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هذا البروتوكول: 
ــاً  ــر مصــدرا وطني ــي العقــد األخي ــم ف ــداع المعل ــز إب لقــد أمســى مرك
فريــدا للمعلومــات المتعلقــة بحــق أبنــاء وبنــات فلســطين فــي 
ــة   ــات المتعلق ــك المعلوم ــد، وكذل ــي وجي ــم نوع ــى تعلي ــول عل الحص
ــت  ــي منع ــق الت ــة العوائ ــة كاف ــق ومكافح ــذا الح ــز ه ــبل تعزي بس
ــك مــن كــم  ــى ذل ــى هــذا الحــق، وليــس أدّل عل ــع الوصــول إل أو تمن
ــي  ــة الت ــواد التوعوي ــر والم ــات والتقاري ــورات والدراس ــة المنش ونوعي
عكــف المركــز منــذ انطالقتــه علــى اعدادهــا واطالقهــا تلبيــة لحاجــة 
ابنائنــا الطلبــة وذويهــم وكذلــك المعلــم والمدرســة فــي هــذا المجــال، 
ــد  ــزة لرصي ــة متمي ــل إضاف ــي ليمث ــم المقدس ــول المعل ــي بروتوك ويأت
ــذا  ــى أّن ه ــارة ال ــة اإلش ــع أهمي ــار، م ــذا اإلط ــي ه ــز ف ــد المرك وجه
البروتوكــول هــو نشــاط اساســّي مــن أنشــطة مشــروع )تعزيــز جــودة 
التعليــم فــي القــدس( والــذي نفــذ مــن قبــل المركــز فــي القــدس فــي 
العاميــن ٢٠١٧-٢٠١٨ بتمويــل ســخي مــن دوقيــة لوكســمبورج الكبــرى.

اإلعداد:
سوزان متولي
سوزان غوشة

اسامة زامل
معلمات القدس المشاركات في المشروع

مراجعة:
طاقم مركز ابداع المعلم

لالستفسار: 
مركز إبداع المعلم
تليفون: ٢95996٠

تيلفاكس: ٢9664٨١

هــذا البروتوكــول منتــج حصــري علــى مركــز إبــداع المعلــم، وأي 
استنســاخ أو تقليــد أو تحريــف لــه أو أليٍّ مــن مكوناتــه دون موافقــة 
خطيــة مــن المركــز يعتبــر مخالفــة قانونيــة يتحمــل مســؤوليتها 

الطــرف المخالــف.
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مركز ابداع المعلم

مركــز ابــداع المعلــم هــو مؤسســة غيــر حكوميــة غيــر ربحيــة 
ــي  ــم ف ــز دور التعلي ــي لتعزي ــكل أساس ــة بش ــجلة، ومكرس مس

ــة. ــؤولية اجتماعي ــا ذا مس ــح تعليم ــطين ليصب فلس

التعليم ذو المسؤولية االجتماعية؟ 

ــع  ــدف الراب ــن إطــار اله ــي 4.٧ ضم ــدف الفرع ــع اله ــيا م تماش
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة والمــادة ٢6 مــن اإلعــالن 
ــا  ــؤول اجتماعي ــم المس ــإّن التعلي ــان، ف ــوق اإلنس ــي لحق العالم
هــو ذاك التعليــم الموّجــه نحــو التطويــر الكامــل لشــخصية 
اإلنســان واكســابه المعرفــة والمهــارات الحياتيــة الالزمــة لتعزيــز 
التنميــة المســتدامة، والمواطنــة العالميــة، واحتــرام حقــوق 
اإلنســان والقانــون الدولــي، وثقافــة الســالم والالعنــف، وتقديــر 
التنــوع الثقافــي والتفاهــم المتبــادل، والصداقــة والتســامح مــع 

ــة.  ــة والديني ــات العرقي ــم والمجموع ــع األم جمي

تاريخ المؤسسة:

تأســس المركــز فــي عــام ١995 مــن قبــل مجموعــة مــن معلمــي 
المــدارس االبتدائيــة والثانويــة يعملــون فــي المــدارس الحكوميــة 
والخاصــة واألونــروا، وذلــك فــي ســبيل تعزيــز دور التعليــم فــي 
فلســطين ليصبــح تعليًمــا مســؤوال اجتماعيًــا، وقــد أظهــر المركــز 
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مــن بدايــة تأسيســه المهنيــة والحــرص علــى توصيــل خدماتــه، 
ممــا دفــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي عــام ١99٧ إلــى 
ــداد  ــروع »إع ــي مش ــاركة ف ــم للمش ــداع المعل ــز اب ــوة مرك دع
وتنفيــذ المناهــج الدراســية الفلســطينية« الــذي كان يجــري 
تنفيــذه فــي ذلــك الوقــت، ولتقديــم رؤيتــه حــول كيفيــة جعــل 
التعليــم مســؤوال اجتماعيًــا بشــكل أكبــر. فــي العــام ٢٠٠٠، 
شــارك مركــز ابــداع المعلــم فــي تقييــم مناهــج التربيــة المدنيــة 
للصــف الســادس بنــاء علــى طلــب مــن وزارة التربيــة والتعليــم 

والتعليــم العالــي.

