األساسية احتياجاته من للحرمان عرضة
 عنائيال النظام أن تعني الغير مستقرة". والنمو

 االحتياجات، تلبية بوسعه يعد لم للطفل المباشر
 احتياجات لتلبية مطلوب الخارجي الدعم يعتبر ولهذا

 )2008. حالة دراسة MiET (الطفل

 أي إلى" اجتماعي – النفس التدخل "مصطلح يشير •
 – النفس الصحة تحسين إلى يهدف برنامج

 )9 صفحة. REPSSI، 2007. (لألشخاص اجتماعية

 أعضاء إلى " المدرسي المجتمع " مصطلح يشير ال •
 األشخاص جميع إلى بل ، فقطالمدرسة

 هؤالء. للمدرسة الخدمات توفر التي والمنظمات
 رعايتهم على القائمين أو الطالب أهالي  همأيضا

. REPSSI. (المدرسة في يحصل بما المهتمين
 )4 صفحة. 2008

 جميع إلى يشير" المصلحة أصحاب "مصطلح •
 اإلدارة فيهم بما المدرسي المجتمع أعضاء

 الطالب، المدرسة، في المنظمة الهيئات والعاملين،
 التبشيرية، المنظمات ،حكومية الغير المنظمات

 منطقة في تعمل التي المجتمع المحلي منظماتو
 هم المهمين المصلحة أصحاب من. المدرسة
 األطفال، بشؤون المهتمة الحكومية الوزارات

 الصحةو االجتماعية، والصحة المجتمعي النموو
 .المحلية والحكومة

  

 البالغين (األشخاص إلى" المربي "مصطلح يشير •
 استخدام يتم. األطفال رعاية عن ؤولينالمس) عادة
 استبدالي بشكل أهالي كلمة مع المصطلح هذا
 . النص هذا في

 اجتماعية، – النفس الصحة مصطلح شرح يتم •
 من الثاني الجزء في بالتفصيل والرعاية ،الدعمو

 . الدليل هذا

  

  الدليل هذا استخدام طرق
            المعلومات لتقديم مصممة التوجيهية المبادئ •

 أهمية إدراك من المصلحة أصحاب تمكن التي
 المدارس، في اجتماعي – النفس الدعم تعميم
 تحويل    عملية في مساعدتهم إلى إضافة

 . ورعاية دعم مراكز إلى مدارسهم

 هذا في األساسية الرسائل مع يتعامل األول الجزء •
 أهمية على الضوء هتسليط إلى باإلضافة الدليل
 القطاع في اجتماعي – نفسال الدعم تعميم

 الرئيسية المالمح بعرض الجزء هذا يقوم. التربوي
 اإلدارة في بنجاح تعميمها تم قد التي للمدارس
 . الصفية والغرف المدرسية

 الرئيسية المفاهيم بتوضيح الثاني الجزء سيقوم •
 الدعم، حلقات اجتماعية، – النفس الصحة مثل

 .  والمرونة
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 المصطلحات بعرض ثالثال الجزء يقوم •
 التربوي القطاع في  حالياالمستخدمة

 .اجتماعي – النفس الدعم بتعميم والمتعلقة

 تشاركي نهج بعرض الرابع الجزء سيقوم •
 المصلحة أصحاب قبل من استخدامه يمكن

 – النفس الدعم تعميم هدف لتحقيق
 . المدارس في اجتماعي

 ولعب األساسية القيم الخامس الجزء يعرض •
 – النفس الدعم أسس تبين التي دواراأل

 قائمة ذلك يضم. المدارس في اجتماعي
 .اجتماعي – النفس الدعم مبادئب

 نفس قضايا على أمثلة السادس الجزءيتضمن  •
 ،المدرسة مجتمع في تظهر قد اجتماعية –

 مع للتعامل العملية األساليب بعض ويعرض
 . المحددة القضايا هذه

 أدوات على عديدة ثلةأم السابع الجزءيتضمن   •
 لتحويل اجتماعي – النفس الدعم ومصادر

 بعض من. دعم ورعاية مراكز إلى المدارس
 :األدوات هذه

 رؤية لبناء تشاركي نهج – مناحالأ نحو الرحلة .1
 . داعم اجتماعي – نفس مدرسي مجتمع تمثل

 – النفس الدعم تعميمل أداة – األبطال كتب .2
 تتضمن يوالت الصفية غرفةفي ال اجتماعي

معلومات عن كيفية و المفيدة بالمصادر قائمة
  .التواصل معنا

• 

 واألنشطة األسئلة من سلسلة الدليل يشمل •
 للمساعدة جزء كل في حالة ودراسات العملية

 إلى النظري اإلطار من الترجمة عملية في
 قبل من األنشطة هذه استخدام يمكن. العملي

 . معين غرض لخدمة تكييفها ويمكن شخص أي

 تضم •

 شخصية تقييم أدوات الثامن الجزءيعرض 
 وايجابيات سلبيات لتحديد توظيفها يمكن والتي
. المدرسي المجتمع في اجتماعي – النفس الدعم

 عملية أهمية على الضوء طيسلبت أيضاوهو يقوم 
 .المستمران والمراقبة التقييم

 مفيدة بمراجع قائمة التوجيهية المبادئ
 هذا في األخرى نظماتالم بأعمال تقر والتي

 واالستفادة التكرار تجنبهو   منهاالهدف. المجال
 . مشترك هدف لتحقيق الغير جهود من

 النهاية حتى البداية من الدليل قراءة يفضل •
 يمكن ولكن. واضح بشكل النهج فهم يتم حتى

 . اهتماماتهم على بناء معينة أجزاء انتقاء للقراء

 إتباعه يتم ططمخ الدليل هذا يعتبر ال أن يجب •
 مرن نهج يعرض فهو. الحاالت جميع في

 .آخر إلى موقف من يختلف وتشاركي

 على حةلالمص وأصحاب المعلمين تشجيع يتم •
 في البعض بعضهم بين التوجيهية المبادئ مناقشة

 في اآلخرين األعضاءمع و الطالب ومع المدرسة،
 يتوافقون كانوا إذا ما لمعرفة المدرسي المجتمع

 .ال أو الدليل عنها يعبر التي والقيم ادئالمب مع

  

 – النفس الدعم تعميم يعني ماذا
  المدارس؟ في اجتماعي

 في اجتماعي – النفس الدعم تعميم خالل من
يحصل  أن من التأكد إلى نطمح المدارس
 في والعاطفي االجتماعي الدعمعلى  األطفال

 في المنزل، في سواء – الحياة مناحي جميع
 على الشارع، في الملعب، في ة،الصفي الغرفة
 المطبخ، في العيادة، في ،ةالمدرس إلى همطريق

 – النفس الدعم تعميم... الخ األطفال نادي في
 يتدفق الصحة" نهر "أن من التأكد يعني اجتماعي

 ومن الطفل داخل ومستمر وقوي واسع بشكل
  . حوله

  

 الدعم يترجم ككل، التربوي القطاع سياق في
 المدرسي المجتمع توعية إلى اعياجتم – النفس

 الدعم. ملموس بشكل األفراد جميعب هتمالم
 تقليديا،. حياة أسلوب يصبح اجتماعي – النفس

 ،وأكاديمية معرفية أهداف على التعليم يركز
 ككل الطالب ولكن نفسية، هي العامة أهدافهو
 يتلقى الذي هو) وروحه جسده، قلبه، عقله،(

 هي اجتماعية – لنفسا التدخالت هدف. الرعاية
 كلية، بطريقة الطالب واحتياجات خبرات مواجهة
 للنمو أوسع إطار في التدخالت هذه ووضع

  .التربوي

  

 يعني اجتماعي – النفس والدعم الرعاية تعميم
 للطفل واالجتماعية العاطفية الصحة على التوكيد

  :المدرسي بالمجتمع المستويات ميعج على

 .الصفية ألنشطةوا الدراسي المنهج تصميم •

 .األموال وإدارة التخطيط •

 .البشرية الموارد وتطوير القدرات بناء •

 .ةالمدرس وإجراءات سياسات •

 .والتقييم المراقبة •

.ةالحكومي والمؤسسات القطاعات مع التواصل •
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 لجميع اجتماعي – النفس الدعم تقديم باإلمكان الصفحة، هذه في الهرم يبين كما
 في اجتماعي – النفس الدعم تعميم خالل من مدرسةبال الملتحقين األطفال

 من ممكن عدد أكبر إلى مةدالخ تقديم الممكن من يصبح الطريقة وبهذه المدارس،
   .األطفال

  

  :المتخصصة النفسية الصحة خدمات .5

 للتعامل متخصصة أخرى وخدمات االكلينيكي، النفس وعلم النفسي، الطب خدمات
  نفسية أعراض من يعانون الذين األطفال مع

  :المركز الدعم .4

 من أعراض يظهرون والذين متكيفين الغير لألطفال متخصص الغير اإلضافي الدعم
  الضيق

  :والمجتمع العائلة دعم .3

  المجتمع وأعضاء واألصدقاء، األهالي، قبل من المقدم اليومي الدعم

  :األساسية الخدمات توفير .2

 من عدد أكبر إلى للوصول عليموالت والصحة والطعام، المأوى، تشمل الخدمات
  اجتماعي – النفس الدعم تعميم حيث من األطفال

  :التأييد  .1

 من الماليين صحة على تؤثر التي االجتماعية والظروف السياسات على التأثير
  األطفال

  

  المستويات المتعدد اجتماعي – النفس الدعم
 على تقديمه كنيم والتي اجتماعي – النفس الدعم أشكال من العديدهناك  يوجد

 الشكل استخدام بإمكانك. والمجتمعات والعائالت األطفال، لدعم ةفلمخت مستويات
 – النفس الدعم مينظيتم ت أن يمكن التي المتعددة المستويات اعتبار في التالي

  . من خاللهااجتماعي

  

    اجتماعي المدمج والمتعدد المستويات–نفس الدعم ال: 1النموذج                               

5.

المركز الدعم. 4  

 المجتمعو العائلة دعم. 3

 األساسية الخدمات توفير. 2

 التأييد .1

كلما زاد التركيز على 
المستويات الدنيا من 

مثال المستوى (الهرم 
زاد التأثير على ) الثاني

 األطفال
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كيف تبدو المدرسة التي قامت بتعميم 
   اجتماعي؟ –الدعم النفس 

ال يوجد هناك نهج واحد محدد لتعميم الدعم النفس 
فمن األفضل أن تبدأ .  اجتماعي في المدرسة–

بنقاط القوة لديك وثم البناء عليها بشكل تدريجي 
اجتماعي جزء متكامل  –حتى يصبح الدعم النفس 

من طريقة تفكير وتعامل الجميع في المجتمع 
هنا بعض األفكار عن مالمح المدرسة . المدرسي

 اجتماعي في –م الدعم النفس يتعمقامت بالتي 
  : كافة مستويات عملها

  

  معرفة المعلم وتوجهاته
 النفس –يتم في المدرسة التي تم تعميم الدعم 

 في هذا المجال ويتم نياجتماعي بها تدريب المعلم
يتم . استخدام هذه المعرفة في تفاعلهم مع الطالب

تحديد المصادر ضمن ميزانية المدرسة للحصول على 
 –المزيد من التدريب واألنشطة في الدعم النفس 

قد يتم تعيين شخص مركزي ليصبح خبيرا . اجتماعي
تقوم .  اجتماعي–في مجال الدعم النفس 

هتمام بالمعلمين ليحصلوا على المدارس العنائية باال
الدعم، وليتجنبوا التعرض إلى االحتراق الوظيفي 

ن تشجيع المعلمييتم . بينما يتم تخفيض كمية عملهم
 اجتماعي ال –توفير الدعم النفس ف. على العمل

ن، بل باستطاعة ييعتمد على معلم مختص أو معلم
ن تقديم هذه الخدمات من خالل يجميع المعلم

يقوم جميع المعلمون بمعاملة .  علمهممهاراتهم و
من المفيد . الطالب وأسرهم باحترام وكرامة

 –اإلشارة إلى أن التدريب على الدعم النفس 
اجتماعي متوفر ألعضاء المجتمع الحاملين لدرجات 

بهذه الطريقة يتم توصيل المهارات . علمية بسيطة
 إلصغاء، التعاطف واإلحالةمثل الآلخرين األساسية 

 يقلل االعتماد على الدعم المختص والذي ال مما
  . يكون متوفرا بالعادة في معظم المجتمعات

  

  دعم الطالب لبعضهم البعض
قد تغيرت توجهات الطالب بأنهم أصبحوا أكثر ل

 –حساسية اتجاه احتياجات زمالئهم النفس 
فهم يقومون بأفضل ما عندهم لدعم . اجتماعية

ة وداعمة، وال بعضهم البعض ولبناء بيئة عنائي
د األطفال ذوي احتياجات خاصة  ضنيميزو

  . يعاملون بعضهم البعض باحترام واهتمامو

  

  مشاركة األهالي والمجتمع المدرسي
يتم الترحيب بأي عضو من أعضاء المجتمع 
المدرسي في مساعدة المدرسة، ويكون هؤالء 
على استعداد بالمشاركة التامة في توفير الدعم 

تتم استشارة أهالي الطالب عن . بوالعناية للطال
  . آرائهم، ويتم إشراكهم في عملية سير المدرسة

  

  الدعم المتخصص
 –تقوم المدرسة التي عممت الدعم النفس 

  :اجتماعي باآلتي

طالب الذي تكون صحتهم على المحك، تحديد ال •
والتأكد من أن يحصل هؤالء الطالب على العناية 

 الالزمة

 م •

خاصة إلى التحويل األطفال ذوي احتياجات  •
المنظمات الغير حكومية أو منظمات المجتمع 
المحلي أو دوائر حكومية مختصة بتوفير 

 المساعدة أو الدعم المادي إذا تطلب األمر ذلك

/ ة األسر في التقديم على معونات مالية مساعد •
 منح

توفير حدائق في المدرسة أو برامج غذائية  •
ليتمكن الطالب من تعلم زراعة األطعمة 

 والحصول على أغذية مفيدة لصحتهم

التواصل الفعال مع أعضاء المجتمع المدرسي  •
لى االستفادة العظمى منهم وذلك للحصول ع
  أوال الطالبفي مصلحة

ومات عن األمور الهامة مثل اإلساءة نشر المعل •
التربية االيجابية، حماية الطفل، أساليب طفال، لأل

 ...تثقيف األطفال اإلناث الخ

 جمع األموال لمساعدة الطالب المحتاجين •

  

 اجتماعي –تصبح المدرسة المعممة للدعم النفس 
مركز عنائي وداعم كونها تهتم باحتياجات الطالب 

يل المثال، التغذية في  على سب،وتبتكر برامج
يتم بذل .  والتي تلبي مثل هذه االحتياجات،المدرسة

الجهود للعمل على تغيير توجهات جميع أعضاء 
تصبح . المجتمع المدرسي ليتم تقديم األفضل للطالب

مثل هذه المدرسة مدرسة صديقة للطفل تتضمن 
بينما يتم بناء مجتمع . طالب يشعرون باألهمية

 على احتياجات  فيهمن التركيزمدرسي عنائي، يك
 أو/ لتحقين بالمدرسة تحديد األطفال الغير  . الطالب الكلية

الغائبين باستمرار وإحالتهم إلى مصدر يساعدهم 
 بااللتزام في الدوام المدرسي
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 2 اجتماعية–فهم الصحة النفس 
  

يسلط هذا الجزء الضوء على احتياجات 
األطفال الكلية، وتأثير الفقر على المجتمع 
المدرسي، وطرق تطوير المرونة عند 

  .األطفال
  

   اجتماعية؟–ما هي الصحة النفس 
القات  اجتماعية بالع–تعنى الصحة النفس 

بين الطفل وأسرته، ومجتمعه المصغر 
وهي تعنى "). اجتماعي("ومجتمعه العام 

أيضا بمشاعر وأفكار الطفل عن نفسه وعن 
وهي تكون متصلة "). نفسي("الحياة 

أنا موجود  "–" أوبونتو"بالمفهوم اإلفريقي 
ألننا موجودون، وأنتم موجودون ألنني 

  تشمل هذه الصحة جوانب متعددة ". موجود
الجسدية، المادية، : من حياة الطفل

النفسية، االجتماعية، الثقافية، والروحانية، 
تركيز . ويمكن اإلشارة إليها بالنمو الكلي

 اجتماعية ال يكون على –الصحة النفس 
الفرد فقط، بل على أفراد األسرة، 

  .والعائالت، والمجتمعات
  

 اجتماعي –ما هو الدعم النفس 
  العنائي؟

فس

  
وهو .  اجتماعية–والمجتمعات النفس 

يشجع بناء العالقات االيجابية بين األفراد، 
يتم التعبير . وتطوير حس نفسي ومجتمعي

عنه من خالل العالقات الداعمة والعنائية 
والتي تتواصل بمبادئ التفهم، التحمل 

عني بتطور العناية اليومية فهو م. والتقبل
المستمرة والدعم في العائلة، وفي 

  . المدرسة، وفي المجتمع
  
  

..........................................................  
يحتاج جميع األطفال إلى الحماية والعناية "

التي تلبي احتياجاتهم األساسية وتضمن 
صحتهم وعالقاتهم االيجابية مع أهالي 

تقرين يدعمون تطور قدراتهم النفسية مس
واالجتماعية، وتفاعلهم المستمر مع 
أشخاص بالغين يعملون على تشجيع 

بينما يكبرون، . نماءهم اللغوي والمعرفي
يحتاج األطفال إلى تكوين صداقات مع أفراد 
من نفس فئتهم العمرية ليصبحوا أعضاء 
في المؤسسات الثقافية والتي تشمل 

يمية، والترفيهية، واالجتماعية الجماعات التعل
  ."  والدينية

  
  "  where the heart is"مقتبس من 

   ...............................................................  
 اجتماعي العنائي يتعلق – الدعم الن

  بتطوير صحة األطفال، والعائالت 
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  حلقات الدعم 

توجد هناك العديد من العالقات الداعمة 
وهذه تشمل التفاعالت . المتوفرة للطالب

من العناية والدعم : ية والغير رسميةالرسم
المقدم من األهالي، وأفراد األسرة، 
واألصدقاء، والجيران، والمعلمين، 
والمرشدين الدينيين، والعاملين بمجال 
الصحة، وأعضاء المجتمع، إلى العناية 
والدعم المقدم من قبل الخدمات النفسية 

. واالجتماعية المتخصصة والخدمات الصحية
 ذلك من خالل تخيل أن الطالب يمكن تصور

توفر كل من . محاط بحلقات دعم متعددة
. هذه الحلقات فرص لتعزيز صحة الطالب

يقوم البالغون الملتزمون والمحبون 
باالعتناء جيدا بالطالب، وهم يحتلون الحلقة 

عندما تكون . الداخلية من حلقات الدعم
قدرة الرعاية في هذه الحلقة غير متوفرة، 

عندما . ائلة الممتدة بتقديم الدعمتقوم الع
تكون قدرة رعاية األقارب في هذه الحلقة 
غير متوفرة، تقوم المبادرات المجتمعية 

عندما تكون حلقة الدعم . بتقديم الدعم
المقدمة من المجتمع غير متوفرة، تقوم 

. ريتشر(الوكاالت الخارجية بتقديم الدعم 
تقوم الجهود الكلية ). 18صفحة . 2006

 اجتماعي بتعزيز –قدمي الدعم النفس لم
" حلقات الدعم"كل مستوى من مستويات 

حتى يتم . والحد من انهيار هذه الحلقات

تحقيق ذلك، قد يمر على الطالب واألهالي 
ظروف تضطرهم لتلقي الدعم والعناية 

  :1 النشاط    .المتخصصة من قبل األخصائيين

تطوير التعريف العملي               
   اجتماعي-الخاص بك للدعم النفس 

 قم بعرض التعريفات المندرجة في صفحة
ضمن مجموعات، قوموا برسم .  لمنظمتك8

صورة لطالبين ملتحقين بمدرسة في 
يعاني الطفل األول من عدم . مجتمعك

 –تلبية العديد من احتياجاته النفس 
اجتماعية، أما الطفل الثاني فهو يتمتع 

يقوم أعضاء .  اجتماعية جيدة–بصحة نفس 
المجموعة بكتابة كلمات متعددة تصف حالة 

 بمناقشة هذه الصور وطور قم. كل طفل
 –تعريفك العملي الخاص بك للدعم النفس 

 .  اجتماعي في مدرستك

  
في هذه " حلقات الدعم"يقوم نموذج 

 والمنظمات الصفحة بعرض األشخاص
المتعددون المشاركون في تقديم العناية 

  . اجتماعي–والدعم النفس 
  
   

   
  

  نموذج حلقات الدعم: 2النموذج 
 
Source: Richter, L., Foster, G. & Sherr, L. (2006) 
Where the Heart is: Meeting the psychosocial needs 
of young children in the context of HIV/AIDS. 
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    :2 النشاط 

  حلقات الدعم في مجتمعك المدرسي              

 على ورقة 8قم برسم حلقات شبيهة بالنموذج في صفحة 
بالرجوع إلى مجتمعك المدرسي، قم بكتابة الدعم . كبيرة

ثم .  في كل مستوى من مستويات النموذجااليجابي المتوفر
قم بكتابة الثغرات التي الحظتها في مجتمعك  على كل 

 .  مستوى من مستويات الدعم
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   األطفال عند المرونة فهم  الضغوطات تأثير تحت الطالب
  

 

   

  

 

 

 

  

 

  

  

 للضغط ويتعرضوا الطالب يتأثر أن المتوقع من
 يتكيف. والنزاعات الفقر عوامل بفعل النفسي

 الضغوطات تأثير تحت جيد بشكل الطالب بعض
 المفيد من. كبير بشكل بها البعض يتأثر بينما

 الطالب صحة لىع مؤثرة عوامل أية تحديد
من . المجتمع أو المدرسة، المنزل، في سواء

 الخطر بعوامل العوامل هذه تسمية الممكن
 فقدان إلى الجوع من شيء أي تتضمن والتي

  .  شخص مقرب

 والمشاكل اليومية الصعوبات مع التكيف قدرة
 يؤدي الطالب ومما من للعديد محتملة غير تصبح
 أن يعني هذا. نفسية اضطرابات تطور إلى ذلك

 من جانب في ملحوظ بشكل سيتأثر الطالب
 أن يمكن. اجتماعية – النفس صحته جوانب

  :التالية األعراض من بعض الطالب يظهر

 الصداقات تكوين في صعوبات •

 األمل فقدان •

 أو شخص عزيز فقدان من الخوف أو القلق، •
 الطعام

 بالنفس الثقة تدني •

 واللوم، والغضب، بالذنب، عوروالش الحزن، •
 اآلخرين مشاعر وجرح

 العدوانية الزائد، النشاط االنسحاب، •

 وسوء مسئولة، والغير المتهورة السلوكيات •
 . المدرسة استخدام

 في نمائية مشاكل •

 عن احتياجاته من خالل الطالب قد يعبر
 هذا عادة، يعكس". سيء "بشكل التصرف
 وطلبه باأللم الطالب شعور عن السلوك

 القيام على الطالب عقاب من بدال. للمساعدة
  . فهمها ينبغي السلوكيات، هذه بمثل

 مثل الصغار األطفال
 األطفال في أما. والنوم األكل اضطرابات

 التعلم في صعوبات تظهر قد سنا، األكبر
 مرحلة في آخر نوع من وصعوبات
 ).عرض: 2008 روبرتسون. (المراهقة

  

 أي ورصد مالحظة المعلمين على المهم من
 هذه استمرت إذا. الطالب يواجهها سلبية تغيرات

 المعلم يشجع أن يجب طويل، لوقت التغيرات
 المتخصصة المساعدة طلب على الطالب أهل

 أو نفسي أخصائي اجتماعي، أخصائي من إما
 المربي أو المعلم يتذكر أن يجب. نفسي طبيب

 فهذا. الطفل عن ما بشكل منفصلة المشكلة أن
 حل بإمكانه أن االعتقاد على الطفل ساعدي

  .المشكلة

  

  

  

    :3 النشاط 

  الطالب عند المرونة              

 على بالتغلب قام تعرفه بطالب فكر
 سعيد شخص وأصبح صعبة خبرات

 التي العوامل هي ما باعتقادك. ومتفاعل
 قويا يصبح أن في الطالب عدتسا

 في واجهها التي الصعاب من بالرغم
  الحياة؟
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  المرونة مصادر

 بمخزون كبير بشكل التكيف على الطالب قدرةتتعلق 
 قدرة أنها على المرونة الباحثون عرف. لديه المرونة
 والتغلب الصادمة المواقف مواجهة على اإلنسان

 حالته إلى الرجوع على وقادرا قويا يصبح بينما عليها
. 2002. مالمان (الحياة في المحن نتيجة  السابقة
 متعلقة المحن مع التكيف على القدرة). 2 صفحة
  :على الطالب بقدرة

 )والدته/والده وفاة مثال (المؤلم الموقف فهم •

 يعلم ألنه المحنة مع التكيف على قدرتهب إاليمان •
 يحصل ما على بسيطرته

  أعمق معنى الموقف إعطاء •

  

 فرصة كل في الثالث القدرات تطور تشجيع يجب
 مثلما الداخلية بمواردهم الطالب فيتأثر. متاحة

 عوامل هناك توجد. الخارجي الدعم بمصادر يتأثرون
 ومعظمها ،األطفال عند المرونة نماء تحفز أساسية
 عليها يحصل التي الرعاية واستمرارية بنوعية متعلقة
 الحب على مبنية اتعالق تكوين المهم من. الطالب
 على تشجيعهم ويجب ،بالطال مع واالحترام والثقة
 بارتكاب لهم يسمح أن يجب. مشاعرهم عن التعبير

  كونهم إليهم ينظر أن يجب ومنها والتعلم األخطاء
 ما منظور من بدال األوجه ومتعددي معقدين أفراد

 من الطالب يستفيد. فعله يستطيعوا ال أو يستطيعوا
 العيش إلى يتطلعون وهم وراعية آمنة يئةب في النمو

.    باالنتماء الشعور بنمطية

     الصعبة الظروف في المرونة

  حالة دراسة                 

 تبلغ كانت عندما والدتها روز فقدت. زامبيا شونجوي، في تسكن التي روز الفتاة قصة هذه
. والدتها وفاة من سنة بعد الثانية مرةلل تزوج أن بعد والدها عنها تخلى. سنوات 9 العمر من

 فقيرة كونها من بالرغم. يتامى آخرين أطفال 4 مع تنشئتها مسؤولية بتحمل جدتها قامت
 جميع يذهب أن من روز جدة تأكدت واحدة، غرفة من يتكون منزل في وتعيش جدا

 روز من جدةال تطلب كانت صعبة، األوقات تكون عندما. روز فيهم بما المدرسة إلى األطفال
 بعض في. للمنزل النقود بعض لجمع الطريق جانب على الخضروات بيع في مساعدتها

 من ومجموعة المحلية الكنيسة وبمساعدة ولكن. أيام لبضعة طعام لديهم يكن لم األحيان،
  . بين الحين واآلخروالطعام بالوجبات مليء كيس إعطائهم تم الرعاية، مقدمي

  

 على شجعوها الذين معلميها و أصدقاءها من الكبير الدعم ىعل المدرسة فيحصلت روز 
. محلية مدرسة في للتدريس روز تطوعت عشر، الثاني الصف إكمالها بعد. باجتهاد الدراسة

 حيث سكرتارية كلية في دراسي مقعد على روز حصلت واحد، عام لمدة التدريس بعد
 روز بمساعدة المجتمع من شخص امق البرنامج، إكمال بعد. السكرتارية بالبرنامج التحقت

  .  اآلن حتى تعمل حيث حكومية وزارة في وظيفة إيجاد على

  :تنجح جعلها ما على بالتعقيب روز معلمي قام

 كانت • وضعهال منفتحة روز

 مركزة كانت •

 لوضعها متقبلة كانت •

 مجتمعها من كبير دعم على حصلت •

 ابتعليمه تؤمن داعمة جدة تملك كانت •
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 إلى والوصول للطالب الداخلية الموارد قوةتظهر 
  : تشمل هذه. طرق بعدة المرونة

 المتعددة مشاعرال تحديد على القدرة •
 والتعبير عنها

 المشاعر، من العديد تذكر على القدرة •
 تمنح. حياةال في الهامة والخبرات ،األفكارو

 المشاعرلتذكر  الفرصة الخبرات هذه
   والتعلق بهاااليجابية والذكريات

 اإلحساس يشمل هذا. باالنتماء الشعور •
 الدعم من إطارداخل  اآلخرين مع بالتواصل

 المتبادل واالهتمام

  باآلخرين االهتمام على القدرة •

 والمعروفة بالطالب، تحيط التي الدعم حلقات
 متواجدة لتكون تحتاج خارجية،ال بالموارد أيضا

 الهامة الجوانب تتضمن. ومحبة مستمرة بطريقة
  :يلي ما والخارجية الداخلية الدعم موارد من

 المربي مع وآمنة قريبة عالقة •

 ،العائلة في نآخري أعضاء مع قريبة عالقة •
 المعلم مثل نوالبالغي

 الملبس،و المأوى،و الطعام، على حصولال •
 لطبيةا والخدمات التعليمو

• 

 الثقافي/الديني المجتمع إلى الوصول إمكانية •

 باآلخرين واالهتمام التعاطف •

 المادي االستقرار

 صواب هو ماالتفريق بين  الطالب يعلم نظام •
 أو القيم من بمجموعة واإليمان خطأ، هو وما

 معينة بديانة

 ننوالمر األطفال – والفضول اإلبداع •
 تخداماس فبإمكانهم. للتعلم نلووقاب نومنفتح

 المشكالت وحل مخيلتهم

 يمتلكون نوالمرن الطالب – بالنفس الثقة  •
. مالمان (نفسهمأل حبونهم مو الدعابة روح

 )5-3 صفحة. 2002

 - النفس والتشرد النزاعات، لفقر،ا تأثير
   المدرسي المجتمع على اجتماعي

 على تؤثر والتشرد ،النزاعاتو الفقر، ظروف
 التربوي القطاع أعضاء لكل العاطفية الحصيلة

 ،المسؤولين المدراءو المدراء، فيهم بما
  .والطالب األهاليو المعلمين،و

    والتشرد النزاعات، الفقر، آثار تلخيص يمكن
  :يلي كما المدرسي المجتمع على 

 االنعزال خبرة تؤدي قد :والتمييز العار وصمة •
 مستويات إلى للتعرض في بعض األحيان

 االكتئاب النفسي، الضغط من مرتفعة

 المجتمع أعضاء ضمن االنتحارية واألفكار
 . المدرسي

 يصبح أن األرجح من :العاملين األطفال أسر •
 يرأسها التي ألسرل تحدي المدرسي الحضور
. أيضا نوالبالغ يرأسها التي واألسر األطفال

 في صعوبة األسر عن المسؤولون يجد قد
 الحضور على إجبارهم أو بأطفالهم العناية

 . رسيالمد

غير ال واألطفال األيتام من الكبيرة األعداد •
 تجربة عدم االستقرار المتعلقة :مستقرين

 اإلخوة عن االنفصال المنزل، بفقدان
 االنعزال العمل، عبء زيادة واألصدقاء،
 لشراء النقود استخدام االجتماعي،
 األقساط دفع من بدال األساسية االحتياجات
 الطالب ترك نسبة في زيادة المدرسية،
 لكسب طرق إيجاد أمل في للمدرسة
 لفيروس التعرض نسبة زيادة المعيشة،

 مستويات في التغير البشري، المناعة نقص
 أو مرض تتلو التي والصدمة والتغذية، الصحة

 ).12 صفحة. 2006. ريتشر (المربي موت

 ،األساسي دوره إلى باإلضافة :المتعددة األدوار •
 يمر المصاب المعلم. متعددة بأدوار المعلم يقوم

 واالقتصادية العاطفية الصعوبات بنفس
 المعلم. المجتمع أفراد كسائر واالجتماعية

 قد مصابة المباشرة عائلته تكون الذي أو المصاب
 . خاطئة تدريسية بممارسات يقوم
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 يواجه أن يجب :مالحظ الغير الرعاية عبء •
 المناعة نقص فيروس نتائج المعلمون

 يكون الدور وهذا. اليدزا ومرض البشري
 المعلمون يكون عادةو. مالحظ غير بالغالب

 .  الدور هذا للعب مدربين غير

 : إلى المعرفة وجودتهاالوصولطريقة  •
  بحاجةطريقة الوصول إلى المعرفة وجودتها

 بعض في يوجد. بجنب جنبا السير إلى
 الصف في الطالب من كبير عدد المدارس

 المعلمون ألن عالالف التعليم على يؤثر مما
 على االنتباه الطالب منح على قادرين غير

 .فردي مستوى

 :كافية الغيره وموارد درجة المعلم العلمية •
 ونقص جيد، بشكل مدرب كادر وجود قلة

 كلها الضعيفة التحتية والبنية التدريسية، المواد
 .التعليم جودة من التقليل شأنها من

 المعلمون :المعنوية الروح انخفاض •
 وموارد وقت يملكون باألعباء المحملون

 إلى يدعو وهذا. الطالب لدعم محدودة
 .  المعنوية الروح انخفاض

 

 

 العديد في المجتمع يواجه :المجتمع المباالة •
 البنية من منخفضة مستويات األحيان من

 باإلضافة الصحي، والصرف الماء مثل التحتية
. الجهل من مرتفعة نسب على اشتماله إلى
 على المجتمع أفراد قدرة من الفقر ليقل

 من جو يولد وهذا . وعائالتهم أنفسهم إعالة
 إلى يؤدي والذي المجتمعات في الكآبة

. الكحول تناول مثل سلبي بشكل التكيف
 عاطفيا المجتمعات تعاني ذلك، إلى إضافة

 من يختبرونها التي الجسيمة الخسائر من
 في آخر شخص فقدان أو مرض خالل

 .  المجتمع
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 قطاعال سياق ضمن والداعمة العنائية اجتماعية – النفس الخدمات فهم
  يالتعليم

3 

لم  للطالب؟ أساسية الداعمة المدرسية البيئات تعتبر اذا

توفر . ن للخطرمعرضي األطفال معظم يكون مجتمعات،ال بعض في
. لألطفال والدعم والرعاية الوقاية، لتقديم المناسبة البيئة المدارس

 المعلمين وباستطاعة المدرسة في معظم الوقت األطفال يقضي
 نقاط المدارس اعتبار يمكن. أسبوعيا أيام 5 لمدة معهم التواصل
 األحيان بعض في. اإلضافية والموارد الخدمات إلى للوصول مركزية
) 2008. رودولف. (المجتمع في الوحيدة التحتية البنية هي تكون

 اإلدارة وفريق المدرسي، الكادر. موارد هم ذاتهم بحد األشخاص
 اإلضافية، للخدمات المقدمين واألشخاص الحكومية، والهيئات المدرسية،

 بوظائف يقومون المدرسة في الشباب ومجموعات الطالب، ومجموعات
  .هامة

  

 المتعلق التربوي القطاع ضمن المستخدمة حاليا المصطلحات فهم
  اجتماعي – النفس الدعم بتعميم

 اجتماعي، – النفس والدعم الرعاية بتعميم مهتمة منظمة أو كشخص
 المجال في المستخدمة للمصطلحات مشتركة مفاهيم تطوير المهم من

 أو بمناقشة، ترغب قد. اجتماعي – النفس والدعم بالرعاية يتعلق فيما
  . 18-16 صفحة في العملية التعريفات وتكييف تحديد أو مناظرة،
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 التربوي القطاع في حاليا المستخدمة طلحاتالمص
 اجتماعي – النفس الدعم تعميم بعملية والمتعلقة

   :تشمل المدارس في

   عنائي مدرسي مجتمع بناء •

   وداعمة عنائية مراكز كونها المدارس •

  للطفل صديقة مدارس •

 المتعددة والمناهج بالمصطلحات الدراية المهم من 
 في يساعد قد نبغيي كما فهمهم. االلتباس من للحد

 القاسم. المدرسي للمجتمع الفرد رؤية توسيع
 في الكلي االلتزام هو المصطلحات بين المشترك

 طرق إيجاد خالل من أولوية األطفال احتياجات جعل
 فعالة بيئات لجعلها المدرسية المجتمعات لتقوية"

 تقديم يتم (MiET. 2007) ."وعنائي داعم تعليم تقدم

 من للمزيد. يلي فيما هيمللمفا وجيز ملخص
 المراجع قائمة إلى الرجوع الرجاء المعلومات،

   .السابع الجزء نهاية في المفيدة

   5عنائي مدرسي مجتمع بناء

 تشكيل بفكرة تتعلق المنهج لهذا الرئيسية السمات
 وخلق التربويين المصلحة أصحاب بين عملية شراكات

. كيتشار نهج إتباع خالل من بينهم مشتركة رؤية
 األهداف / االحتياجات تقييم إلى ذلك يستند أن وينبغي
 تحقيق نحو الخطوات تحديدو بالمدرسة، الخاصة
 من مستمرة حلقة بواسطة األهداف هذه وتنفيذ
 قيمة على الضوء يسلط النهج هذا. والتفكير العمل
 ويملكون الطالب حقوق على يؤثرون الذين األفراد

 يبدأ قد. المدرسي معالمجت حياة على ايجابي تأثير
 يقوم فقط واحد بشخص العنائي المدرسي المجتمع

   .المعلمين أو الطالب حياة من يحسن بعمل

 "ية ودعمعنا كمراكز" المدارس
(SCCS)  

                                                                                                                       

 بالتعاون تاون آيب جامعة في األطفال مؤسسة قامت  5
 بالبحث إفريقي الجنوب الديمقراطيين المعلمين اتحاد مع

  "عنائي مدرسي مجتمع بناء "مفهوم في الموسع

 

 وسائل مع وباالشتراك 6SADC  سكرتاريةقامت 

 إفريقيا، (MiET) الثقة التعليم مجال في اإلعالم

 UNICEF فواليونيسي UNESCO واليونيسكو

 والتعلم التعليم معيقات قضايا يعالج نهج بتطوير
 بأن رؤيتهم تتلخص. والفقر الصحة بتحديات المرتبطة

 14 أل الدول ألعضاء التعليمية المؤسسات جميع
 بشكل وداعمة وعنائية، تعليمية، مراكز إلى ستتحول

المعرضون  خاصة طالب، كل يستطيع "بحيث شامل
 تقليص نحو ةوالمساهم التعلم منهم، للخطر

 التعليم "هدف تحقيق من تحول التي المعيقات

 7.(ibid) "رللتطو األلفية األهداف "و" للجميع

 األساسية الفكرة هي "ودعم عناية كمراكز" المدارس
 الشأن هذا في أجريت التي البحوث. النموذج هذا في

 وأهمية قوية مجتمعية مشاركة إلى الحاجة على تركز
 هذا يعتمد ولذلك. التربوية تالوزارا مع التعاون
 الدفاعو السياسات، تطور على رئيسي بشكل النموذج

 تساعد توجيهية مبادئ وتطوير السياسات هذه عن
 المؤسسات إلى التربية وزارة من – التنفيذ عملية في

، األيتام خاصة (الطالب إلى النهاية وفي التعليمية،
حة صف. MiET .2008 (وعائالتهموالمعرضون للخطر 

 كمراكز لمدارسا :هي للنموذج األساسية المبادئ )).8

 المجتمعية المشاركةو ،للطالب التوصيل لخدمات
 لمواجهة الالزمة المتعددة القطاعات وتعاون

 الملكيةو ،الطالب منها يعاني التي المتنوعة الصعوبات
 تتمحور. االستمرارية لتحقيق الالزمة الحكومية
 أيضا المعروفةو يمية،التعل المراكز حول المدارس

 تشجيع أجل من الخدمات، جميع تقدم التي بالمدارس
 الفريق يهدف. المتبادل والدعم الموارد مشاركة
 الخدمات توصيل إلى المدرسي للدعم الممثل

 مجموعة بتطوير MiET قامت .المدرسي للمجتمع

 SCCS ودعم عناية مراكز المدارس جعلت أدوات

  .درسيالم المجتمع أعضاء إلرشاد

 
                                                            

6 SADC  للتطور فريقياإل الجنوب المجتمع إلى تشير  

  

 

 العام السكرتير بتفويض من 2002 بعام األلفية مشروع تم  7
 األهداف لتحقيق للعالم واقعية عمل خطة لتطوير المتحدة لألمم
 واألمراض الجوع الفقر، من الحد على تعمل التي األلفية
  األشخاص  باليين على المؤثرة
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  :التالية المواضيع بتغطية وتقوم

  

  والصحة األمراض قضايا تحديد •

 طلب • المساعدة

 الشائعة الصحة مشاكل وأعراض مؤشرات •

 فريق عمل • الداعم المؤسسة

 تنظيم • األهالي اجتماعات

 جمع • الداعم الفريق لعمل الالزمة األموال

  المتوفرة المصادر •
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  للطفل الصديقة المدارس

 هذا بتطوير UNICEF اليونيسف منظمة قامت
 المتحدة األمم اتفاقية تطبيق ليتم العملي اإلطار

 وقام. والصف المدرسة إدارة في الطفل لحقوق
. االتفاقية بتكييف افريقي الجنوب التعليم قسم
 لكي ومتداخلة هامة عناصر 6 االتفاقية تضم
  .للطفل صديقة المدرسة تصبح

  

 على جعتش للحقوق المراعية المدرسة  .1
 بغض وصحتهم األطفال جميع حقوق مراقبة
 وضعهمأو  جنسهم،أو  عرقهم، عن النظر

 الصحية حالتهمأو  ،االجتماعي – االقتصادي
 قدراتهمأو  الجنسية، توجهاتهمأو  والجسدية،

 خلفيتهم أو ،العاطفية أحوالهمأو  العقلية،
   .اللغوية

سة  .2

سة  .3

 موثوق مدرسة الفعالة  المتمكنة والمدر
 ذو تعليم تقدم والتي األكاديمية الناحية من ابه