فــي عــام ٢٠٠١، طــور المركــز أول خطــة اســتراتيجية تشــاركية له 
لمــدة خمــس ســنوات. حــدد المركــز مــن خــالل هــذه الخطــة 
رؤيتــه ورســالته وقــام باعتمادهمــا. أمــا فيمــا يتعلــق باألنشــطة، 
فقــد أولــت الخطــة اهتمامــا خاصــا لمــدى التــزام وزارة التربيــة 
والتعليــم بدمــج مفاهيــم مبــادئ الديمقراطيــة والمواطنــة 
العالميــة وحقــوق اإلنســان فــي المناهــج الدراســية والبيئــة 
المدرســية، وهــذا كان واضحــا فــي تركيــز الخطــة علــى مراقبــة 
األداء الحكومــي مــن حيــث الموضوعــات المذكــورة أعــاله. كمــا 
ركــزت الخطــة علــى تعزيــز كفــاءات ومهــارات الــكادر التعليمــي 
ــادة ٢6  ــا للم ــم وفق ــل: دور التعلي ــات مث ــي موضوع ال ســيما ف
ــة،  ــة العالمي ــان، المواطن ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العالم ــن اإلع م
اإلدارة التشــاركية للمــدارس العامــة، والممارســات الديمقراطيــة 

فــي البيئــة المدرســية.
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مــّر المركــز منــذ عــام ٢٠٠١ بخمــس دورات مــن التخطيــط 
االســتراتيجي. أضافــت الخطــط الثــالث األخيــرة موضوعــات 
ــك: تحســين ســبل  ــدة لعمــل المركــز بمــا فــي ذل ــة جدي تنموي
المعيشــة مــن خــالل تشــكيل مواقــف مدنيــة نشــطة ومواقــف 
لطــالب وطالبــات المــدارس فيمــا يتعلــق بمحاربــة الفســاد 
تقديــم  نظــام  فــي  والنزاهــة  والمســاءلة  الشــفافية  وقيــم 
ــي  ــم ف ــم دور التعلي ــك تدعي ــام، وكذل ــاع الع ــات للقط الخدم
ــي  ــون الدول ــي اإلنســاني / والقان ــون الدول ــرام القان ــز احت تعزي
ــن  ــوق المدافعي ــز حق ــع، وتعزي ــي المجتم ــان ف ــوق االنس لحق
عــن حقــوق اإلنســان، والتدريــب المهنــي للمتســربين مــن 
المــدارس، وتعميــم قيــم المواطنــة وحقــوق اإلنســان وادماجهــا 
فــي التعليــم المهنــي، مكافحــة التســرب المدرســي وعمــل 
األطفــال، والســعي نحــو المســاواة بيــن الجنســين وتقديــم 

المســاعدة النفســية االجتماعيــة

رؤية مركز ابداع المعلم

فلســطينيون مبــادرون ومنتجــون ومتســامحون ومعاصــرون، 
وملتزمــون بهويتهــم الوطنيــة ويشــاركون بفاعليــة فــي بنــاء 

مجتمــع ديمقراطــي ومدنــي.

رسالة مركز ابداع المعلم 

ــطينية  ــة فلس ــر حكومي ــة غي ــو منظم ــم ه ــداع المعل ــز اب مرك
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ــن  ــن الفاعلي ــى تمكي ــل عل ــا، تعم ــؤولة اجتماعي ــة ومس تعليمي
المخرجــات  لتعزيــز  المحليــة  والمجتمعــات  الرئيســيين 
اإلنصــاف  مبــادئ  وتعزيــز  النوعــي  للتعليــم  االجتماعيــة 

واإلدمــاج. والمســاواة 

األهداف االستراتيجية للمركز:

بالمعاييــر  9 الصلــة  األطــراف ذات  التــزام جميــع  زيــادة 
الدوليــة لحقــوق اإلنســان لتعزيــز الحــق فــي التعليــم 

الفلســطينيين لألطفــال 

ــول  9 ــي التح ــطيني ف ــباب الفلس ــاركة الش ــز دور ومش تعزي
ــي  اإلجتماع

تحســين األداء االجتماعــي -العاطفــي واألكاديمــي لألطفــال  9
الفلســطينيين الذيــن يواجهــون ظروفــا صعبــة