 تقدم. األطفال احتياجات مع يتوافق عالية جودة
 إليها يحتاج التي والمهارات المعرفة المدرسة
 بالموارد غنية فهي. المعيشة لكسب الطالب
 هذهو المواتية الظروف من مجموعة وتتطلب
 بوجود مدعوم ومدرب ومندفع ماهر كادر تشمل

 ويملك متمكنة، إدارة تحت ويعمل دة،جي خدمات
 ويملك المستمر، المهني التطور على القدرة
 مريح، جو في ويعمل المنهاج، لتطبيق الفهم
 أعضاء جميع مع صحيحة عالقات بإنشاء ويقوم

  .المدرسي المجتمع

 لصحة والعناية الحماية تقدم اآلمنة المدر
 آمن تعليمي جو تخلق فهي. الجسدية األطفال

 وفعالة متسقة آليات لوتفّع واألوالد، للبنات
 األدواتاستخدام ب المتعلقة حاالتال عن لتقريرل

 التمييز، التنمر، الكحول، المخدرات، الخطرة،
   .والجنسي الجسدي والعنف السرقة

 توفر الصحة تحفيز إلى تسعى التي المدرسة  .4
 نفسيةو عاطفية، صحة ألوالدول لبناتل تمنح بيئة

 مهارات برامجو تغذية، برامج وتتضمن. ةوجسدي
   .لجنسينل مناسبة صحية مرافقو حياتية،

 تشجع الجنسية للفروق المراعية المدرسة  .5
 9واإلنصاف 8والمساواة الجنسية، الفروق مراعاة

 التعليم حق تحقيق إلى تهدف وهي. بينهم
   .والبنات األوالد لجميع

 تؤسس تالشراكا بناء على القائمة المدرسة  .6
 تسعى وهي. نيوالمعلم المجتمعات مع عالقات

 المدرسة أهداف قتحق شراكات بناء إلى
 بين القائمة والشراكات العالقات. المنشودة
 لتحقيق األساسية اللبنة هي والمجتمع المدرسة

 من مقتبس. (للطفل الصديقة المدرسة أهداف
     (UNICEF. 2008) اليونيسف

                                                            

  .يقةالطر بنفس الناس جميع يعامل أن المساواة تعني  8
 
 جميع معاملة  9

  

  

  

  

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

  

  !األدوات هذه عن المزيد اعرف

 REPSSIل اإلقليمي المنسق مع بالتواصل قم
 الدعم في المتخصص التدريب عن لالستفسار

 في المنظمة تقدمه الذي اجتماعي – النفس
 لتدريبيةا المواد تحميل أيضا بإمكانك. منطقتك
 الموقع خالل من األدوات بهذه الخاصة

   org.repssi.www  االلكتروني

  

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

 

 

 

 

 

 

 االختالفات مع يتناسب ال الطريقة بنفس الناس
 اإلنصاف". بالمساواة "المعاملة نتائج على تؤثر التي الهامة
 عدم من الحد على تعمل بطريقة وتوظفها باالختالفات، تعي

 .والنتائج العملية في اإلنصاف نشر إلى تهدف فهي. المساواة
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  المدارس في اجتماعي – النفس الدعم لتعميم عملية خطوات 4

  
 لبناء التشاركي العملي اإلطار

  داعمة مدرسية مجتمعات

 الدعم لتعميم برنامج تصميم يصبح قد
 خبرة المدارس في اجتماعي – النفس

 يكون البرامج هذه فمثل. ممتعة استشارية
 أعضاء بتطبيقه يشترك عندما فعالية أكثر

 إدارة – المدرسي المجتمع من متنوعون
 وأفراد والطالب والمعلمون، المدرسة،

  .المدرسي المجتمع من آخرون

  

 مشترك مفهوم تأسيس: ولىاأل الخطوة
  اجتماعي – النفس الدعم لتعميم

 للدعم مشترك مفهوم تطوير المهم من
 مدرستك تقوم بينما اجتماعي – النفس
 نشر يتضمن هذا. البرنامج تطبيق هذا باعتبار
 الصحة بمفهوم المدرسية اإلدارة وعي

 هذا تطبيق األفضل من. اجتماعية – النفس
 مجتمعك مع بيتناس عملي بشكل المفهوم

المثالية  النظريات من توظيف بدال المدرسي
 بمناقشة القيام يعني هذا. للقيام بذلك

 على تؤثر التي اجتماعية – النفس القضايا

 – النفس القضايا مجموعة. مدرستك
 تشمل الطالب على المؤثرة اجتماعية
 في والحمل والتنمر، األطفال، ضد اإلساءة

 يساعد قد 4 النشاط. المراهقة مرحلة
 – النفس والدعم العناية فهم في زمالءك

  . العملي الصعيد على اجتماعي

  

  

   

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    

  

  

  :4 نشاطال   

  اجتماعية – النفس القضايا              
  المدرسي مجتمعنا في

. المدرسي وبمجتمعك بطالبك  بالتفكير قم
 والشخصية العائلية القضايا باعتقادك هي ما

 بإدارة قم التعليمية؟ خبرتهم على تؤثر التي
 العائلية القضايا حول الطالب مع نقاش

 على ثرتؤ بأنها يعتقدون التي والشخصية
 األفكار استخدام بإمكانك. التعليمية خبرتهم

 أنظر (األبطال كتب دليل في الموجودة
 صغيرة أوراق بتوزيع قم  أو ،)41 صفحة

 منهم واحد كل يرصد بحيث الطالب على
 وقراءتها االسم، كتابة دون الخاصة، أفكاره
 .الطالب أمام الحقا
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  القيادية المجموعة تحديد: يةالثان الخطوة

 المعلمين، من أساسية مجموعة بتحديد قم
 منظمات فيهم بما (آخرين وأعضاء والطالب

حكومية،  الغير والمنظمات المجتمع المحلي،
 عملية بقيادة المهتمين...) الخ أماكن العبادة

  .اجتماعي – النفس الدعم تعميم

  

 أو شخص اختيار األفضل من يكون قد
 لمعرفة الدافع يملكان منظمتك من شخصين

 يجب. جتماعيا – النفس الدعم عن المزيد
 قبل من ثقة موضع الفرد هذا مثل يكون أن

 المرجعي الشخص يصبح قد ألنه زمالئه
 يدرب أن الحقا بإمكانه وسيكون. للمنظمة

 الدعم مجال في آخرين أشخاص ويرشد
  . اجتماعي – النفس

  

  

 في تواجدها يستحسن التي الصفات بعض هنا
 الدعم مجال في العامل الشخص شخصية
  :10تماعياج – النفس

 واألهالي الطالب لمساعدة الشغف يملك •

 تواصلوال اإلصغاء مهارات يملك •

 المشاركة على اآلخرين تحفيز يستطيع قائد •

 وشجاع قوي شخص  •

 أخالقي بشكل يعمل •

 حتى وتنفيذها ما بمهمة البدء باستطاعته •
 النهاية

 اآلخرين آلراء متقبل •

 المشكالت، وحل القرارات، اتخاذ يستطيع •
 والتخطيط

 عنده ما أفضل يقدم خصش •

 مثابر شخص •

   والصغار الكبار به يثق شخص •

  

  

  

                                                            

 تم  10

 – النفس الدعم مجال في تدريب طلب
  اجتماعي

 REPSSIل اإلقليمي المنسق مع بالتواصل قم
 الدعم في المتخصص التدريب عن لالستفسار

 في المنظمة تقدمه الذي اجتماعي – النفس
 خاصة معلومات على الحصول بإمكانك .منطقتك

 االلكتروني الموقع طريق عن بالمنسق
org.repssi.www  

  

     
     
   
     

 
   

 
 

 
 

  

  
   

  

    
  
    
    
    
    
     
   
     
   
  

    :5 النشاط 

تقاء                – النفس دعمال بطل ا
  منظمتك في اجتماعي

ن

 مجتمعك من آخرين أعضاء مع باالشتراك
 اهتمامات بمناقشة قوموا المدرسي،
 كل من اطلب. منظمتك في األشخاص

  :التالية األسئلة على اإلجابة شخص

 والتي عملك في الممتعة الجوانب هي ما •
 العمل؟ على تحفزك

 في دورك حيث من اهتماماتك، هي ما •
 في استكشافها تحب لتيوا المدرسة،
 ؟ المستقبل

 اوف نودز از سكولز جايد سيتي لسو من القائمة اقتباس
 www.soulcity.org.za. سابورت اند آير

20 

http://www.repssi.org/
http://www.repssi.org/
http://www.repssi.org/
http://www.repssi.org/
http://www.repssi.org/
http://www.repssi.org/


  المدرسي مجتمعك تقييم: الثالثة الخطوة

 مبادئ تطبيق مدىبو مدرستكب بالتفكير قم
 أنشطتها في اعياجتم – النفس الدعم

 التقييم دليل استخدام بإمكانك. هاسياساتو
 في لمساعدتك التالي الجزء في المدرج السريع
 على تركز أن الضروري من. التقييم عملية

 صحة لدعم تقدمها التي االيجابية الخدمات
 التركيز من بدال واالجتماعية، النفسية األطفال

 الجزء إلى الرجوع بإمكانك. الفجوات على
 – النفس الدعم تقييم على للحصول السادس

  . المدرسي لمجتمعك المفصل االجتماعي

  

 بين مشترك هدف ريتطو: الرابعة الخطوة
  المدرسي المجتمع أعضاء جميع

 توافق نحو السعي على الخطوة هذه ترتكز
 ن،يالمعلم فيهم بما أعضاء المجتمع بين اآلراء

 فمن .األخرى والمنظمات الطالبو المجتمعات،و
 قاموا إذا ألنهم  هؤالءدعم كسب األساسي

 سيحتم اجتماعي – النفس الدعم تعميم برفض
 باستشارة قم. بأكمله التمرين على الفشل
 والطالب، ن،يوالمعلم المدرسية، اإلدارة

 الغير والمنظمات ،المنظمات المجتمعيةو
 الخدمات يومقدم أماكن العبادةو حكومية،
 في تساهم التي راءاآل على للحصول الحكومية

 مجتمعك في لألطفال المقدمة العناية تطوير
  . المدرسي

 مفصلة رؤية" أحالمنا نحو الرحلة "أداةتقدم 
 هذه في إدراجها يمكن والتي البناء لعملية

 تحديد في أعضاء المجتمع لمساعدة المرحلة
 ترجمة الوقت وبنفس المثالية مدرستهم شكل
 ستحقق واقعيةو عملية أهداف إلى الرؤية هذه
 المعلومات من للمزيد. محددة زمنية فترة خالل

 إلى الرجوع الرجاء ،"أحالمنا نحو الرحلة "عن
  .       الدليل هذا من السابع الجزء

  

 الخاصة رؤيتك طور :الخامسة الخطوة
  اجتماعي – النفس بالدعم

 المدرسي مجتمعك أعضاء جميع مع باالشتراك
 رؤية بتطوير قم ،والمجتمع) الطالب فيهم بما(

 ثم. اجتماعي – النفس الدعم تخص وأهداف
 – النفس الدعم خدمات تفعيل مكان بتحديد قم

 المثال، سبيل على. مدرستك في اجتماعي
 برنامج تفعيل أو المعلمين، بتدريب البدء بإمكانك

 طاقات أن تستغل  من األفضل.األقران دعم
  .الحماسيين األشخاص

  

  والمسؤوليات واراألد: السادسة الخطوة

 أعضاء ألن القدرات بناء احتياجات تقييم يتم
 التدريب إلى بحاجة المدرسي المجتمع

 قم. اجتماعي – النفس الدعم في المتخصص
 فئات من فئة كل ومسؤوليات أدوار بصياغة
 منظمات مع وتواصل المدرسي، المجتمع أعضاء
 قد الذي الدعم أو التدريب من لالستفادة أخرى
  .  لمدرستك تقدمه

 

  

           
          
          
          
          
    

  

  

  

  

            

  

  :6 النشاط   

 المستقبلية رؤيتك تطوير              
   اجتماعي – النفس بالدعم الخاصة

 قم المنظمة، في زمالءك مع باالشتراك
 تطورات عن وهمي صحفي مقال بكتابة

 التي اجتماعي – النفس الدعم خدمات
. اآلن من سنوات 5 بعد منظمتك ستشهدها

 لجريدتك اسم بابتكار خالقا تكون أن حاول
 أرسم. الكتاب الصحفيين وألسماء الصحفية،

 .  مقالتك في" فوتوغرافية "صور
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 لتعميم وميزانية عمل خطة صياغة: السابعة الخطوة
  اجتماعي – النفس الدعم

. مسبقا شرحها تم التي المتعددة الخطوات دمج اآلن بإمكانك
 – النفس الدعم لتعميم خطة تطوير السابعة الخطوة تتضمن

في  الصفحة هذه في فقرالم الجدول استخدم. اجتماعي
  . خطتك تطويرعملية 

 

  الخطة تطبيق: الثامنة الخطوة

 العملية، خطتك طورت قد تكون أن يجب ،المرحلة هذه في
 مدمجة، وأقراص وأدوات، دالئل، REPSSI منظمة وتملك

 – النفس الدعم تقديم من متعددة أساليب عن فيديو وأشرطة
 األشخاص من عدد بتدريب REPSSI منظمة قامت. اجتماعي
 تمارين األساليب هذه تتضمن. مختلفة ألساليب كمدربين
 الحلول، على تركز التي األساليبو القصصي، العالجو الذاكرة،

 مهارات الفتيات وتعليم باللعب، العالجو الجماعي، العالجو
 بك، الخاصة الخطة بتطبيق تبدأ بينما... الخ النفس عن الدفاع

  :ييل بما القيام إلى ستحتاج

 

 

 في مدرب شخص أي أو REPSSI منظمة مع التواصل •
  اجتماعي – النفس الدعم تطبيق

 موقعها أو REPSSI منظمة مكاتب زيارة أو / مع التواصل •
 – النفس بالدعم تتعلق مواد على للحصول االلكتروني
 . اجتماعي

  والتقييم المراقبة: التاسعة الخطوة

 – النفس الدعم خدمات تعميم لمراقبة برامج تفعيل المهم من
. النوعية والبرمجة بالتعليم االلتزام عن يعبر ذلك ألن اجتماعي
 لتقييم الدليل في المذكورة األدوات ببعض االستعانة بإمكانك

  . المحرز قدمتال

  

 النتائج  األهداف  النشاط  الزمنية المدة المسئول  الشخص
 المؤسسة/ 
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 5  المدارس في اجتماعي – النفس الدعم لتعميم يهيةالتوج المبادئ

  
من اجتماعي – النفس للدعم األساسية التوجيهية بالمبادئ سيمكنك اإللمام

 المبادئ هذه ستصبح. متعددة اجتماعية – نفس قضايا معالجة في تطبيقها
  . محددة اجتماعية – نفس مواقف مع التعامل لكيفية أسس بمثابة

              

  

  اجتماعي – النفس للدعم التوجيهية المبادئ

 في اجتماعي النفس الدعم تعميق عملية في المبادئ هذه ستساعدك
  .المدرسي مجتمعك

 المعلمون يكون أن يجب: المنزل في اجتماعي – النفس الدعم يبدأ •
 بعد من و. أطفالهم مع وعنائية ودية، عالقات تأسيس بأهمية وعي على
. الصفية الغرفة في البالط لتشمل العالقات هذه تمديد يمكن ذلك

 الدعم. المدرسة في الطالب أهالي مع األفكار هذه مثل تواصل يمكن
 تحفيز على يقوم المدرسة وفي المنزل في اجتماعي – النفس

 وهو. الصعبة األوقات خالل خاصة الطالب، حياة في والروتين االستقرار
 كوسيلة السابقة بالخبرات للتفكر نفسيا آمنة مساحة خلق أيضا يتضمن
 مفهوم لرفع القوة نقاط على بالتركيز ويقوم. الخبرات هذه من للتعلم
 ولممارسة للعب الكافي الوقت إلى الطالب فيحتاج. الطالب عند الذات

 االجتماعي، المجال في نماءهم في يساهم ذلك ألن الرياضة
 .والمعرفي والعاطفي،
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 يكون أن همالم من :وواجباتهم الطالب حقوق •
 األطفال بحقوق دراية على أعضاء المجتمع

 حقوق مع خاص بشكل يتعلق وهذا. وواجباتهم
 األمم اتفاقية من 12 المقالة (ليُسمعوا األطفال
 بعض يخشى). UNCRC الطفل لحقوق المتحدة
 هذا يحفز أن من المجتمع وأعضاء نيالمعلم
 ويشددون األطفال، عند االنضباط عدم على المبدأ

 حساس بشكل الموضوع إلى التطرق أهمية لىع
 من 19 المقالة على االطالع يجب. كاف نحو وعلى

 بوقف تعنى والتي CRC األطفال حقوق اتفاقية
 .األطفال ضد العنف

 من :المدرسي للمجتمع المعالم واضحة رؤية •
 تصبح أن المدرسة أهداف أحد يكون أن المهم
 جميع صحة تعزيز يشمل  وذلكعمود عناية مركز

 . الرئيسيين األفراد

 عنصر تحفيز على ذلك ينطوي :باحترام التعامل •
 األهالي،و الطالب، مع التعامل في االحترام

 الذات احترام حس بناءف. والمجتمعات األسرو
 المجتمع في عنائية ثقافة تطوير في مهم عامل

 طرق تعزيز يتم أن أيضا يعني وهو. المدرسي
 . والروحاني ي،واالجتماع الثقافي، التكيف

 كل يملك أن يجب :الجماعية والمسئولية الملكية  •
 – النفس الدعم عملية في بالملكية حس فرد

 دور فهم خالل من ذلك تطبيق يمكن. اجتماعي
 .واضح بشكل شخص كل

 ذلك :المدرسي المجتمع في األفراد جميع مشاركة •
 المعلمين،و األسر،و الطالب، استشارة يتضمن
 الدعم نوع عن بالمدرسة عالقة همل آخرين وأفراد
 يجب. عليه الحصول يريدون الذين والفعال المالئم
 عمل كيفيةب األشخاص هؤالء جميع تثقيف

 المثال سبيل على: العنائي المدرسي المجتمع
 عناصر وتطبيق على، االتفاق مناقشة، تتم أن يجب

 مدرسة ذكرت كما. العنائي المدرسي المجتمع
 تعليمية شراكة تطوير المهم من ة،االبتدائي موتونزا
 االحترام على مبينة والمجتمع المدرسة بين ايجابية

 ستعزز المجتمعية المشاركة بأن واالعتقاد المتبادل
 من) REPSSI .2007. (للطالب التعليمية الفرص

 بإدارة، المدرسي المجتمع يقوم أن المفضل
 . بالكامل العملية وتأدية وقيادة

 شريك الحكومة تعتبر: ودعمها ةالحكومي القيادة •
 السياسة بحماية تقوم إذ العملية في أساسي
  اجتماعي – النفس الدعم تعميم ليصبح. الوطنية

 قبل من تبينه يتم أن يجب ومستمرا، مستداما تدخال
 الدعم تعميم تفعيل يتم أن بيج. حكومية سياسة
 الحكومية، المدارس جميع في اجتماعي – النفس

. MiET. (البرنامج لنجاح أساسي يعد فدعمهم
2008( 

 احتياجات تلبية الممكن من: القطاعات بين التعاون •
 في االنخراط طريق عن كلي بشكل الطالب
 احتياجات تلبية لتتم. متنوعة ومصادر مهارات

)OCV (معرضون للخطرال أو األيتام األطفال
 جميع انخراط يجب ممكنة، طريقة بأفضل

كل في الخدمات دميومق األساسيين األعضاء
 )MiET .2008. (المالئمة المستويات

   

   

 اجتماعي – النفس الدعم ليصبح :القدرات بناء •
إلى حاجة هناك المدرسي، المجتمع في فعاال
 تكون أن ويجب مختلفين أعضاء بين القدرات بناء

الجدد األعضاء يتمكن حتى مستمرة عملية هذه
والحصول اجتماعي – النفس الدعم تقديم من

داخلية آلية لتأسيس الحاجة تكمن وبالتالي. عليه
 في. الهدف هذا لتحقيق المدرسة نظام في مبنية

تدريبي برنامج بتجريب التعليم وزارة قامت زامبيا،
 ذلك نوتضمَ اجتماعي، – النفس الدعم يخص
 قاموا لألسف ولكن المجتمع من وأعضاء نيمعلم

 يبتدر تقديم يمكن. أنفسهم الطالبباستبعاد 
. وقدراتهم احتياجاتهم مع يتماشى للطالب مستقل

 الحياتية اجتماعية – النفس المهارات مواضيعومن 
 بناءتشمل  للطالب جدا مفيدة تكون قد التي

 حلو المشكلة، تحديدو التفاوض،و العالقات،
 . المرونة وبناء القرار، اتخاذو المشكلة،

 
  

 
  

 
 

  

   

 اجد مهمة الخطوة هذه :المستمر والتقييم التفكر •
 :وأن األشخاص جميع مشاركة تشمل أن ويجب

 على تعتمد .1 القائمة والمبادرات المنشئات

 – النفس الدعم خطط عمل كيفية ميتق .2
 اجتماعي

 ومحدداته االيجابية آثاره تحدد .3

 ال، أو المطلوب بالشكل يعمل كان إذا ما تقرر .4
 ذلك لتصحيح طرق وإيجاد

 للمستقبل تخطط .5
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 المتأثرين للطالب يةوعنائ مستقرة بيئة خلق
  بالمحن

 المصادر أهم من أنها على المدرسة إلى النظر يتزايد 
 المواقف من مختلفة بأنواع المتأثرين لألطفال المتوفرة

 والنظام االستقرارو الثبات، توفر المدرسة ألن هذا. الصعبة
 االجتماعي الدعم تقدم فهي آخر، صعيد على. اليومية للحياة

 إطار في. البالغين مع والعالقات الصداقات خالل من
 تصبح واألمراض، الطبيعية، والكوارث والفقر، النزاعات،
 بعض هنا. والعناية الدعم توفر كمواقع أهمية أكثر المدارس

  .واقعيا المفهوم هذا جعلالتي ت األفكار

  الثبات

 مع التكيف على الطفل تساعد التي العوامل أهم من
 باألمان األطفال يشعر. باتالث عامل هو الصعبة المواقف

 تحدي هذا يصبح أن المؤكد من. ثابتة األمور تبقى عندما
 ولكن النزاعات، أو المرض األسر أو المجتمعات تواجه عندما

 ثابت مكان المدارس جعل كيفية عن االقتراحات بعض هنا
  :األطفال في األمن شعور لخلق

 في منتظم وبرنامج روتين على تواظب أن حاول •
. ذلكفعل  الصعب من يكون عندما حتى رسة،المد
بالدوام  للبدء محدد وقت المثال سبيل على

... الخ الدوام انتهاءو االستراحة، وقت المدرسي،
 إعطاء األفضل من أنه يعتقدون األشخاص بعض

 استراحة  الذين يواجهون أوقات عصيبةاألطفال
 أن األبحاث أظهرت ولكن. خاصة معاملة أو أطول

   األمور تبقى عندما أفضل بشكل يتكيفون األطفال
 تركيز أن االعتبار في نضع أن يجب. حالها على

 المهم من لذا حولهم، من يحدث بما يتأثر األطفال
 .منتظم مدرسي روتين سياق في بلطف معاملتهم

 في باألشياء للقيام ومميزة ممتعة طقوس بخلق قم •
 وافيق أو أغاني، تأليف: المثال سبيل على. المدرسة

 أو الصباح، في اآلخر بتحية للقيام مختلفة أنماط أو

 أو الصفوف، بين المشي أو الصفية، الغرفة ترتيب
 . المدرسية الحديقة في المساعدة

 ألعاب تطمئنهم أو أنماط ثابتة بإيجاد لألطفال اسمح •
 المثال، سبيل على. تساعدهم على الشعور باألمان

 للطفل فاسمح ،مفضلة لعبة أو كتاب الطفل يملك قد
 مكان الطفل يملك قد أو. المدرسة إلى بإحضارها

 في باألشياء للقيام معينة طريقة أو للجلوس مفضل
 أن السلوك وأنماط األدوات هذه فباستطاعة. الصف
 . للطفل مطمئنة تكون

 ألن البعض بعضهم بجانب األصدقاء إبقاء حاول •
 جدا هام االجتماعي والدعم الثبات من النوع هذا

 على. للمواقف الصعبة يتعرضون الذين لألطفال
 فقدان لخبرة األطفال أحد عرضت إذا المثال، سبيل

 إلى الطفل هذا ينتقل أن من تأكد أسرته، أفراد أحد
 . نيالمقرب ئهأصدقا مع التالي الصف

 ثبحد ترتبط" ضجيج أو دراما "أي من التقليل حاول •
 أن يجب المثال، سبيل على. مدرسي أو يمجتمع

 تقليل على أن يعملواو هادئين نوالمعلم يبقى
 األطفال استجابات تعتمدف. المواقف تجاه الحساسية

 إذا. حولهم من البالغين استجابات على كبير بشكل
 سيحلل ومنظمة، هادئة بطريقة البالغون تصرف

 وغير عليه مسيطر كونه على الموقف هذا األطفال
 .مخيف

  الداعمة العالقات

 نعلم نحن

 يملكها لتيا االيجابية العالقات تعزز أن حاول •
 معين، معلم معأو  آخرين، أطفال مع الطفل

 حصول. موثوق به العائلة في فرد مع أو
 شخصقبل  من دافئة كلمات على الطفل

  فاعليةبقدر يكون قد به وموثوق معروف
 قبل من متخصص إرشاد على الحصول
 .أخصائي

 في به يثق الذي الشخص عن الطفل اسأل •
 العالقة ههذ على تبني أن وحاول العائلة
 إلى الطفل انتقال الضروري من كان إذا. بينهم

 تشجع أن حاول العائلة، في عضو مع العيش
 انتقال من التأكد على االجتماعي األخصائي

 ويثق ويحبه، يعرفه، شخص مع للعيش الطفل
 . به

 خاصة عناية إظهار على األطفال شجع •
 على. عصيبة بأوقات يمرون الذين باألطفال

 قومت تانزانيا، هوموليزا في ل،المثا سبيل
 ورفيكو VSI واليافعين األطفال منظمات
 نيالفاقد لألطفال خاصة بزيارات مدوجو

 في يتم بأنه يعتقدون فهم. أسرهم في فرادأل
 طقوس في األطفال إهمال األحيان غالب
 بتشجيع يقومون لذلك والتعزية، الدفن

 .البعض لبعضهم التعازي تقديم على األطفال

 الصعبة للمواقف المتعرضون األطفال نىيتم •
 بشكل (اآلخرين األطفال جميع مثل يعاملوا أن

 التعامل في عنائي نهج إتباع فحاول). عادي
 .   عادي بشكل األطفال مع

 مساعدة طرق أهم من واحدة بأن
 هو حياته في الصعوبات مع التعامل على الطفل

. بهم ويثق يعرفهم أشخاص مع الطفل إبقاء
 مع داعمة عالقة ولو حتى يملكون الذين األطفال
 وقد مشكالتهم مع جيدا يتكيفون واحد شخص
  .  إليهم حصل ما نتيجة أقوياء يصبحوا
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  للتحدث الوقت حان

 صعبة بظروف مروا الذين قد يستفيد األطفال
 لإلساءة، والتعرض عزيز، شخص فقدان مثل

 مثل الطبيعية الكوارثو األسري، والعنف
 من. إليهم حصل ما عن من التحدث الفيضانات
 عن التحدث على إجبارهم يتم ال أن الضروري

 يستطيع بحيث آمن جو خلق ويجب حصل، ما
 أشخاص مع خبراتهم عن التحدث األطفال

  :األفكار بعض هنا. بهم يثقون

 فردي بشكل تمضيه وقت تخصص أن حاول •
 قد -به  تعيستم بنشاط وقم الطفل مع

أو  معينة، رياضة على الطفل تدريب يكون
 من المساعدة أو طلب الفن، ممارسة

. الصف ترتيب أو ما شيء إعداد في الطفل
 عن الطفل بسؤال الفرص هذه استغل
 .الحياة في العام وضعه

 – الكالم على الطفل تضغط ال أن تذكر •
 آمنة بيئة للطفل تخلق أن حاول باألحرى
 عندما نفسه عن التعبير هاخالل من يستطيع

 .مفيدا ذلك يجد

 متواجدا ستكون أنك الطفل إخبار باستطاعتك •
 . إليك التحدث احتاج حال في الدوام على

 بالتحدث الطفل قام إذا هادئا تبقى أن حاول •
 اإلصغاء بإمكانك. معنى ذي شيء عن

 يبدو "مثل المالحظات ببعض واإلدالء بهدوء
 حاول ثم". إليك بالنسبة صعبا وقتا كان أنه
 في الطفل لدى القوة نقاط على تركز أن

 أتساءل "مثال حصل، ما مع التكيف محاولة
 ذلك مع للتعامل يكفي بما قويا كنت كيف

نفسك في  لتساعد فعلت ماذا. الوضع
 على الطفل أشكر" المشكلة؟ تخطي تلك

 عندما أكثر التحدث على وشجعه المشاركة
 .  مالئما ذلك يجد

 حدث، ما عن أسئلة طرح األطفال من اطلب •
 التساؤالت هذه عن تجيب أن وحاول

. مؤلمة تفاصيل أي إضافة دون بصراحة
 العديد يملك "للطفل تقول أن أيضا يمكنك

 مشابه بوضع مروا الذين األطفال من
 إذا. حدث ما عن األسئلة من الكثير لوضعك

 فأنت علي، طرحها تود أسئلة أي تملك كنت
 ."ترحيب موضع في

  

  الصف في أساسية" أداةك "المعلم

 نطاق وجود من بالرغم أنه تتذكر أن مالمه من
 والعملية الفعالة والبرامج األدوات من واسع

" أداة "أهم المعلم يبقى الصف، في الموظفة
 يخلق. اجتماعي – النفس الدعم لتعميم

 درجة. للصف والثقافة العام الجو المعلمون
 ستحدد للطالب هةالموج والتعاطف االحترام

 واألنشطة العمليات في مشاركتهم درجة
 حتى. التعليمية بيئتهم في تحدث التي المختلفة

 – النفس القضايا معالجة من المعلمون يتمكن
  :التالية بالمهارات يمتازوا أن يجب اجتماعية،

 عند النمو لعملية المعلم فهم – الكلي النمو •
المراعيةو االيجابية سلوكياته  تعزز األطفال
. احتياجاتهم تقدير في تساهم ألنها لألطفال

 
  

   

 تحديد – والتواصل واإلحالة المالحظة، مهارة  •
 يمكن ما ومعرفة بمحنة يمر الذي الطالب

 بالخدمات المعرفة: لمساعدته عمله
 .المجتمعية

 الطالب حياة احترام – وداعمة أمنة بيئة خلق •
 دإيجا: ككل الطفل إلى النظر: بها واالهتمام

: المدرسة في األطفال بقاء تضمن طرق
 الخسارة مواجهة على األطفال مساعدة
 عنائية ثقافة خلق: له تعرضوا الذي والتغيير

 . المدرسة ضمن

 ضمان – األساسية اإلرشادية المهارات •
 المشاعر إلى اإلصغاء: التعاطف: السرية

 بتواصل قم: والمرتبكة والغاضبة، الخائفة،
 المشاعر تسمية: الطفل يقوله ما فهم

 ذلك من واألهم: بها واالعتراف المختلفة
 على مبنية آمنة مع الطفل عالقة تأسيس

 . الثقة

 الداخلية القوة بناء – بالنفس الثقة رفع •
 اتخاذ على مساعدته خالل من للطالب

 وأمنياته، مشاعره، عن والتعبير القرارات
 ...الخ يكره وما يحب وما واحتياجاته،

 عمل: المناقشة تيسير – موعةالمج مهارات •
االتحاد :األقران دعم تشجيع مصغر، جماعي

 الخبرات خالل من الترابط خلق: مع اآلخر
 .المشتركة
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  لينعاف كمشاركين الطالب

 المدارس في المتواجدة األخرى الرئيسية الموارد
 الشخص يوفر عندما. أنفسهم الطالب هي

 ومناقشتها الطالب مشاكل إلى لالستماع الوقت
 حلول بإيجاد األحيان بأغلب الطالب يقوم معهم
 مثل تقدم األدوات. لمشاكلهم ومالئمة خالقة

 مصادر) السابع الجزء في أنظر (األبطال كتب
. واليافعين لألطفال خالقة واستراتيجيات منظمة

 داعمة بيئة توفير في هام دور أنفسهم وللطالب
 أن الشخص بإمكان. آخرين ألطفال وعنائية
 لبعضهم والدعم التعاطف مهارات ويعزز يستغل
 اجتماعية – النفس القضايا لمعالجة البعض

 يتمكن كيف يبين التالي المثال. المختلفة
 لبعضهم الطالب دعم استقطاب من الميسرون

  . البعض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  البعض بعضهم دعم على الطالب تشجيع   

 االبتدائية، ايكيندال مدرسة في األبطال كتب تشارك جلسة خالل البحوث إجراء على قائمة حالة دراسة
  2008 إفريقيا جنوب

 قمنا كيف هذه الحالة دراسة تبين. األشياء بعمل طريقتنا ونغير بعملنا، ونفكر نفعل، ما نالحظ أن تعني العملية بحوثال
 طالب كان. األبطال كتب صياغة طريقة غيرنا وكيف المشاركين، من الراجعة التغذية على حصلنا وكيف ممارساتنا، بمالحظة

 العام من األبطال كتب عن وفيرة خبرة اكتسبت قد فكانت. معلمتهم نيكيرك فان دروسكيال لكون محظوظون السابع الصف
  . الماضي

 حتى أكملوا الطالب أن المعلمة لنا ذكرت االنجليزية، للغة دروسكيال حصة في العملية سير كيفية لمالحظة حضرنا عندما
 المعهد في يوجد أنه أيضا لي وذكرت. ديدةج مادة إنتاج من بدال للمشاركة مخصص الدرس هذا وأن األبطال، بكتب 8 النشاط
. التعليمية األهداف هذه تحقيق في يساعد الدرس هذا وأن الشفويات يخص تقييم االنجليزية للغة التعليمي إفريقي الجنوب

 أو يرتغي وبإمكانهم يريدونها التي المعلومات يشاركوا أن باستطاعتهم وأن اختيارية المشاركة بأن للطالب دروسكيال أوضحت
  . الهويات تخص معلومات أي إخفاء

 العديد رفع" هدفي؟ هو وما أنا من ،3 النشاط على نركز دعونا يشارك، أن يحب من اآلن "الصف، بسؤال  دروسكيال قامت
 سكنت وأنها عاما، 13 العمر من تبلغ أنها ذكرت. المشاركة أرادت التي األولى الطفلة كانت ماري. للمشاركة أيديهم الطالب من

 أصبحت. الجامعة في للدراسة المنزل مغادرة وشك على كثيرا تحبها التي أختها وأن توفي، قد والدها وأن والدتها، مع حاليا
 التي دروسكيال نحو وتوجهت رأسها بهز ماري وقامت ماري، تحضن أن دروسكيال فعرضت تدمعا، أن وشك على ماري عينا

  .واستها

 أنا قمت. للمشاركة آخر طفل واستعد لماري، الطالب صفق. البكاء وشك على انواك آخرون أطفال أن بمالحظة قمت
 أثرت التي األشياء تدوين منهم وطلبت اختيارية، المشاركة بأن الطالب ذكرًت. جديد شيء نجرب أن واقتراح النشاط بمقاطعة

 بإعادة دروسكيال قامت.  المشاركللشخص جيههاتو نيودو التي المالحظات وتحضير خبراته، بمشاركة الطفل يقوم بينما بهم
 الشخص يقوم بينما بعقولهم فكروا وماذا يقلوبهم، شعروا ماذا تدوين  الطالب من وطلبت أفضل، بشكل ذكرت ما صياغة

 كانوا المشاركين األطفال أن بإضافة قمت ثم. حياتهم القصة هذه تشبه كيف مشاركة المقبول من أنه وأضفت. بالمشاركة
    . قوية مشاعر اآلخرين عند تخلق كانت قصصهم وأن بالشجاعة، يتمتعون

  28 صفحة التتمة
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  27 صفحة تتمة   

 بأن يظن قد اآلخر الشخص ولكن تصمت، عندما القليل تقول بأنك تذكر الممكن من. االرتياح بعدم ذلك يشعره وقد قصته عن اآلخرون يعتقد ماذا الشخص يفهم ال قد فقط، بالتصفيق قمنا إذا"
  ." المباالتك عن يعبر صمتك

  :التالية القوانين ووضعنا جديد من بدأنا لذلك

 .لالبط كتاب من خبراته بمشاركة يقوم بينما المشارك الطالب إلى اإلصغاء الجميع من يطلب .1

 . الورق من صغيرة قطعة على الطالب خبرة تذكرهم وبماذا ومشاعرهم أفكارهم كتابة الجميع على .2

 .ومشاعرهما أفكارهما عن مشاركته وبعد أثناء في للشخص همامالحظات بإبداء متطوعان يقوم .3

 ولكنكم ممتاز، بشكل ينصتون منكم العديد أن أرى إنني حسنا، "قلت لذا. آلرائهم والمبدين المشاركين الوحيدين كانوا أنفسهم من الواثقين األطفال أن أالحظ أصبحت الحقا ولكن جدا، فعاال ذلك كان
 الغرفـة، حـول بالتنقل قوموا. البعض بعضكم مع تتحدثون حفلة في بأنكم وتظاهروا الوقوف الجميع من أطلب لذا بذلك، للقيام الفرصة للجميع نوفر أن نريد. ومشاعركم ركمبأفكا بعد تشاركونا لم

 مـع فقـط الحـديث علـيكم يتوجـب ال). بـذلك لكـم سـمحوا إذا عنـاقهم أو( الكلمات ببعض مشاركتهم باستطاعتكم أو. ومشاعركم أفكاركم عن بإخباره ترغبون قد تريدونه، شخص أي إلى والتحدث
 الـبعض بعـضهم كتـف يلكمـون "ولعلهـم للـدعم تقديمهم ناحية من مقيدون األوالد يكون بأن أعتقد كنت. ذلك مالحظة الرائع من كان." رائع بعمل المصغيين قام. بالمشاركة قاموا الذين األشخاص

 األعـين مـن العديـد توجـدو العـام، الجو يسود االحترام كان. اآلخرين وجوه في برقة يبتسمون وكانوا البنات، بقدر البعض بعضهم األوالد يعانق كان. ال ولكن..." يبكون ال األوالد مثل شيء ويقولون
 أنـا"ولـد، قـال. لهم التجربة تعني ما مشاركة من المستمعين وليتمكن المالحظات، يولتلق مشاركتهم بإنهاء المشاركون يتمكن لكي دقائق 10 وتركنا المشاركة من األخيرة الجولة في دخلنا. دامعةال

 صـديق أعـز هو بونجاني"آخر، ولد ذكر." به الخاص لالبط كتاب خالل من فقط اليوم ذلكب علمت لقد. متوفاة أخت لديه كان أنه أعلم أكن ولم سنوات، 5 قبل سوية المدرسة دخلنا أن منذ بيتر أعرف
 دروسكيال طلبت. يتحدث كان بينما بونجاني حول ذراعه ووضع ،."صديقه لكوني بالفخر وأشعر كثيرا قصته أحببت لقد ما، يوما بيطري طبيب يصبح أن ويود الحيوانات يحب أنه أعلم أكن لم نيولكن لي
 الهـادئين، فـيهم بمـا األطفـال، مـن العديـد قـام حين في جيد بشكل النشاط سار. اليوم اطنش في البعض بعضهم وعن أنفسهم عن تعلموه وما عجبهم،ي ولم أعجبهم بما يفكروا أن المجموعة من

 وتقـديم المشاركة أسس على بل األنشطة، اكمال على تقتصر ال األبطال كتب أن تذكر ولكن. مجموعة ضمن األبطال كتب بنشاط نقوم أن تقرر عندما مفيدة هذه الحالة دراسة تجد لعلك. بالمشاركة
  :التي امتازت بالعمق الجلسات لهذه أخرى مرة الرئيسية النقاط بعض هنا. الدعم

 تشجيع يتم .1 . بذلك للقيام فرصة األطفال جميع تعطي أن حاول. دقيقة لمدة نشاط آخر خالل كتبوه ما أو ل،البط كتاب من يرغبونه جزء أي مشاركة على) إجبارهم ال (األطفال

 جميع .2 .للمشارك ونيصغ)المجموعة باقي (المستمعون

 من صغيرة قطعة على الطالب خبرة تذكرهم وبماذا بعقولهم فكروا وماذا بقلوبهم، شعروا ماذا تلخص مالحظات أو رئيسية كلمات بكتابة يقوموا أن يجب للمشارك، المستمعون يصغي ينما .3
 . الورق

 .للمشارك مالحظاتهم إبداء أطفال أربعة إلى طفلين من يطلب .4

 من يطلب .5 .صغيرة جماعات في أو فردي بشكل البعض لبعضهم والدعم المالحظات وإعطاء الغرفة حول مشيال األطفال

 . المالحظات هذه من تعجبه ولم أعجبته التي األجزاء وعن المالحظات، تلقي في خبرته لمشاركة) شخص لكل واحدة دقيقة (أخيرة فرصة المشارك يعطى الجميع، يجلس عندما .6

 وعن الغير، وعن أنفسهم عن تعلموها التي األشياء وعن الجلسة، في تعجبهم لم والتي أعجبتهم التي األجزاء في رأيهم بإبداء اآلن، حتى الصامتين األطفال خاصة ها،كل المجموعة الميسر 28 يشجع .7
 .  التالي النشاط خالل أنفسهم في سيطرأ الذي التغيير



  المنزل في اجتماعية – نفس صحة بناء في األهالي دعم

 قبل من يتم تقديمه عندما فاعلية أكثر اجتماعي – النفس الدعم يصبح 
 الصحة تبدأ أن المهم من لألطفال، بالنسبة. علينا العزيزين األشخاص

 واألهالي المعلمون يكون أن يجب.  المنزل في اجتماعية – النفس
 الحب، على بناء أطفالهم مع متينة عالقات خلق بأهمية علم على

 طالب أهالي تشجيع أيضا المعلمين وبإمكان. واالهتمام والحنان
 – النفس للدعم األساسية المبادئ من بعض إتباععلى  المدرسة
  .المنزل في اجتماعي