ــق  9 ــاً لتحقي ــاً ومالي ــز التشــغيلي للمركــز إداري ــق التمي تحقي
رســالته
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مقدمة 

ــر  ــة أكث ــدس المحتل ــة الق ــي مدين ــم ف ــاع التعلي ــات قط ــد ب لق
ــة  ــة العنصري ــات اإلحتاللي ــاً للّسياس ــى هدف ــت مض ــن أّي وق م
الممنهجــة التــي تهــدف إلــى نــزع الهويــة الثقافيــة الفلســطينية 
ــة  ــة عنصري ــع سياس ــاً م ــك تماهي ــة، وذل ــة المقّدس ــن المدين ع
أوســع ترمــي الــى خلــق واقــع ديموغرافــي وعمرانــي واجتماعــي 
وثقافــي يصعــب معــه التوصــل الــى أي حــّل سياســي يــؤدي الــى 
تجســيد الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــريف. ولقــد 
ــة  ــة التعليمي ــات تطــال كافــة جوانــب العملي باتــت تلــك التحّدي
فــي القــدس، ممــا أثـّـر ســلباً ولــم يــزل علــى جــودة التعليــم التــي 
ــا فــي مــدارس ومعاهــد القــدس، فالقيــود  ــا وبناتن يتلّقاهــا أبناؤن
ــاء مــدارس وصفــوف جديــدة وعلــى تطويــر  المفروضــة علــى بن
ــوف  ــاظ الصف ــى اكتظ ــال أّدى إل ــود أص ــو موج ــا ه ــم م أو ترمي
المدرســية ممــا أثــر ســلباً علــى التحصيــل االكاديمــي للطلبــة فــي 
ــاد نســبة  ــل ســاهم بشــكل ملحــوظ فــي ازدي هــذه المــدارس، ب
التســرّب بيــن الطلبــة وكذلــك نســبة العنــف المدرســي بيــن 
ــة  ــة أنفســهم مــن جه ــن الطلب ــة وبي ــم مــن جه ــب والمعل الطال
ــدارس  ــك الم ــن تل ــر م ــدد كبي ــو ع ــة خل ــا أن حقيق ــرى، كم أخ
ــدات  ــرات والوح ــق والمختب ــاحات والحدائ ــب والس ــن المالع م
ــات مدرســية ال تتناســب  ــى وجــود بيئ ــة المالئمــة أدى ال الصحيّ
والحــّد األدنــى مــن مواصفــات البيئــة المدرســية التعلّميــة اآلمنــة 
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ــي  ــم النوع ــز مخرجــات التعلّ ــا لتعزي ــر شــرطا ضروري ــي تعتب الت
ــم  ــة والتعلي ــات وزارة التربي ــات ودراس ــير إحصائي ــد، وتش والجي
ــه لمــا ال يقــلُّ  ــاك حاجــة ملّح العالــي فــي فلســطين الــى أن هن
عــن ١5٠٠ غرفــة صفيّــة إضافيــة فــي مــدارس القــدس الحكوميــة 
)األوقــاف( الســتيعاب األعــداد المتزايــدة مــن الطلبــة فــي مراحــل 
ــه  ــراءات االحتاللي ــر اإلج ــة، وال تقتص ــية والثانوي ــم األساس التعلي
التعســفية علــى المبانــي والمنشــآت فيمــا يخــّص قطــاع التعليــم 
ــن  ــى حركــة المعلمي ــود المفروضــة عل ــل إّن القي فــي القــدس، ب
ــة  ــها نتيج ــدس نفس ــل الق ــي داخ ــى ف ــدس وحتّ ــى الق ــن وإل م
سياســة اإلغالقــات المتكــررة للبلــدة القديمــة وبقيــة األحيــاء 
ــى إزدحــام  ــن الحصــص الدراســية وال ــر م ــاع الكثي ــى ضي أّدت إل
جــداول حصــص المعلميــن ممــا أثـّـر ســلبا علــى الوضــع النفســي 
واالجتماعــي للمعلــم وبالتالــي علــى أدائــه المهنــي، كمــا أّن 
ــف  ــهم، أض ــى مدارس ــة ال ــول الطلب ــت وص ــات أعاق ــك اإلغالق تل
إلــى هــذا كلــه سياســة اإلعتقــاالت بيــن صفــوف الطلبــة بمــا فــي 
ذلــك الطلبــة الذيــن مــا زالــوا فــي ســّن الطفولــة وكذلــك سياســة 
اإلعتقــال المنزلــي بحــق العديــد مــن الطلبــة، كلُّ ذلــك أّدى إلــى 
ــي  ــاء شــعبنا وف ــة البن ــم المقدم ــي جــودة التعلي تراجــع حــاد ف
المخرجــات االجتماعيــة واالكاديميــة المنتظــرة مــن التعليــم فــي 
ــج  ــاه المناه ــات تج ــك السياس ــق بتل ــا يتعل ــا فيم ــدس، و أم الق
ــت  ــد بات ث وال حــرج، فق ــب المدرســية فحــدِّ الفلســطينية والكت
ــب  ــف )اي التالع ــرر للتحري ــك المناهــج عرضــة وبشــكل متك تل
ــذف  ــية( والح ــب المدرس ــوص الكت ــوى نص ــون ومحت ــي مضم ف
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)اي حــذف نصــوص كاملــة أو فقــرات( و المنــع )اي منــع طباعــة 
أو وصــول بعــض الكتــب الــى المــدارس(، ففــي هــذا العــام 
ــدة  ــب المدرســية الجدي ــد والكت ــاج الجدي )٢٠١٨(، تعــرض المنه
الــى هجمــة غيــر مســبوقة تجلّــْت تحديــداً فــي التحريــف 
ــال حــذف  ــدروس والنصــوص، فمث ــن ال ــل م ــدد هائ ــد لع المتعّم
اســم فلســطين مــن العديــد مــن الخرائــط والنصــوص فــي تلــك 
الكتــب، وحــذف كل مــا يشــير الــى رمــز وطني أو ســيادي كشــعار 
ــيد  ــذف النش ــم ح ــا ت ــال، كم ــي مث ــم العال ــة والتعلي وزارة التربي
الوطنــي والعلــم وأســماء مــن شــاركوا فــي إعــداد تلــك المناهــج، 
وتــم كذلــك اســتبدال دروس بأكملهــا بــدروس أخــرى تحمــل فــي 
متنهــا الكثيــر مــن المغالطــات واالكاذيــب، فمثــال أســتبدل أحــد 
الــدروس المتعلــق بالسياســات االســتعمارية فــي فلســطين بــدرس 
حــول قيــم المجتمــع المدنــي، وتضّمــن أحــد الــدروس الموضوعــة 
ــة  ــا الدول ــول جغرافي ــوّهة ح ــات مش ــالل معلوم ــل اإلحت ــن قب م
ــي  ــام ف ــق االنقس ــى تعمي ــدف ال ــا ته ــرّة أممي ــطينية المق الفلس
الشــارع الفلســطيني، واألمثلــة ال يمكــن إحصائهــا فــي متــن هــذه 
الّســطور. وتجــدر االشــارة الــى أّن الــدروس الموضوعــة مــن قبــل 
ســلطات اإلحتــالل خلــت تمامــا مــن الفقــرات المتعلقة باألنشــطة 