  

 أفكارهم عن يعبروال الفرص لألطفال وفر :األطفال مااحتر •
 .ورغباتهم

 الالذع النقد. ممكنا ذلك كان اكلم األطفال شجع :االيجابي التعزيز •
 يؤذي قد المثال سبيل على عدهم طريقة وأ كتابتهم،أو  لرسوماتهم،

 ايجابي، بسلوك يقوم عندما الطفل قدَر. المعنوية األطفال روح
 ذلك عن رضاك عدم سبب له اشرح سلبي بسلوك يقوم وعندما
 .   الخطأ من الصواب ليفهم السلوك

 الخطوة، بهذه تقوم عندما :يختاره ذيال بالنشاط  الطفلمشاركة •
 رفع في سيساهم هذا. إليك بالنسبة مهمة رغباته أن الطفل سيعلم
 .لذاته تقديره

 الشفوي التعبير يقوم :وأفعالك كلماتك طريق عن للطفل حبك أظهر •
 مفهوم بتعزيز الطفل عناق المثال سبيل علىالحب  نع والجسدي
  .لذاته الشخص
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 أوقات :وممتعا مميزا وقتا روتينال وقت جعل •
 لقضاء الفرص تتيح والطعام ،النومو االستحمام،

 له واسرد للطفل، اقرأ. الطفل مع ممتع وقت
 يفعلها كان التي األشياءب بمشاركته وقم القصص

 الجميلة األشياء عن تكلموا. بالعمر صغير وهو
 تلك كل. النهار خالل سوية بها قمتم التي

 . ايجابي بشكل اليوم تنهي الممارسات

 بأنه يشعر يجعله فهذا :الطفل لمشكلة االستماع •
 .إليك بالنسبة ومهم مميز

 حاول :وهواياته الطفل بأنشطة االهتمام إظهار •
 المنعقدة األهالي اجتماعات في حاضرا كونت أن

 ...الخ الرياضية النشاطات المدرسة، في

 لألهالي يمكن :ممتعة المنزلية األعمال جعل •
 والذين النهار خالل طويلة ألوقات ملينالعا

 هذه من االستفادة أبنائهم مع قليل وقت يمضون
 على الصحون بغسل منشغال تكون فبينما. النقطة
 أو تنشيفها على الطفل تشجع قد المثال سبيل
 أعطني: "مثل أسئلة خالل من الكلمات لعبة لعب

 بمثل األطفال يستمتع." األلف بحرف يبدأ شيء
 يومه عن الطفل بسؤال قم. لعاباأل هذه

 بتنظيف أو بالطهي منشغال تكون بينما المدرسي
 عمرا األصغر لألطفال السماح يمكنك. المنزل
 باألعمال منشغال أنت تكون بينما حولك باللعب

 .بعد بها القيام يستطيعون ال التي المنزلية

 هناك :واحدة كعائلة للمرح روتيني وقت تنظيم •
 األسر بها تقوم قد التي ةاألنشط من العديد
 األطفال وتزود العائلة توحد األنشطة هذه. سوية
 مثل الخارجية النشاطات ممارسة. والقوة بالثقة

 الصعيد على هامة تعتبر والمشي الرياضة
 االجتماعية للتجمعات ككل العائلة حضور. الصحي

 بأنه الشعور على الطفل يساعد الدينية والجلسات
 في الثقة يبعث وهذا األسرة من هام جزء يشكل
ممارسة  مثل الداخلية النشاطات اأم. نفسه

 المذياع إلى واالستماع التلفاز، مشاهدةو األلعاب،
 بين العالقة توثيق في تساهم واحدة كعائلة
 التلفاز برامج نحو االستجاباتوتقوم . األفراد

 مثل هامة قضايا لمناقشة الفرصبتوفير  والمذياع
 إلى باإلضافة والحروب المخدرات العنف، الجنس،
 .         القيم بعض ترسيخ

 متعددة، أمور عن األطفال مع تحدث :التواصل •
 تحتاج عندما معهم التواصل في كيساعد فذلك

 .معهم هامة أمور مناقشة إلى

 باالستماع كثيرا األطفال يستمتع :القصصي السرد •
 األطفال عن قصص بسرد قم. القصص إلى

. لهويتهم معرفتهم دعم في يساعد فهذا أنفسهم،
 بحث في القصص استغالل أيضا بإمكانك

 المثال سبيل على بوضعهم المتعلقة المواضيع
 المهم من. التقارب وأهمية حزنهم، أو مرضهم
 .الخاصة قصصهم سرد على األطفال تشجيع

 األطفال تعليم في الكتب تساهم :الكتب قراءة •
من . حولهم من العالم وعن أنفسهم عن الحقائق

 التفكير، مهارة األطفال يتعلمخالل قراءة الكتب، 
 . األسئلة عن واإلجابة ،والسؤال

• 

 التناغم خلق في هام عنصر الغناء يعتبر :الغناء •
 في الغناء ويساهم. فلالط حياة في واإللهام

 يعد والذي الثقافي السياق في أنفسهم تحديد
 .  للمرونة عميق مصدر

 أهم من يعد اآلخرين األطفال مع اللعب: اللعب •
 العاطفية، المهارات األطفال تعليم طرق

 يكونوها التي الصداقات. واالجتماعية ةيالمعرفو
. بذاتهم إلحساسهم ضرورية اللعب خالل من

 أبنائهم لعب طريقة يوجهوا أن هالياأل بإمكان
 الماء، مثل متعددة بمواد تزويدهم طريق عن

 تأليف على وتشجيعهم الفن، وأدوات الرمل،و
 . وتمثيلها المسرحيات

 مصدران رائعان والدعابة الضحك يعد :الضحك •
 .األطفال عند المرونة لبناء

 أنفسهم األطفال مشاهدة :بالجسد الوعي أنشطة
 بمعلومات تزودهم قد المثال، سبيل على بالمرآة

 .أجسادهم عن هامة

)REPSSI .2008 .22 – 21 صفحة (  
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  المدارس في المحددة اجتماعية – النفس القضايا معالجة  
  

6 

 القضايا تحديد طرق عن أمثلة بعرض الجزء هذا يبدأ
 المدرسية المجتمعات في اجتماعية – النفس

 الدعم مجال في الوعي خلق أهمية وعن المحددة،
 يسلط. الفعال العمل على وتأثيره اجتماعي – النفس

 لمعلمذي يلعبه اال الهام الدور على الضوء الجزء هذا
 واالستجابة اجتماعية – النفس القضايا معالجة في
 ضرورية تعد التي األساسية القيم يعرض وهو. لها

 – النفس للدعم حساسة 11"اتمساح "لتشكيل
 الطرق على أمثلة ويوفر المدرسة، في اجتماعي
 اجتماعية – النفس القضايا لمعالجة المتعددة
  . المختلفة

 الشائعة جتماعيةا – النفس القضايا
  المدارس في المؤثرة

 اجتماعية – النفس القضايا من العديد هناك توجد
  :تشمل هذه. وصحتهم األطفال تعليم على تؤثر التي

 التنمر •

 األطفال ضد اإلساءة •

 األطفال احتياجات إهمال •

 األطفال يرأسها التي األسر •

                                                            

 من مجموعة وصف في" مساحات "مصطلح يستخدم  11
 المجتمع من آخرين وألعضاء للمعلمين المتوفرة االحتماالت
 قد ولكن الدوام، خالل الصفية الغرفة في التعليم يقدم. المدرسي
 أو متطوع، قبل من سرةالمي الالصفية النشاطات من جزء يشكل
 .  المثال سبيل على األهالي أو حكومية غير منظمة

 المنزل في النزاعات •

 األسري العنف •

 والوصم التمييز •

 األهل انفصال أو طالق •

 عزيز شخص فقدان خبرة •

 مروعة لخبرات التعرض •

 بالشللية المتعلق العنف •

 االيدز، ومرض البشري المناعة نقص فيروس •
 مزمنة أخرى وأمراض

 بالمدرسة ملتحقين الغير نواليافع يواجهها قضايا •

 واالغتصاب الجنسية التحرشات •

 الفقر •

 والطالبات الذكور المعلمين بين العالقات •

 العقاقير تخداماس سوء •

 الجنس •

 الصديقات •

 المراهقة فترة أثناء الحمل •

• 

 تظهر وقد مدرستك، في القضايا هذه تنطبق ال قد
 مجتمعك في بالقائمة مذكورة غير أخرى قضايا

  .المدرسي

 واحدة طريقة األبطال لكتب REPSSI عملية تقترح
 التي اجتماعية – النفس القضايا ومعالجة لتحديد

. اليافعين األشخاص من محددة مجموعة ههاتواج
.  المدرسية للمجتمعات الطريقة هذه تكييف يمكن
 يدعى نشاط يشمل األبطال كتب في 14 نشاط

 ورصد، بالتفكير، المجموعة تقوم": الشائعة العوائق"
 وبين بينهم تقف التي المعيقات بعض عن والحديث

 :يشمل بالدليل المذكور المثال. أهدافهم تحقيق
 وعدم المخدرات الجوع، اإلساءة، الكحولية، اإلهمال،

  . الليل خالل للقاء آمنة أماكن وجود

 على طفل كل قبل من مصمم لبط كتاب كل يعالج
 للنظر ويعود واحدة، اجتماعية – نفس مشكلة حدا
 المشكالت هذه تخطي في الطفل إمكانية إلى

 الحيل هذه مشاركة يمكن). واألساليب الحيل(
 مع مشاركتها تتم قد أو المجموعة، مع ليبواألسا
 في المشكالت هذه مثل يواجهون آخرين أعضاء

  . أخرى مجتمعات

 هناك يوجد األبطال، كتب نهج عن النظر بصرف
 أخرى مدارس في المتوفرة المصادر من العديد
 لمعالجة مشاريع بتصميم خصيصا قامت والتي

  .  اجتماعية – النفس القضايا

  

 األجانب رهاب  

31 



  

  

  

  اجتماعي – النفس الدعم مبادئ تطبيق

 اجتماعية – النفس القضايا بتقييم القيام بعد
 في اآلن ترغب قد مدرستك، على المؤثرة المحددة

 لمنهجك خصيصا مصمم برنامج اعتماد أو/و تصميم
 /لطالب االستجابة بإمكانك. الالمنهجية لنشاطاتك أو

 تعزيز خالل من فردي مستوى على معين مربي
 قد آليات على األمثلة بعض هنا. لديه الدعم حلقات
 اجتماعية، – النفس القضايا تحديد في المعلم يتبعها

 قائمة. وفعال واقعي بشكل لها االستجابة وطرق
 ولكنها شمولية، غير هذه اجتماعية – النفس القضايا
 مالدع تعزز التي األساليب بعض من عينة تعرض
.المدرسة في اجتماعي – النفس

  

  

  

  

  

 النفس الدعم كيزتر ضيةالق
 اجتماعي –

 العمل خطة

 التغيب تالحظ أنت
 لطالب المتكرر المرضي

 .مدرستك في

 متبعا الطالب يبدو ال
 وأنت  معينعالجي برنامجل

 .صحته على قلق

 األهل على مالحظاتك وتثير الطالب أسرة بزيارة تقوم
 لعيادة فكرة تحوليهم عليهم تعرض. حساس بشكل

 برنامج مع بشبكهم تقوم أو. والعالج التقييم بغرض
 .   ألسرةل زيارة  تنفيذمنهم والطلب منزلي عنائي

 استفزاز تالحظ أنت
 فقدقد  آخر لطالب طالب
 تعرضها نتيجة والدته

 حد األمراضأل

 الطالب لقيام تنتبه أنت
 بسبب الطالب ضد بالتمييز
 على أثر الذي المرض

 . أسرته

 نخرياآل معاملة عن صفي نشاط بتصميم تقوم
 تجعل التي المختلفة المواقف بمناقشة وتقوم. باحترام

 عن واالختالف االحترام، بعدم يشعر الشخص
 األبطال كتب كتابة في األطفال تساعد قد. اآلخرين

 .باالنجاز شعورهم لبناء

 طالبقيام  تالحظ أنت
 على التنمربممارسة 

 . آخرين طالب

لوقت بعض تمضي قد  الطالب بأن تشك أنت
 صعب عائلي ظرف يواجه

 .األسري العنفمتعلق ب

 وتعين الطالب مع عالقة ببناء ا
 قد. بنفسه فخورا لجعله الصف في المهام بعض له

 وضعه عن الطالب مع للحديث الوقت بعض تخصص
 إلى الطالب تحويل يمكنك األمر تطلب إذا. المنزل في

 .  ألسرةل زيارة  بتنفيذيقوم محلي اجتماعي أخصائي

 الطالب توقف الحظت
 إلى الحضور عن

 .المدرسة

 هو السبب بأن تشك أنت مدير من تطلب
 رث حذاء الطالب اقتناء

 قديمة مدرسية ومالبس
 للسخرية موضع تجعله مما
 . اآلخرين الطالب قبل من

 التبرع باستطاعتك كان إذا المدرسة
 في المعروضة المستخدمة المالبس ببعض للطالب

 فقير طفل عن للصف ةقص سرد بإمكانك. المحالت
 محبوبا وأصبح المحنة هذهعلى  يتغلب أن استطاع جدا
 . اآلخرين قبل من

 يعامل معلم بأن سمعت
 عن العاجزين الطالب

 بطريقة األقساط دفع
 أثناء منهم ويسخر وقحة

 . الحصة

 العديد بأن علم على أنت
 من ينحدرون الطالب من
 يستطيعون وال فقيرة أسر
. رسيةالمد األقساط دفع

 المعلم أن أيضا تعلم نتأو
 في ضغوطات من يعاني
 هذه يسقط وهو المنزل

 . الطالب على الضغوطات

) CBO (محلية مجتمعية منظمة مع تتواصل قد
 األقساط تسديد على قادرين الغير الطالب لمساعدة
 عزيزت بإمكانك. إعفاء على الحصول في المدرسية

 كان حيثما بها وميق التي االيجابية األمور على المعلم
 . ممكنا ذلك
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 – نفسال قضاياال بعض على أمثلة
  معالجتها وطرق اجتماعية

 األساسية المبادئ عن فكرة التالي الجزء يقدم
 االستجابة عند وضعها بعين االعتبار يجب التي

 عن أيضا المعلومات يوفر وهو. محددة لمواقف
   .معينة بمواضيع المتعلقة المتوفرة المصادر

  فقيرة أسر من نالمنحدرو األطفال

 الفقر بعوامل المتأثرين األطفال من العديد يقول
 يعاملون عندما هو يكرهونه شيء أكثر بأن

 طرق إيجاد المهم فمن. مختلفة بطريقة
 اهتماما إعطائهم دون الفقراء األطفال لمساعدة

 ذوي األطفال بمساعدة تقوم عندما حتى. خاصا
 من ذلك تفعل أن حاول الخاصة، االحتياجات

 دون تعريضهم لذاتهم مفهومهم بناء خالل
  .للسخرية

 أخرى مدارس من المقتبسة األفكار بعض هنا
 بعوامل المتأثرين األطفال دعم إلى تهدف والتي
  :الفقر

 المدرسي، الزي تشمل تبرعات والتي جمع •
 أو أطفال قبل من  والقرطاسية األحذية،
 يقدر. راءث أكثر محلية شركات أو مدارس

 معجون الصابون، مثل أشياء المراهقون
 العناية ومنتجات العرق، رائحة مزيل األسنان،
 االعتناء باستطاعتهم يصبح لكي بالشعر

 بأنفسهم

• 

 حكومية منح على بالحصول األهل مساعدة •

 األقساط الطالب من عفيي برنامج تفعيل •
 المدرسية

 األطفال ألهالي عمل فرص على الحصول
 )الحديقة أو المدرسة صيانة في العمل مثل(

 حدائق في المختلفة والفاكهة الخضار زراعة •
 يرغبون ما بأخذ لألطفال والسماح المدرسة

 المنزل إلى معهم منها

  عزيز شخص بفقدان نالمتأثرو األطفال

 مع هذا يومنا في األطفال من العديد يتعامل
 أحد فقدان تشمل والتي متعددة خسارات
 الشعور فقدان بالمستقبل، األمل فقدان األبوين،
 كل أن تذكر. الحياة في الحماس وفقدان باألمن،

  . اآلخر عن مختلف بشكل الخسارة يواجه طفل

 في الضغط عوامل من الحد محاولة المهم من
 يكون أن ويجب الوقت هذا في األطفال حياة

 األطفال عند التركيز بفقدان دراية على المعلمون
 على احرص. األكاديمي تحصيلهم وانخفاض

 خالل من الصدمة إلى الطفل تعريض عدم
 يكون ربما. كبير بشكل مشكلتهم على التركيز
 النشاطات في المشاركة على األطفال تشجيع

 والذهاب الرياضة وممارسة اللعب مثل االعتيادية
 على الطفل إجبار من أهمية أكثر المدرسة إلى

 اليباألس تكون. وآالمه خسارته عن الحديث
 الماضي،وبناء مراجعة تشمل والتي البناءة
 وتمارين الداعمة، العالقات وتدعيم األمل،

 وشجرة األبطال كتب المثال سبيل على (الذاكرة
 لخسارته الطفل مواجهة في فعالة) الحياة

 من المزيد على للحصول (ايجابية بطريقة
 الجزء اقرأ األدوات هذه التي تخص المعلومات

 واألصدقاء المدرسة ية كادرتعز). السابع

 تخطي في يساعدهم قد األطفال المقربين
  .المحن

 يساعد فذلك المدرسة، إلى الذهاب المهم من
 على التغلب على بالخسارة المتأثرين األطفال
 بداية،. باالستقرار شعورهم واستعادة المحن

 فقد المدرسة، عن الطالب تغيب سبب من تأكد
 الظروف في اتالتغير عن ناتجا ذلك يكون

 أو األسرة، رأس على الطالب يكون قد. العائلية
 المدرسية، األقساط تسديد الطالب يستطيع ال قد
 أحد بصحة باالعتناء منشغال الطالب يكون قد أو

  .أبويه

) 2002 (ورفقاؤه كيليان تأليف من التالية القواعد
 الفردي الصعيد على استخدامها يتم وقد

  .والجماعي

    

 

  

  

  

  

  

  نتا

 التي المفيدة المصادر من العديد هناك يوجد
  :الحزن مرحلة تخطي في األطفال تساعد

  المحن تخطي على األطفال لمساعدة الذهبية القواعد

 اإلجابة يستطيع هادئ شخص مع بالتحدث لهم سمحا .1
 .وصريح واضح بشكل أسئلتهم عن

 األطفال يمنح فذلك المستطاع بقدر الروتين على حافظ .2
" التسوية "بمصطلح ذلك إلى الرجوع يتم. باألمن الشعور

 إجبار من فاعلية أكثر األحيان أغلب في يكون الذي
 .المؤلمة خبراتهم عن التحدث على األطفال

 بالوقت بهم سيعتني الذي الشخص عن بإخبارهم قم .3
 المسئول والشخص القرار هذا اتخاذ وقت وعن الحالي،

 إذا العملية هذه في الطفل تشرك أن حاول (ذلك عن
 ).ممكنا ذلك كان

 ولم الوفاة سبب عن مسئولين غير بأنهم بطمأنتهم قم .4
 .حدوثه تأخير أو لمنع شيء أي فعل باستطاعتهم يكن

 33 . ذلك تمكن إذا عزيز شخص لفقدان يئتهمبته قم .5



 يخلق REPSSI تأليف من الحياة شجرة نشاط •
 في التحدث ليستطيعوا مريح جو لألطفال

 ومخاوفهم، وأمنياتهم، عالقاتهم، عن مجموعات
 بخبرة فقدان شخص عزيز المتعلقة ومشاعرهم

 على األطفال يجبر ال فالنشاط آمنة، بطريقة
 للتحدث مستعدين غير هم مواضيع عن الحديث

لمثل هذه  المتعرض الطفل بإمكان. بعد عنها
 عن فقط والتحدث بالنشاط يشارك أن الخبرات
 واألحالم) والحاضر بالماضي المتعلقة (الروابط

 .المستقبلية

" واليافعين األطفال بقيادة المفعلة المنظمات" •
 بعضهم األطفال يرشد أن تقترح REPSSI من

 تقديم في هامة مصادر يمثلون كونهم البعض
 . الدعم

  

  مروعة بتجارب مروا الذين األطفال

 تؤثر

 .السابق مثل الروتين ومتابعة الثبات انضم •

 .جدا أمرا هاما يعد واألصدقاء العائلة دعم •

 التحدث إمكانية الطفل تمنح متعددة فرص تقديم •
 .ذلك على مجبور بأنه يشعر أن دون خبراته عن

 تشجع كأدوات القصصي والسرد الفن استخدام •
 .المؤلمة الخبرات معالجة على الطفل

 األلعاب لممارسة افيالك الوقت الطفل منح •
 الطفل يساعد فذلك الصادم، بالموقف المتصلة

 .الخبرات تلك مع في التعامل

أو  للعنف، التعرض مثل المتعددة الخبرات
 أو حوادث أو السرقات، يتشاجرون، أشخاص مشاهدة
 األفراد معظم على الطبيعية أو الكوارث السيارات

 وبشكل أيضا األطفال تأثري. طويل ولوقت كبير بشكل
 عن خوفهم يظهرون وقد الخبرات هذه بمثل كبير

أو  ،)صغير طفل مثل التصرف (النكوص طريق
 أو كوابيس، بالحدث، متعلقة نواحي تجنب أو الخوف

 أو تكوين بالذنب، أو الشعور التركيز، في أو مشاكل
 تعتبر األعراض هذه كل. الحدث عن مؤلمة ذكريات
 نحو قوية فعل ردود بإظهار الطفل ويستمر طبيعية،
 الوقت ذاته، في. الحادث بعد طويلة لفترة األشياء
 الزمن عبر طبيعي بشكل األطفال من العديد يتعافى
. الثابت والدعم المستمرة العناية تلقوا إذا خاصة

 مسبقا، المذكورة لألفكار خاص اهتمام ايالء وينبغي
  . األحداث لهذه الالحق الوقت ولبعض

 الطفل بها قام التي التقنيات على التركيز محاولة •
 الخبرات على للتغلب اآلخرون واألشخاص

 لقصصهم، ايجابية نهايات وعرض المؤلمة،
 على. الصادم بالحدث متعلقة ألعاب وممارسة

 ترى يا كيف أتساءل "األطفال سؤال ثالالم سبيل
 بعد الحياة قيد على البقاء من الطفل تمكن

 "الموقف؟ هذا لمثل التعرض

 الطفل مساعدة في مفيدة األبطال كتب تعتبر •
 .خبراته عن ايجابية قصص تطوير على

 يوغاندا في TPO و REPSSI منظمتا قامت •
 للمدربين متوفرة أدبية مختارات مجموعة بتأليف

 بالنزاعات المتأثرة المدارس في عاملينال
   الموقع خالل من تحميلها يمكن. الطارئة والحاالت

org.repssi.www  

  

  أسرهم في للنزاعات المتعرضون األطفال

 بعد ما مواقف مع المتعايشة األسر من العديد تتأثر
 أو األسري نفبالع الشديد، الفقر ظروف أو النزاع

 األمور جعل الممكن ومن. األسرة أفراد بين النزاعات
 األطفال يجعل مما المخدرة المواد باستخدام أسوأ

 بالخوف، ويشعرون كبيرة لضغوطات يتعرضون
 يحدث، ما عن مسئولين وبأنهم والذنب، والعجز،
 األسرة أفراد أحد على الممارس العنف اتجاه والغضب

على  جدا معقدا األمر ويصبح. أنفسهم على حتى أو
 شخص قبل من عليه العنف يمارس الطفل عندما

 المدرسة تصبح لهذا. األسرة ورعاية حماية به يفترض
 الطفل من تمكن والتي والمنظم اآلمن المكان
أن  المدرسة باستطاعة. الخبرات هذه مثل مع التعامل
  :خالل من أيضا األطفال تساعد

 تقيم التي االجتماعية الرعاية سلطات مع تواصلهم •
 لألسرة العام الوضع

 عن للتحدث اآلمنة المساحة األطفال إعطاء •
 المنزل في خبراتهم

 حال في ألنفسهم طرق حمايتهم األطفال تعليم •
 المنزل في النزاعات تفاقمت

  

  والطالق االنفصال بعوامل المتأثرة سراأل

 والطالق االنفصال األسر من عوامل من العديد تعاني
 الذين خاصة األطفال، على كبير تأثيرها يعد يوالذ

. البعض بعضهم مع األهل بقاء في الرغبة يملكون
 والديهما انفصال بخبرة يمرون الذين األطفال يشعر

 يعاملهم اآلخرين بأن ويتمنون االجتماعي، باالنعزال
  ."عادية "بطريقة
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 الثبات يعد حين في نفسها المبادئ تنطبق
 إجراء البد من كان إذا. مهم االجتماعي والدعم
 إخبار فيفضل األسري، الوضع في تغييرات
 محاولة األهالي على يتوجب. بذلك األطفال

 أمام اآلخر الشخص عن ايجابية صورة إعطاء
. اتجاهه كبير غضب يملكون كانوا لو حتى الطفل

 عن ايجابية صورة بإعطاء الطفل صحة تتأثر
  .  والديه

  الجنسية اءةلإلس المتعرضون األطفال

 الفعالة المدرسية البرامج من العديد هناك توجد
. الجنسية لإلساءة المتعرضين األطفال دعم في
 مدرستك، في إساءة قضية بوجود تعتقد كنت إذا
 مختصة حكومية غير منظمة مع بالتواصل قم

  . الموضوع بذلك

 األطفال بدعم المختصة الدالئل معظم تركز
 الثبات تقديم على يةالجنس لإلساءة المتعرضين

 في التالي. األطفال لهؤالء االجتماعي والدعم
 معالجة في تساعد التي الرئيسية النقاط بعض

 المشتبه أو الفعلية باإلساءة المتعلقة المواقف
  :بها

 بشكل تتصرف وأن هادئا تبقى أن المهم من •
 تتخذ وال الموقف من دراما تخلق ال. هادئ

 بأن األبحاث تظهر. عاطفية أو مفاجئة قرارات
 اإلساءة لخبرة األطفال تخطي عملية

 من البالغين تعامل طريقة على معتمدة
 في األولية المراحل في الموقف مع حولهم

 . الكشف

 من لإلساءة المتعرضون األطفال يتحسس •
 لما حولهم من األشخاص تصديق عدم

 على الطفل قصة تأخذ أن حاول. يقولونه
 . الجد محمل

 الجنسية لإلساءة المتعرضون الاألطف يتمنى •
 لهذا تعرضت ألنك آسف أنا "مثل كالم سماع

 استطاعتنا عدم من الرغم على." الموقف
 وجود المهم من اإلساءة، آثار محي على

 له ويقدمون الطفل يصدقون أشخاص
 .الدعم

 فمن انفراد على الطفل والدي مع تحدث •
 أمام عاطفية بطريقة يتصرفوا ال أن المهم

 طرق عن النصائح بعض بإبداء قم. الطفل
 االعتناء وطرق بهدوء الموقف مع التعامل
 .بالطفل

 سلطة من القانونية االستشارة على احصل •
 منظمة مع تواصل أو األمور، بهذه صلة ذات
 األطفال بمساعدة مختصة حكومية غير

 .باإلساءة المتأثرة واألسر

 – المنزل في" عادي "الوضع تبقي أن حاول  •
 المنزل من المعتدي إزالة المثال بيلس على
 .  الطفل إزالة من بدال

 خالل من الوضع على يسيطر الطفل جعل •
 .البسيطة القرارات لبعض اتخاذه

 من •

  

   

  

 السلطات تعلم أن القانوني واجبك
 ما معلم ممارسة بشكوكك اتجاه المحلية
 أن المفيد من. األطفال أحد على اإلساءة
 في تساعدك حكومية غير منظمة مع تتواصل

  .الشأن هذا
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  االختالفات احترام

 على الضوء تسليط تمفي األجزاء السابقة، 
" عاديين "يكونوا أن في القوية األطفال رغبة
 مثل يعاملوا أن ذلك ويعني اآلخرين، بنظر
 توجد. تحد ذلك يشكل وقد األفراد باقي

 فقد األطفال، بين االختالفات من العديد
 من أو جدا يرةفق أسر من ينحدرون

 األطفال وبعض متعددة، ثقافية مجموعات
 جسدية، نواحي من اآلخرين عن يختلفون
 أحد فقد قد أو مفككة أسر من يأتي والبعض

 األطفال بعض يتلقى قد أو. أسرته أفراد
 إلى األطفال نظرة تعتمد. ألمراضهم العالج

 المعلمين معاملة على كبير بشكل اختالفاتهم
  . المدرسة في خاصة إليهم والطالب

 لخلق نوعها من فريدة فرص المدارس تمتلك
 األطفال وتدعم االختالفات تحترم بيئة

 فكرة تكون قد. مختلفة بتحديات المتأثرين
  .مفيدة" متشابه ولكن مختلف"

  

  

  

  

  

  

  والتمييز الوصم من الحد

 بيئة خلق في تساهم التي النصائح بعض هنا
  :األطفال بين االختالفات تحترم

 األفراد بين التشابه على التركيز •

 األشخاص جميع كيان احترام على التركيز •
 اختالفاتهم عن النظر بغض

 – االختالفات عن ايجابي بشكل التكلم •
 عن بحماس التحدث المثال سبيل على

 من العالم في الموجود الكبير التنوع
 حولنا

 كتعبيرات والنباتات الحيوانات استخدام •
 أهمية وعن لتنوعا عن للتحدث مجازية

 المميز الدور وعن العالم، في االختالفات
 كائن كل به يقوم الذي

 وخالقة ممتعة صفية جلسات تخصيص •
 على بناء الشتائم تبادل عن مخصصة

 اسم تستثني ال أن وحاول االختالفات،
 االختالفات أنواع أو محدد

 يلقبون الذين األطفال مع بلطف التعامل •
 محببة رغي بأسماء البعض بعضهم

 يبعضها التحديات بعض شبك محاولة •
 البعض

 

 يواجهها التي المشكالت عن التحدث عند •
 في التحديات من العديد اذكر األطفال،

 محدد نوع استبعاد من بدال الجملة نفس
 سبيل على تقول، قد. المشاكل من

  معنية بمشاكل نتأثر جميعنا نحن "المثال،
 أسرة من االنحدار مثل – حياتنا في

 أو عديدة، صراعات تملك أسرة أو فقيرة،
 كيف...  مريض عضو على تشتمل أسرة

 مثل تخطي في البعض بعضنا نساعد
 موقف نحن واجهنا إذا المشاكل هذه

 "المنزل؟ في مشابه

  

 المتعددة االستراتيجيات بمناقشة تقوم قد
 أنفسهم عن لدفاعل األطفال اهيستخدم التي
  :يةالسخر أو للتمييز تعرضهم عند

 فعاال يكون الضحك أن معين طفل وجد •
" جيتار "بتسميته آخر طفل يقوم عندما
. بالمرض المتأثر جسده شكل إلى نسبة
 االسم بذلك بتلقيبه االهتمام الطفل فقد
 ردة على يحصل لم ألنه وجيز وقت بعد

 .اآلخر الطفل من المنشودة القوية الفعل

 إلى التحدث بأن آخرون أطفال وجد •
 يلقبون كانوا عندما فعاال انك آخر شخص
 . محببة غير بأسماء
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  االجتماعي والدمج الصداقة

   

  

 حلولال األطفال يجد األحيان من الكثير في
 من لذلك منها، جدا المؤلمة حتى لمشاكلهم،

 بأنها يعتقدون التي األساليب عن سؤالهم المهم
  .لهم مالئمة ستكون

  

  

 والدعم الصداقات أهمية على الجزء هذا يركز
 على للتغلب األطفال مساعدة في االجتماعي

 أو وفي واحد صديق وجود مجرد.  الصعبة المواقف
 على التغلب في الطفل يساعد قد مهتم بالغ شخص
 ما على بالتركيز المدارس ترغب قد. عديدة تحديات

  :يلي

 الصداقة عن جلسات تخصيص •

 األطفال إلى العون يد مد على األطفال تشجيع •
 أعزاء أصدقاء لديهم يسل الذين

 اجتماعيا االندماج على الجدد األطفال مساعدة •

 الصف في الطفل عند القوة نقاط على التركيز •
 هذه رؤية من نواآلخر األطفال يتمكن حتى

 االيجابيات

 بشكل األطفالتوحد  صفية وأنشطة ألعاب تنظيم •
  جيد

  

  بالنفس الثقة بناء
 تطوير مع ركبي بشكل سابقا المذكورة النقاط ترتبط

 ما على بنفسه الطفل ثقة تعتمد. بنفسه الطفل ثقة
  :يلي

 مجموعة في عضو كان أو صديق لديه كان سواء •
 اجتماعية

• 

 على والتشجيع االيجابية للمالحظات يهتلقّ مدى •
 قدراته

 – النفس الدعم على المعتمدة المدارس تطور
!) والمدير المعلمين حتى (األطفال تمنح بيئة اجتماعي

 في القوة نقاط عن االيجابية المالحظات من الكثير
 نهج المدارس بعض تتبع. قدراتهم وعن شخصياتهم

 هذا – الطفل عند للذكاء المختلفة األنواع على يركز
 العلوم يجيد الذي الطفل تعزيز فقط يتم ال أن يعني

 تعزيز على بل المثال، سبيل على والرياضيات،
 إظهار (نفسيا  رياضيا، ثقافيا، فنيا، والمتميزين األطفال
  بعضفي يدعى والذي لآلخرين واالحترام االهتمام
 )واالجتماعي العاطفي الذكاء األحيان

  

 التعاون على األطفال تشجيع
  باآلخرين واالهتمام

 النفس الدعم تعميم في ترغب التي المدارس تركز قد
 األطفال بين واالهتمام التعاون على اجتماعي –

  :يشمل والذي

 االهتمام تحث على صفية أنشطة تصميم •
 والتعاون

  تيسير • المنافسة من بدال التعاون على تحفز ألعاب

 المتعاونين لألطفال االيجابي التعزيز تقديم •
 حولهم من باألشخاص والمهتمين

 األشخاص لمساعدة المحفزة المشاريع تشجيع •
   بالمجتمع المحتاجين

   المدرسة من المتعددة جوانبال في هأداؤ
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  المدرسة في والنزاعات لتنمرا

 التنمر حاالت بأن المدارس من العديد أقرت
 نظرا متوقع أمر وذلك مستمر، تزايد في والنزاعات

 واألسر المجتمعات منها تعاني التي للضغوطات
 للتنمر المتعرضون الطالب يتصف. المنزل في

 وحذرين، ومزعزعين، بالعادة، "قلقين "بكونهم
 الغالب ففي بأنفسهم، همثقت تدني من ويعانون

 الطالب مواجهة عند أنفسهم عن يدافعون ال هم
 للتنمر التعرض خبرة عن ينتج. للتنمر الممارسين

 على يؤثر وذلك والخوف بالقلق يشعرون أطفال
 من تهربهم إلى يؤدي وقد المدرسة، في تركيزهم
  ." األحيان بعض في المدرسة

)org.safyouth.www(  

  

 في

  

 معه التصرف دون الطفل مع عالقة بناء في
 في الحذر توخي يجب. مباشر أو مستفز بشكل
 القيام باستطاعته التي بالمسئوليات الطفل توكيل

 الدعم إلى للتنمر األطفال الممارسين يحتاج. بها
 لذاتهم، احترامهم بناء إعادة من ليتمكنوا الكبير

 شكل ألي حساسين يكون هؤالء األطفال وقد
  .السخرية أشكال من

 األطفال أن إلى التوصل تم الوقت ذات
 أسر من ينحدرون اآلخرين على للتنمر الممارسين

 النار "نعالج ال أن يعني هذا. بالنزاعات مليئة
الممارسين  باألطفال االستهزاء خالل من" بالنار

 أسوأ األمور المستمر العقاب يجعل فقد للتنمر،
 ببناء الحديثة األساليب توصي ،ذلك من بدال. حاال

 المهم فمن. األطفال هؤالء مع عنائية عالقة
 في خبراتهم عن األطفال ليتحدث الفرصة إتاحة

 األمر األطفال هؤالء مثل يتقبل ال قد. المنزل
 أسلوب أثبت. بعدائية يتصرفون وقد جيد بشكل

 من فعالية أكثر والتقبل بالصبر الطفل مع التعامل
 األطفال يستجيب. والحميم باشرالم األسلوب

 بمهمات لتوكيلهم جيد بشكل الممارسون للتنمر
 تكون فقد. الصف في صورة حمل مثل خاصة
   فعالة الطريقة هذه

  

 جدا، مهم العدوانيين األطفال مع العالقات بناء
 إجراءات المدرسة تتخذ أن يمنع ال ذلك ولكن

. العنف أو التنمر أشكال من شكل أي ضد واضحة
 على الموضوع هذا عن المزيد قراءة يمكنك
    www.childlinesa.org   الموقع

  

 تأليف من" المدرسة من المشاحنات إخراج "يتركز
 فريق عمل على تشيشاير وايلين لويس دوروثي
 الطالب ينشئ. سيلوين كلية في الشغب مكافحة

 وحل الشغب لمكافحة مجموعة النموذج هذا في
 ثقافة وممارسة بناء يتم. الطالب بين اعاتالنز

 خالل من العنف ومكافحة االختالفات احترام
  :اآلتية بالطرق الطالب

 فمن. مدربين وسطاء ليصبحوا الطالب يتطوع •
 على شاهدا أو كان متورطا طالب أي حق
 أن) نميمة أو تمييز تنمر، كان سواء (نزاع

 تقوم. المشكلة لحل كتدخل الوساطة يطلب
 جلسة في صديق بجمع متعادية مجموعة كل

 كل "على متساو العدد يصبح حتى الوساطة
 ". جهة
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  :في غرفة الوساطة، يقوم الوسيط بشرح التالي

أنه ال يقوم بحل المشكلة وال يلعب دور الحكم،  .1
يجاد ابل دوره يقتصر على مساعدة الطرفين في 

 الحل لمشاكلهم لوحدهم

 دثسيعطى كل شخص الوقت الكافي للتح .2

يتوجب على الطرفين التحدث إلى الوسيط ال إلى  .3
 بعضهما البعض

 على الطرفين عدم مقاطعة بعضهما البعض .4

على الطرفين التحدث مع بعضهما البعض باحترام  .5
في جميع األوقات حتى لو كانوا يشعرون 

 باالستياء

محاولة الحديث بطرق تبحث عن الحلول ال اللوم  .6
 واالتهامات

 ع على هذه البنود والقوانينعلى الطرفين التوقي .7

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع 
ht.intjournal/au.com.dulwichcentre.www://http
ml  

  

القضايا األخالقية المتعلقة بالتعامل مع 
  األطفال

اجتماعي في  –في مرحلة تطوير الدعم النفس 
مدرستك، حاول تذكر هذه النقاط األخالقية بالرجوع 
إلى وإشراك األطفال في النشاطات المتعلقة بالدعم 

  : اجتماعي–النفس 

تأكد من حصولك على موافقة األهالي والجهات  •
 اجتماعية –المعنية قبل تقديم أي مواد نفس 

 .حساسة للطالب
 قم بتحويل الطالب إلى الدعم المتخصص إذا •

 .تطلب األمر ذلك
ت حيجب أن يتم اعتماد السرية إال في حال أصب •

ففي مثل هذه الحالة، . حياة الطالب على المحك
 .لعالقة السريةتفاوض حدود هذه ايتم 

تملك . حاول تجنيب الطالب التعرض لأللم •
المدارس مسئولية أخالقية في توظيف برامج 

 .وقائية مثل برنامج حماية الطفل والمجتمع
رم الخصوصية في التعامل، وتجنب وصم احت •

 .األطفال
ل طرق للتقييم والمراقبة بحيث تتأكد من أن فعً •

تكون المصادر المستخدمة من قبل المدرسة 
 . موجهة لخدمة األطفال

  

  أخذ عامل الجنس بعين االعتبار
 اجتماعي، يجب أن –بينما تقوم بتعزيز الدعم النفس 

. قة بجنس األطفالتقوم بالتفكير في القضايا المتعل
 اجتماعي التفكير بشمل –يشمل تعميم الدعم النفس 

. األوالد والبنات في كل جوانب الصحةوالرجل والمرأة، 
ع ي تشج اجتماعي على– أساليب الدعم النفس تعمل

. أعضاء الجنسين في االشتراك بجميع جوانب الحياة
  :النقاط التاليةعلى سبيل المثال، فكر ب

 األوالد والبنات على حد كل من إذا كان يعامل •
مثال هل يوكل إليهم نفس (سواء في مدرستك 

 )المهمات والمسئوليات؟
• 

لإلناث  الفرص المتساوية مدرستكتقدم  إذا كانت  •
 للتفوق أكاديميا

إذا كانت تملك مدرستك قدوة ايجابية من الذكور  •
واإلناث، وإذا يتم تقديم فرص للطالب لتطوير 

 عالقات آمنة مع الرجال والنساء
إذا كان يتوكل الرجال بالقيام بأدوار عنائية مع  •

 الطالب
ا إذا كنت تستشير األهالي الذكور واإلناث فيم •

 يتعلق بالجوانب المتعددة من حياة أطفالهم

أنواع الرسائل التي يتم تواصلها مع الطالب 
وأهاليهم فيما يتعلق بدورهم كأوالد وبنات أو 
رجال ونساء، أو عن ما يستطيع أو ال يستطيع 

 الذكر أو األنثى القيام به

 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :7 النشاط   

  كيف يصبح الجنس ذو صلة ببرنامجك؟    

ن شة األسئلة التالية مع أشخاص آخروقم بمناق
  :في مدرستك

 ما هو دور الرجل في مدرستنا؟ •

 ما هو دور المرأة في مدرستنا؟ •

كيف يتفاعل الرجال والنساء مع الطالب في  •
 مدرستنا؟

وق بطريقة التعامل مع األوالد هل توجد فر •
 أو البنات في مدرستنا؟

ما هي الرسائل التي نتواصلها بشأن األوالد  •
 والبنات؟

ما هي توجهات أعضاء المجتمع بخصوص  •
الجنس اتجاه مدرستنا واألوالد الذين 

 ندعمهم؟
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 اجتماعي في –األدوات، النهج، والبرامج الموظفة لتعميم الدعم النفس 
  المدارس

 باالشتراك مع منظمات أخرى REPSSIقامت 
غير حكومية بتطوير أدوات وأساليب تدخل نفس 

 اجتماعية مختلفة والتي يمكن توظيفها في –
ة المجتمعات المدرسية على تعميم مساعد

 من القد شملنا بعض.  اجتماعي–الدعم النفس 
هذه األدوات إلعطائكم فكرة عن تنوع، ومرونة، 

نتمنى أن . وإبداع هذه األدوات تحت تصرفكم
تلهمكم هذه األدوات قراءة المزيد عنها وعن 
طرق استخدامها بشكل يتالءم مع رؤية 

بإمكانك تحميل . واحتياجات مجتمعك المدرسي
دالئل ومواد مختصة بهذه األدوات مجانا من 

  . org.repssi.wwwالموقع   

 الرحلة نحو أحالمنا .1

هذه األداة مثال على عملية يمكن توظيفها مع 
جميع أعضاء المجتمع المدرسي لمساعدتهم في 

  .دعمالعناية وللتصبح مركز كي تطوير مدرستهم ل

  أهداف دليل الرحلة نحو أحالمنا

 هذه األداة لمساعدة المجتمعات تم تطوير
المدرسية في خلق رؤية تخص تعميم الدعم 

وفير يتم ت.  اجتماعي في مدارسهم–النفس 
ون من  الرئيسياإلطار بحيث يستطيع األعضاء

ألطفالهم، وبهذا، البدء تصور المدرسة المثالية 
يتم . اكز عنائية وداعمةبتحويل مدارسهم إلى مر

تأسيس نقطة البداية لبناء فهم متبادل وللحصول 
تتضمن العملية . على التزام األفراد ومشاركتهم

أنشطة متعددة والتي تنتج خطة عمل متماسكة 
يقوم بعض أعضاء .  المعيقات المحتملةتوضح

المدرسة أو المجتمع أو حتى منظمة غير حكومية 
من المهم تذكر أن الهدف . خارجية بتيسير العملية

من النشاط والطريقة المستخدمة عكس مبادئ 
وذلك يعني أهمية .  اجتماعي–الدعم النفس 

ترتبط هذه . المشاركة التامة في جميع المراحل
األداة بالجزء الثالث والذي ينظر إلى خلق نهج 

 اجتماعي في –متكامل لتعميم الدعم النفس 
  . المجتمع المدرسي

  :الرحلة نحو أحالمنا المواضيع التاليةيتضمن دليل 

 اكتشاف أحالمنا •

تحديد الظروف المثلى للوصول إلى أفضل ما  •
 لدى الطالب

 خلق مدرسة مثالية •

تحديد المعيقات المحتملة واستراتيجيات حل  •
المشكالت على جميع المستويات من الصف 

 إلى غرفة المعلمين

 اجتماعي للمجتمع –مهارات الدعم النفس  •
  مثال مهارات التواصل–ي المدرس

 توفير حلقات الدعم •

قد يقترح المجتمع المدرسي تحديث المدرسة من 
  :خالل اآلتي

وجود شاخصات مرور حتى يتمكن األطفال  •
 من قطع الشارع بأمان

 تفعيل عيادة متنقلة لزيارة المدرسة •

 زرع الخضراوات •

التأكد من حصول جميع األطفال على  •
 شهادات ميالد

 3ول جميع األطفال على التأكد من حص •
 وجبات مغذية في اليوم

التأكد من عدم تعرض أي طفل للضرب في  •
 المدرسة

)75صفحة . 2008. رودولف(

  

  

  كتب األبطال. 2  
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  ما هو كتاب البطل؟

كتاب البطل هو وثيقة وعملية تركز على أيجاد 
 حيث يتم تشجيع الطالب على أن يكون 12الحلول

الرئيسية للكتاب المؤلف، والرسام، والشخصية 
 مواجهة  القوة فيالمصمم، لغاية إكسابه

يمكن وصف كتاب البطل . الصعوبات في حياته
كعملية تمكن عدد من الطالب أن يمروا بسلسلة 
من تمارين الرسم والسرد القصصي عن سيرتهم 
الذاتية والمصممة لتساعد الطالب على التحكم 

ية في نها. بمشاكل أو تحديات معينة في حياتهم
 ، يصبح لدى) تمرين25بعد إتمام (العملية 

  يوثق ويحفز استراتيجياتالطالب كتاب خاص به
  .  التكيف والمرونة التي اكتسبها

  

  كتب األبطال والمنهج الدراسي

صممت عملية كتاب البطل على أساس دمجها 
توجد صلة واضحة بينه . في المنهاج الدراسي

. د األدبية، اللغات، والموا13ه الحياةيوبين توج

يمكن استخدام كتب األبطال في تحقيق نتائج 
 – إلى تطوير الصحة النفس باإلضافةأكاديمية 

توفر كتب األبطال أيضا فرص . اجتماعية للطالب
لدمج المواد المتعلقة بالفنون مثل الموسيقى 

 وراء بينما يكمن هناك هدف وتنظيم. والدراما
 يكون عملية كتاب البطل، فليس المقصود به أن

إلزاميا، بل من الممكن تكييفه ليناسب أهداف 
يمكن استخدام كتب األبطال أيضا و. منهج معين

مع البالغين واألطفال من خارج المدرسة، مثال 
الطريقة المثلى لتعليم كتب . في نادي الشباب

األبطال تكمن باستغالل أسلوب تدريسي يقدر 
مشاركة الطالب والذي بدوره يحفز المناقشة 

يمكن تطبيق كتب األبطال مع . لصفية والتفكيرا
لية مع عاطالب من أعمار مختلفة، ولكنه أكثر ف

  .  سنة14 – 12الطالب من عمر 

                                                            

                                                           

 
" الترآيز على المشكلة"بدال من " الترآيز على الحلول " 12

يلقي الضوء على استراتيجيات التكيف االيجابية التي يحددها 
ويساعده . الطالب خالل عملية إنتاج آتاب البطل الخاص به

  . على المشكلةذلك بالترآيز على الحل ال
  

 يستخدم مصطلح توجيه الحياة في النظام التعليمي في جنوب  13
ترآز . المستخدم سابقا" التوجيه"إفريقيا لإلشارة إلى مصطلح 

هذه المادة على بناء المهارات الحياتية والثقة بالنفس بالطالب 
  . بينما يكتشفون ويجابهون المواقف الحياتية الحقيقية

  
  

  

  ما هي عملية كتاب البطل؟

 14يتم تطبيق عملية كتاب البطل بشكل مثالي
على فترة من الزمن في مدرسة واحدة من 

يعمل يدا بيد مع " ه الحياةيتوج"خالل معلم 
  : العملية على الخطوات التاليةتقوم. لم لغةمع

  

 

14  

 .تحديد وتسمية المشكلة •

تحديد المشكلة على أنها ال تشكل جزء  •
أساسي من هوية الطالب وأنها شيء 

 .خارجي

" النتيجة الفريدة"أو " اللحظة المشرقة"تحديد  •
التي اختبرها الشخص من خالل مواجهة 
المشكلة، أو وجود أمل لديه بأنه يستطيع 

 . طيهاتخ

تحديد ودراسة بعض األشياء التي يستطيع  •
الشخص القيام بها، أو قد بدأ القيام بها، 

 .لتخطي المشكلة

  

 معرفة  هو نتاج عملية والتي تشملكتاب البطل
المزيد عن الفرد نفسه وعن حلقات الدعم من 

وهي تطلب من المشاركين أن يفكروا . حوله
.  الحياةبالصعوبات التي يواجهونها وأهدافهم في

في نهاية العملية، يكون قد أنجز كل طالب كتابه 
يركز . الخاص به والذي يختص بقصة حياته

المعلم على أهمية المرور بالعملية بالشكل 
  . الصحيح، والحصول على المنتج النهائي

  

  

  

  

  

من مصطلح واحد قد يضعف من الترآيز  أي شيء أطول
يتم تشجيع التدريس ضمن فرق في . على عملية آتاب البطل

. تعليم آتب األبطال ولكن ذلك ليس مجديا في الكثير من األحيان
من المهم على المعلم المستخدم لعملية آتاب البطل في مدرستك 
أن يكون شخص متعاطف بطبيعته يحترم الطالب في تعامله 

  . معهم
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  إفادة الطالب والمعلمون

قام فيما يلي بعض النقاط االيجابية التي 
  . مروا بتجربة كتاب البطلا الطالب الذينبتحديده

  

أنا أشعر بأنني أقوى من : "شعور أكبر بالثقة •
أنا ال أحتاج أن أخبر أمي بكل ". "الداخل

". شيء، فباستطاعتي أن أبقى مع نفسي
 ".ي داخليفمن الجيد معرفة وجود بطل "

أصبحت : "حلة خالقة نحو اكتشاف النفسر •
 واألغاني عن  أؤلف القصص، األشعار،اآلن

وض في تجربة كتاب ي بعد الخمشاكل
 ". البطل

:  أدائي األكاديمي وفي توجهاتيتغير في •
قد تحسن أدائي المدرسي، خاصة ل"

 ".بالرياضيات، واآلن أستطيع التحدث عن ذلك

شعر الطالب بالتحسن بعد أن : تجربة الشفاء •
كما قال أحد . قاموا بمشاركة وكتابة مشاكلهم
 تثقلني، كانت: "الطالب عن مشاركة المشكلة

فقمت بمشاركتها حتى أصبحت أشعر بأنها 
 ".أخف وزنا

سوف : "تحسن في قدرة توقع المشاكل •
أتأكد من عدم وجودي لوحدي مع عمي في 

 ".المنزل

 عليه •

ابية •

: خبرة عطاء دعم األقران والحصول
 ".تعلمت أنني لست وحيدا"

: التركيز على األهداف والتطلعات االيج
، وباستطاعتي دكنت أحب التطلع إلى الغ"

لقد ألهمتني، فقد "، "خطيط للمستقبلالت
. رابينويتز". ( ال أتعرض للمشاكلأصبحت
 )8صفحة . 2009

 عملية كتاب البطل العديد من الفوائد تقدم
  :للمعلمين وهي

تطور في النهج التدريسية باستخدامها أساليب  •
 . 15تدريسية تركز على المشاركة والطالب

 .يقة كليةالتعرف إلى الطالب بطر •

طرق دعم الطالب من خالل تشجيع التفكير  •
 .الذاتي والوعي

الوصول إلى الشبكات المحلية لدعم الطالب  •
 .والمعلمون

  

تسلط دراسة الحالة التالية الضوء على بعض من 
  . الجوانب الهامة من كتب األبطال للمعلمين

  

  

  

                                                            

 على ما  15

  

  

  

  

 يكون نموذج الترآيز على الطالب تفاعلي وال يرآز
فهو . هو متعلم فقط، بل على طريقة إآساب الطالب للمعرفة

يمكن الطالب والمعلمون من إدراك المعرفة التي يضيفها 
  .  الطالب للعملية التعليمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حالة دراسة  

دروسكيال فان نيكيرك هي معلمة ابتدائية محنكة تأتي من 
  : عن العملية نعرض آرائهاهنا. تين في الكاب الغربيةكرايفون

 اللبنات األساسية، واألهداف، والمعيقات،  بعرض الدليلعندما قام
 يخرجون جعلت الطالب... لنظر للمشكلة بوضوح الخوالمشاكل، وا

عندما طلب منهم . قواميسهم وقمنا بإخراج معاني بعض الكلمات
 السبب في تأليف كتب –الفرعية تحديد أهدافهم الرئيسية وأهدافهم 

األبطال وتطلعاتهم عن طرق مساعدته لهم خالل األسابيع القادمة، 
عندما طلب منهم إعادة سرد قصة . قمت بتطويره إلى توجيه الحياة

ب من في المرة القادمة، سأطل. البطل، استخدمتها كتقييم رسمي
ي رسم ف كتب األبطال الخاصة بالطالب معلمة التاريخ أن تستخدم

 معلم الجغرافيا أن يرسم الخريطة شجرة العائلة، وسأطلب من
الشبكة تصميم المجتمعية، وسأطلب من معلم الرياضيات أن يقوم ب
حتى يصبح ... حيث نقوم بطي الورقة بالنصف وطيها مرة أخرى الخ

ما أحببته بعملية كتاب البطل هو تحديد األطفال .  مربع16لدينا 
 بحيث قاموا بمراجعة نقاط القوة في ألهدافهم في الحياة

 معها والتغلب المعيقات التي تواجههم، وطرق التعاملوشخصياتهم، 
التفاعل مع طالبي على مستوى مختلف جدا، كان من الممتع . عليها

كنت دائمة القلق ألن العديد من . والتعرف إليهم من منظور جديد
، وذلك يتعارض مع األطفال ينحدرون من أسر وبيئات مليئة بالمشاكل

أنا . التعلم والتدريس ولكنني لم أكن أعلم كيف أواجه هذه المواقف
أرى اآلن كيف تمكن كتاب البطل من مساعدة األطفال، واستقرار 
مشاكلهم العاطفية والسلوكية لنتمكن من االستمرار في التعليم 

   . والتعلم
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  تمارين الذاكرة. 3

  خلفية

 مساحة"مارين الذاكرة على أنها تخلق تيمكن تعريف 
للتمكن من اكتشاف قصة حياتك كشكل من " ةآمن

 بإمكان. أو دعم المجموعة" مساعدة النفس"أشكال 
 مثل غرفة –كون مساحة مادية أن ت" ة اآلمنالمساحة"

أو الجلوس تحت ظل شجرة بحيث يستطيع األشخاص 
أن يكتشفوا ويتشاركوا قصص حياتهم معا فقط 

ويمكن أن تكون هذه المساحات عبارة . يث عنهابالحد
عن صفحات في كتاب أو على أطراف علبة تستطيع 
من خاللها التعبير عن حياتك من خالل الرسم أو 

  . الكتابة

قامت مجموعة من األمهات الحامالت لفيروس نقص 
المناعة البشري في يوغاندا بممارسة تمارين الذاكرة 

ة والعلب لتسهيل من خالل استخدام كتب الذاكر
 الصحي وللكشف عن وضعهنتواصلهم مع أبنائهن، 

هذا ال . لبدء بعملية التخطيط للمستقبلاألطفالهن، و
ي أن تمارين الذاكرة مقتصرة فقط على يعن
شخاص المصابين بالفيروس، أو أن األشخاص األ

المصابين يجب أن يقوموا بتكوين علب تتحدث عن 
م فقط للتحضير مرضهم، أو أنها يجب أن تستخد

لقد قام العديد من األشخاص الذين نعرفهم . للموت
. باستخدامهم للكفاح من أجل الحياة، أو االحتفال بها

بإمكان أي شخص يرغب في العمل مع قصته بإبداع 
بإمكان شخص واحد، أو . أن يقوم بتمارين الذاكرة

مربي، أو طفل، أو عائلة بأكملها أو مجموعة القيام 
قد يستفيد األشخاص . كتاب الذاكرةبصندوق أو 

   . هذا الدليلالعاملين مع مجموعات من

  

  

نقاط السالمة المتعلقة بتمارين الذاكرة في 
  المدارس

 –تعد تمارين الذاكرة هامة في تقديم الدعم النفس 
اجتماعي ضمن المجتمع المدرسي خاصة لألهالي 
المتعايشين مع مرض االيدز و فيروس نقص المناعة 

من المهم التركيز على العنصر األساسي في . ريالبش
للقيام " ة آمنمساحة" وهو خلق تمارين الذاكرة أال

  .بهذه التمارين

فيما يتعلق بتمارين الذاكرة في المجتمع المدرسي، 
  :يجب أن تؤخذ هذه النقاط بعين االعتبار

 RESPSSI تمارين الذاكرة في دليل صممت •
 .للبالغين وليس لألطفال

 عن تقديم تمارين الذاكرة في الصف قد ينتج •
بشكل مفاجئ، على سبيل المثال سؤال جميع 

أن يطورا ) العديد منهم فاقدين ألهاليهم(األطفال 
علبة أو كتاب الذاكرة، أضرار كبيرة خاصة إذا كان 
الطفل غير مستعد للتعبير عن مشاعر الحزن لديه 

 . ضمن مجموعة أو موقف في الصف

لحياة وكتاب البطل بعض تتضمن أدوات شجرة ا •
أشكال تمارين الذاكرة ولكنها ال تجبر األطفال 

أو " فقدان شخص عزيز"على الحديث عن 
من المناسب توظيف هذه األدوات في ". الحزن"

التركيز على اكتمال حياة الطفل ال على الخسائر 
 . التي تعرض إليها

 

  شجرة الحياة. 4
نة تمكن يقوم تمرين شجرة الحياة بخلق مساحة آم

األطفال المتأثرين بالفقر أو النزاعات بالحديث عن 
تعتبر هذه األداة . الخسارة، واألمل، والتواصل، والجرأة

فعالة في التعامل مع الخسائر دون االعتماد على 
الشفاء، وتتجنب احتمالية لعب األطفال مرة أخرى لدور 
الضحية، كونها ال تجبرهم على الحديث أو التعامل مع 

في حال رغب األطفال بالحديث . سارة أو الصدمةالخ
ه أداة شجرة الحياة الميسر على عن هذه القضايا، توجّ

يمكن تحميل هذا . أساليب التعامل مع هذه المشاعر
     org.repssi.wwwالدليل من خالل الموقع   

  

  نوادي األطفال. 5
جتماعات منظمة ومنتظمة في بيئة تعد نوادي األطفال ا

آمنة تهدف إلى خلق مساحة تسمح لألطفال بتلقي 
يقوم أعضاء .  وتطوير المهارات الحياتية،الدعم ومنحه

 اجتماعية –نوادي األطفال عادة بتحديد القضايا النفس 
ثم يتم تيسير الجلسات بناء . ن ببحثها سوياالتي يرغبو

ادي األطفال على هذه القضايا، ويقوم أعضاء نو
  .بتصميم خطط عمل ومتابعة

فضة التكلفة وهي تعد النوادي أساليب تدخل منخ
 والمصادر المحلية في دعم ةد البشريو الجهقائمة على

 تشكل نوادي األطفال جزء من برنامج أكبر .األطفال
لرعاية األطفال بحيث تقدم النوادي فرص لالطمئنان 

تم تعيين . صةعلى األطفال وتحديد احتياجاتهم الخا
نوادي األطفال كمراكز حيوية لتقديم الوجبات وتوزيع 

قد تختلف أشكال . طرود األغذية في مناطق معينة
نوادي األطفال بشكل كبير اعتمادا على أهدافها، 
والمنظمة القائمة على دعمها، والمجتمع أو الثقافة 

  . المحيطة بها

 نوادي تيسير الدعم والعناية من خالل"تم إصدار دليل 
 Olive وREPSSIمن قبل منظمة " األطفال Leaf 

Foundation وهو مصمم لتجهيز قائدي نوادي 
األطفال بالمعرفة والمهارات الالزمة ليتمكنوا من 

     .   تأسيس وإدارة نوادي األطفال
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برنامج شر. 6  كة المنزل والمدرسةا  ةالفئة المستهدف  الفئة المستهدفة
يعد هذا البرنامج ذو قيمة كبيرة في المجتمعات 
التي تعاني من ارتفاع مستويات الفقر، نقص 
الموارد، انخفاض مستوى تعليم األهالي 

. حدودية الحصول على التعليم الرسمي الجيدمو
يمكن أن يعزى فشل الطالب في القراءة 

 في النواحي والكتابة إلى عدم المساواة
يمكن . االجتماعية بدال من قصور جوهرية

قسم دعم ولمعلمي مرحلة ما قبل المدرسة، 
المعلمين العالجيين، ومعلمي المرحلة والتعليم، 
ويمكن تطبيقه خارج الغرفة .  استخدامهاالبتدائية

الصفية من قبل األشخاص الذين ال يملكون 
 فهو مناسب مثال لألشخاص.  التعليميةالخبرة

الراغبين بالعمل مع األطفال بشكل مباشر أو 
للميسرين الراغبين بإنشاء مجموعات من 

في إطار المدرسة، يمكن للمعلم أن ". المعلمين"
يستخدم هذا البرنامج كمرجع لتدريب مجموعة 
من المتطوعين في دعم األطفال الذين يعانون 

قد يستخدمه أمين و. من صعوبات في القراءة
يس مجموعة من المساعدين المكتبة في تأس

في المكتبة للعمل مع األطفال بعد الدوام 
تقييم نجاح : "قال أحد مدراء المدرسة. المدرسي

ولكن ... مشروع القراءة في مدرستنا كان كميا
بناء ثقة األطفال بنفسهم وشعورهم بأنهم أفراد 

 O." ( ال يقدر بثمنشيئاقيمين كان  Carrol .
  ).  6صفحة . 2009

  أهداف البرنامج

يهدف هذا البرنامج إلى تقوية الشراكة بين 
األهالي  اعتبارلمدرسة والمنزل من خالل ا

يقدم هذا . معلمين أساسيين ألبنائهمألنفسهم 
البرنامج مبادئ توجيهية عملية في سلسلة من 

  :سبع جلسات والتي تغطي المواضيع التالية

اللغة في المرحلة المبكرة وتعلم القراءة  •
 والكتابة

كيف يتعلم اليافعين وكيف يمكننا دعمهم في  •
 المنزل

 فاهيم الرياضيات األساسيةم •

  المهارات الحركية الدقيقة والكبيرةنمو •

 التربية االيجابيةأساليب الثقة بالنفس و •

  

لدعم 

 7 و4يعد البرنامج مناسبا ألهالي األطفال بين 
ويقوم بتحفيز التعليم الغير رسمي وهو . سنوات

ال يهدف . قابل للتطبيق في عدة لغات وثقافات
البرنامج إلى فرض المثاليات أو األطر التعليمية 
على األهالي والمجتمعات، بل يهدف إلى الهام 

م األهالي لدعم أطفالهم ليحققوا إمكاناته
يمكن تكييف مبادئ البرنامج . التعليمية الكاملة

. بسهولة الحتياجات وصفوف الطالب المختلفة
: 3للمزيد من المعلومات، انظر إلى الملحق 
  . مصادر أخرى وتفاصيل عن كيفية التواصل معنا

  

برنامج تعلم القراءة والكتابة في . 7
  المرحلة المبكرة

  أهداف البرنامج

فهو .  تكملة للبرنامج السابققد يعد هذا البرنامج
بة، ويقوم أيضا يركز على تطور القراءة والكتا

ن في دورهم كمعلم لمتطوعي ا/بدعم األهالي 
من خالل التركيز على تعلم القراءة . مساند

احتياجات الطالب التعليمية، يصبح من ووالكتابة 
د أهم الممكن تجنب الفشل المدرسي وهو أح

  . الطالب بنفسهالعوامل التي تخفض ثقة 

بينما يتم تركيز اهتمام األهالي على ا
 اجتماعي واحتياجات الطفل التعليمية، –النفس 

يقوم البرنامج أيضا بتعزيز ثقة األهالي بأنفسهم 
وهو . اية بأطفالهممن خالل قدرتهم على العن

 الي فرص بأن يصبحوا معنيين بدراسةيوفر لأله
 كمعلم يتم توظيف البعض منهمأوالدهم، و

يكمن الهدف اإلضافي ببناء . مساند في المدرسة
حس مجتمعي بين األهالي وخلق مساحة 

 أن يعبروا وداعمة يستطيعوا من خاللهاايجابية 
   .عن آرائهم واستفساراتهم
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8 .EMEP :المدارس كمحاور مجتمعية  

 EMEPأهداف 

 مع المدارس بهدف EMEPيعمل مشروع 
تحويلهم إلى محاور تعليمية، وترفيهية ودعم في 

يهدف البرنامج إلى دعم التعليم . مجتمعاتهم
والتعلم من خالل تطوير أنشطة إضافية وخدمات 

يستند الدافع وراء مثل هذا . داعمة  في المدرسة
عتقاد بأن الطالب بحاجة إلى فرص النهج على اال

هادفة وصديقة للطفل حتى يحصلوا على الصحة 
بينما يكون الطالب هو المستفيد األول . والنجاح

 التطوري، يكون المعلمون، EMEPمن نهج 
، والمجتمعات المحلية معنيين  واألهالي، واألسر

مباشرة كأعضاء رئيسيين في تحقيق النتائج 
  . االيجابية للطالب

  

  مجموعة من البرامج

هنا . تشمل البرامج المجتمع المدرسي ككل
  :بعض األمثلة على البرامج المحددة

العمل نحو خلق : البرامج المؤسسية مثل •
قادة ماهرين، ومدراء ،ومخططين، ومعلمين 

 . باإلضافة إلى تأسيس منهج ممتع

يافعين مثل •

تعليم :  برامج المجتمع المدرسي مثل •
البالغين، والتوظيف ووسائل االستجمام، 
والدعم االجتماعي للعائلة، والدفاع، وبرامج 

 . الطفولة المبكرة

  

  : توفير الدعم للمدارس من خاللEMEPيقدم 

التدريب والدعم للمدارس لتؤسس وتستمر  .1
بتقديم البرامج الالمنهجية لألطفال، 
واليافعين، واألهالي، وأعضاء المجتمع 

 . المنخرطين، والمتنوعين، والخالقين واآلمنين

الدعم المستمر لتطور المدرسة الداخلي،  .2
والتنظيمي، والمنهجي، والمجتمعي كمؤسسة 

 . المعلمصديقة للطفل والعائلة و

  :بعض من المخاوف الكامنة هي

 التأكد من تلبية ودعم احتياجات المعلم من خالل -
جدول متوازن والذي يريح المعلم من الضغط في 

 .العمل

 قدرة المدرسة على تيسير الشراكات الداخلية - 
 .والخارجية بين مجموعات متنوعة

 التطور المجتمعي والدعم للمنظمات المحلية       .  3
واألفراد للتعامل مع احتياجاتهم الداخلية للنظر 

التدريب على : برامج األطفال وال  .إلى المدرسة على أنها مرجع مجتمعي
ير المهارات، والتوجيه أساليب القيادة، وتطو

المهني، والتعليم واألنشطة الالمنهجية مثل 
 ...الدراما، نوادي الكتابة الخ

 المسؤولينالدفاع عن، ودعم، وتدريب . 4
) المقاطعات، واألقاليم، والمحليين(الحكوميين 

  .  ليستطيعوا القيام بما سبق

  

  

  

  

  

  

  

  

45 



      مصادر أخرى وتفاصيل عن كيفية االتصال بنا

  
1. Boler, T. (2008) Strengthening the role of schools as centres of care and support. Power point 
Presentation 
 
2. Catholic Institute of Education(CIE). CIE has produced materials on practical ways of handling 
conflict in schools,bullying, child abuse and drug abuse amongst others. For more information see 
www.cie.org.za 
 
3. EMEP: information about creating schools as community hubs For more information see 
www.emep.org.za. 
 
4. Luboto Library Project Annual report, 2007, Zambia The Lubuto Library Project is an innovative initiative in 
patnership with government aimed at creating opportunities for equitable education and poverty reduction through 
providing model library services. The libraries provide safe havens, literacy skills, and opportunities for educational 
growth, discovery and joy through reading and enrichment programs for OVC. The project also connects African 
students with volunteers & peers in other countries. Contact details: elenicoromvli@iconnect.zm; www.lubuto.org 
 
5. Madoerin. K .2008.Mobilising children & youth into their Own child- and youth-led organisations. REPSSI. 
Johannesburg This publication explores child- and youth-led organisations from many different angles. What is 
also perhaps distinctive about the approach outlined in this booklet is the fact that organisation of children into their 
own child- and youth-led organisations is considered primarily from a psychosocial wellbeing perspective. Child-led 
associations can develop social awareness and organisational skills in children. They also empower children by 
giving them a voice in their own affairs and can be especially powerful in advocacy efforts. They are especially 
important for developing the personal and interpersonal (psychosocial) skills of marginalized children. Examples of 
these psychosocial or life-skills include trust, communication, conflictresolution, HIV-prevention and teamwork. 
Child-led associations also help to protect children from abuse through strength in numbers. While the publication 
draws heavily on – and focuses on – the experience of a single child- and youth-led organisation in Tanzania 
(VSI), additional chapters refer to other lessons learned by other child- and youth-led organisations across 
Southern and Eastern Africa. Contact details: www.repssi.org 
 
6. MiET (Media In Education Trust) 2009. Schools as Centres of Care and Support Tool Kit. It The tool kit consists 
of ten stories which describes the members of a school community as they set themselves up as centres of care 
and support and assist vulnerable children in their community. The tool kit also includes additional resources such 
as a flannel board and a set of 30 characters to be used with the stories, posters, healthy living curriculum 
materials for educators and learners and Soul City materials on accessing grants, living positively with HIV and 
AIDS, and caring for someone with HIV or AIDS. It also includes two additional MIET publications, First Aid First 
and HIV positive. Contact details: The tool kit and other useful materials may be downloaded from www.miet.co.za 
 
7. Mwape, G. K, Kafula, H & Musonda V. T. 2006. Tool kit for Establishing Class & School Councils. University of 
Zambia. Lusaka This toolkit is aimed at school children. It highlights the issues that directly affect them .Contact 
details: kasubamwape@gmail.com. 
 
8. Mwantmbe, C. 2008. Success is a Journey Not a Destination: Sharing with Youth the truemeaning of success. 
Book World publishers. Lusaka This book focuses on the life histories of  
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successful Zambians. It highlights the key life skills that are vital for success and includes exercises and 
discussion topics. It is aimed at high school learners. 
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9. REPSSI . 2007. Making a Hero Book. REPSSI. Johannesburg. This resource uses art, narrative and solution-
focused therapies to help the child strengthen his/her resilience and his/her circles of support. The method 
involves inviting children to make a book in which they are the authors, illustrators and main characters. Through 
the process of making their books, the children have the chance to find new ways to deal with the challenges in 
their lives. This manual can be downloaded from the REPSSI website, www.repssi.org. 
 
10. REPSSI, Hospaz and NZAid. 2007. Weaving Hope for Our Children, HBC as an entry point for enhancing PSS 
care and support for children affected by HIV and AIDS. REPSSI. Johannesburg. 
 
11. REPSSI. 2008. Memory Work Manual. REPSSI. Johannesburg. This manual explains how to use memory 
work in order to help people identify and reinforce the empowering parts of the stories that make up their lives. It 
uses narrative and art-therapy methods to establish a safe emotional space in which to explore stories as a form of 
self-help or group support. It is meant for caregivers rather than children themselves. Anyone who wants to work 
creatively with his or her story can do memory work. One person, a parent and child, a whole family or a group can 
make a memory box or book. This manual will be useful for anyone who runs groups as part of their work. This 
resource can be downloaded from the REPSSI website, www.repssi.org. 
 
12. REPSSI. 2007. Tree of Life. REPSSI. Johannesburg This is a psychosocial tool based on Narrative Therapy. It 
is a tool which uses the image of the tree as a metaphor to invite children to tell stories about their lives. It aims to 
enable children to feel stronger and more hopeful about their present and future lives. It allows children who have 
been affected by HIV and AIDS, poverty and conflict to tell, hear and explore stories of loss without feeling trapped 
by grief. This resource can be downloaded from the REPSSI website, www.repssi.org. 
 
13. REPSSI. Kids Club Manual. 2008. REPSSI. Johannesburg Kids Clubs (KCs) are organised, regular meetings 
of children in a safe environment with the purpose of creating an environment which allows children to receive and 
give support and develop life skills. They are a low-cost intervention which mainly requires human effort and the 
use of local resources in supporting children. Kids Clubs can be one part of a larger childcare program where the 
KCs provide an opportunity to ‘check-in’ on the children and identify specific needs. In some areas Kids Clubs 
have been used as focal points for providing meals and distributing food parcels and other resources. Kids clubs 
may vary significantly and in many ways depending on their purpose, the organization initiating them and the 
community and culture in which they are based. This resource can be downloaded from the REPSSI website, 
www.repssi.org. 
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14. Rudolph. N et al. 2008. How to build a caring school community. Children’s Institute, University of Cape Town 
and the South African Democratic Teacher’s Union. This resource offers practical participatory steps towards 
creating a vision for a caring school. It covers topics such as: children’s rights, guidelines for facilitators, and a 
comprehensive list of useful resources Contact details. Children’s Institute and the Caring Schools Project. 
Tel.:+27 (021) 689 8343 and visit www.ci.org.za 
 
15. UNICEF. 2008. Implementation Guidelines - Safe and Caring child-friendly Schools in South Africa. This 
resource provides both a theoretical as well a practical framework for achieving quality education for the 
achievement of the holistic needs of all learners. It also offers a self assessment tool to assist schools in evaluating 
itself against 6 key characteristics of a child-friendly school. In addition, it offers case studies, indicators and 
outcomes related to Child-friendly schools. Contact details: UNICEF http://www.unicef.org/southafrica 
 
16. UNICEF. 2009. Testimonies on Child Friendly Schools from the field. United Nations Children’s Fund, South 
Africa This resource documents the progress of some 65 schools in the Eastern Cape Province in South Africa as 
they work towards transforming themselves into Child Friendly Schools. These case studies present difficult 
circumstances and challenges. They are inspiring and reveal the different aspects of PSS as well as ways of 
enhancing the quality of education for all. 
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  تتبع تقدمك  
  

  التقييم التنظيمي

 كل صف لإلشارة إلى  على يسار☑قم بوضع عالمة .  اجتماعي–يمكنك استخدام أداة التقييم السريعة هنا لتتبع تقدمك من ناحية تعميم الدعم النفس 
 الخطوة هامة تعتبر هذه.  اجتماعي بعد ستة أشهر-من المفيد أن تقوم بإعادة تقييم عملية تعميم الدعم النفس . المستوى الذي تعتقد بأنك وصلت إليه

 اجتماعي – تعميم الدعم النفس ال يعد.  اجتماعي في تطور ليشمل احتياجات جميع األطفال وأسرهم–للتأكد من أن موضع اهتمام الدعم النفس 
 – النفس  الدعميعتبر.  اجتماعي–عملية مستمرة تدعو جميع المنظمات إلى تطوير دعمهم النفس  يطبق لمرة واحدة فقط، بل هو عبارة عن نشاط

  .اجتماعي قطاع سريع التطور وبإمكان الشخص تحديث مهاراته من خالل االطالع على األفكار واألدوات المتوفرة

المجال 
  التنظيمي

 اجتماعي المبتكر والواسع –الدعم النفس    اجتماعي تحت االنشاء–الدعم النفس    اجتماعي المحدود–الدعم النفس 
  النطاق

 والتواصل مع خدمات الدعم تحويلم بالكثير من حاالت النحن ال نقو  التواصل. 1
 اجتماعي المتخصص، أو المنظمات التي تدعم احتياجات –النفس 

  ☐.  األطفال وأسرهم الخاصة

نحن نقوم بإحالة الحاالت الشديدة المحتاجة للمساعدة 
  ☐.  اجتماعي–المتخصصة في مجال الدعم النفس 

 –تصة بالدعم النفس  أخرى مخبمنظماتنحن نلتقي كثيرا 
نحن . اجتماعي وباحتياجات األطفال وأسرهم المحددة

ل األطفال  لتشغيل البرامج في مدرستنا، ونحوندعوهم
  ☐.  ذوي احتياجات خاصة إليهم للمساعدة

سير المدرسة . 2
  وسياساتها

 اجتماعي بشكل كبير، وال تملك –ال تركز المدرسة على الدعم النفس 
  ☐.  سياسات موجهة

 اجتماعي –نحن نوظف بعض مبادئ الدعم النفس 
  ☐. ونعتبرها مرجع في عملية تصميم السياسات

 اجتماعي، –تعمل مدرستنا على مبادئ الدعم النفس 
 –وتوجد لدينا سياسات واضحة تعزز الدعم النفس 

  ☐.  اجتماعي على جميع المستويات

المنهج، . 3
واألساليب 
التدريسية، 
  واألدوات

 اجتماعي – عادة باستخدام أساليب وأدوات الدعم النفس نحن ال نقوم
 –في طريقة تدريسنا وال يتضمن منهاجنا مواضيع الدعم النفس 

  ☐.  اجتماعي

 –نحن تستخدم بعض أساليب وأدوات الدعم النفس 
  ☐.  اجتماعي في بعض األحيان، ومعظمها قديمة

 اجتماعي –نحن نوظف أساليب وأدوات الدعم النفس 
ونحن نستشير الطالب وأهاليهم عن . لطالبصديقة ل

 اجتماعية ونشمل هذه المواضيع في –احتياجاتهم النفس 
   ☐.  المنهاج

المهارات . 4
  والمعرفة

 –يملك بعض المعلمون فهم واضح للدعم النفس   ☐.  اجتماعي–يملك القليل من المعلمين الفهم الكافي للدعم النفس 
  ☐.  ن في المؤسسةاجتماعي، ويقومون بتوجيه اآلخري

 –ية الكافية بالدعم النفس ارالديملك جميع المعلمون 
اجتماعي ويوجد هناك كادر متخصص يساعد اآلخرين في 

  ☐.   اجتماعي–عملهم المتعلق بالدعم النفس 

8 
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تقيي   ناترسم الجوانب الوظيفية المتعددة لمد

  . التفصيل تبع تقدمنا بالمزيد منن نسأل أنفسنا األسئلة التالية لتبإمكاننا أ اجتماعي في جميع جوانب عملها، –من خالل النظر إلى المدرسة التي قامت بتعميم الدعم النفس 

  أحيانا/  ال/ نعم    اجتماعي-أسئلة تخص برمجة الدعم النفس   مجال التركيز

     اجتماعي؟– في مدرستك الدراية الكافية بمجال الدعم النفس المعلمينهل يملك جميع 

    ساهم في بناء كرامتهم؟ستك بمعاملة الطالب باحترام يهل يقوم معلمو مدر

    هم؟ساهم في بناء كرامتمعاملة أهالي الطالب باحترام يهل يقوم معلمو مدرستك ب

توجهات المعلمون 
  ومعرفتهم

 هل يملك المعلمون فكرة عن احتياجات الطالب، وعن المشاكل التي يواجهونها؟  

    هل تشجع الطالب على دعم بعضهم البعض من خالل التعاطف واالهتمام يبعضهم البعض؟

    هل تقوم بتخصيص جلسات صفية وأدوات تعزز االحترام والتعاطف بين الطلبة؟

دعم الطالب لبعضهم 
  البعض

  هل تطبق برنامج دعم األقران؟

    هم بخصوص المدرسة؟ تستشير األهالي باستمرار عن آرائهل

    هل تقوم بإبداء مالحظاتك عن الطالب ألهله؟

مشاركة األهالي والمجتمع 
  المدرسي

  منخرطين في األنشطة المدرسية؟لكي يصبحوامحاضرات الهل تدعو أعضاء المجتمع المدرسي إللقاء  

    هل تقوم بتحديد الطالب الذين يواجهون مشاكل صحية وتحرص على حصولهم على العناية الالزمة؟

    هل تقوم بتحديد الطالب الغير ملتزمين بالدوام المدرسي وتحويلهم إلى مصدر يساعدهم على االلتزام بالحضور؟

    غير حكومية، ومنظمات المجتمع المحلي للحصول على المساعدة المتخصصة أو المادية إذا لزم؟خاصة إلى المنظمات الالحتياجات االهل تحول الطالب ذوي 

    منح؟/ هل تساعد األسر في الحصول على معونات مالية 

    هل تملك المدرسة حديقة وبرنامج غذائي يمكن الطالب من تعلم زراعة الخضروات والفاكهة والحصول على وجبات مغذية؟ 

    ؟ ...معلومات تخص مواضيع هامة مثل اإلساءة ضد األطفال، وأساليب التربية االيجابية، وحماية األطفال، وتثقيف األطفال اإلناث الخهل تنشر 

   اجتماعي-فس الدعم الن

    هل تجمع األموال لمساعدة الطالب المحتاجين؟ 
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    مالحظات ختامية
  
9 

  :تركز هذه المبادئ التوجيهية على تطوير مدارس عنائية وداعمة والتي يمكن تحقيقها على مستويات متعددة وتشمل

  

في النهاية، ال تهم المصطلحات أو النهج الذي توظفه .  اجتماعي والطرق المتعددة لتطبيقه–نحن نأمل بأن يكون الدليل قد صور أهمية الدعم النفس 
وتفعيل المصادر القائمة  اجتماعي بااللتزام في جعل احتياجات الطالب الكلية أولوية من خالل تحديد –فيختص تعميم الدعم النفس . في مدرستك

 اجتماعي على الرغبة العالمية في تحقيق بيئة تعليمية نابضة بالحياة وذات معنى لجميع –تعتمد مبادئ الدعم النفس . ضمن المجتمع المدرسي الكلي
نحن نعلم . الي تحقيق األهداف والرؤىوهي تعتمد أيضا على حيوية وإبداع الروح اإلنسانية للعمل على تغيير الظروف الصعبة بأي ثمن وبالت. أطفالنا

نحن نأمل بأن .  اجتماعي ليس باألمر السهل فذلك يتطلب جهود متسقة مبذولة من قبل جميع أعضاء المجتمع المدرسي–أن تعميم الدعم النفس 
لى اإللهام للتعلم من اآلخرين وبذات تكون هذه المبادئ التوجيهية ذات فائدة في مساعدتك بإتمام هذه العملية الهامة والمستمرة، وبأن تحصل ع

  .  الوقت االحتفال بنجاحاتك

  

  

• 

قة بالد •

نفس  •

• 

لتي تعالج قضايا نفس  •

ل •

  اجتماعية محددة–تيسير المشاريع الخاصة ا

  اجتماعي–التركيز على المعلم كونه المرجع الرئيسي للدعم ال

  اجتماعي–عم النفس سياسات المدرسة المتعل

  اجتماعية–نفس االستفادة من األدوات القيمة المتوفرة لتيسير الصحة ا

 نموذج العناية الذي تطبقه المدرسة

  اجتماعية–االستفادة من مرجعية الطالب وذويهم لتحفيز الصحة النفس 
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