ــات.  ــت بالســرد للمعلوم ــة واكتف الطالبي

أن تلــك السياســات مجتمعــة لــم تضــر فقــط بجــودة الخدمــات 
التعليميــة المقدمــة فحســب، بــل أدت إلــى تزايــد أعــداد الطلبــة 
المتســّربين مــن المــدارس وإلــى انتشــار ظاهــرة عمالــة األطفــال، 
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وحتّــى إلــى زيــادة الضغــوط النفســية واالجتماعيــة علــى الطلبــة 
وذويهــم وكذلــك الكــوادر التعليميــة العاملــة فــي تلــك المــدارس.

مــن جهــة أخــرى، فــإن سياســة العنــف المنظـّـم المتّبعــة مــن قبــل 
ســلطات اإلحتــالل فــي القــدس بكافــة أشــكالها، وانتشــار الفقــر 
وتزايــد أعــداد العاطليــن عــن العمــل، وكذلــك القيــود المفروضــة 
علــى البنــاء والتوســع العمرانــي، كل ذلــك أّدى إلى ظهور وانتشــار 
مــا يعــرف بتحديــات التعلّــم العاطفيــة اإلجتماعيــة، و مــن امثلــة 
ــي  ــن ف ــن األخيري ــي العقدي ــرت ف ــي انتش ــات الت ــذه التحدي ه
ــف  ــي، العن ــف المدرس ــكاله )كالعن ــة أش ــف بكاف ــدس العن الق
االســري، العنــف المبنــي علــى النــوع اإلجتماعــي(، الطــالق 
او انفصــال الزوجيــن، الخالفــات العائليــة، اإلدمــان، اإلكتظــاظ 
المنزلــي، إكتظــاظ الصفــوف الدراســية، الغيــاب لفتــرات طويلــة 
عــن المنــزل، التســرّب مــن المدرســة وعمالــة األطفــال. ولقــد أدى 
تفشــي هــذه الظواهــر الــى انتشــار أعــراض ســلوكية ونفســية بيــن 
الطلبــة أدت إلــى تراجــع التحصيــل واألكاديمــي بيــن الطلبــة، ومن 
ــق، الضغــط النفســي،  ــة )التجنــب(، القل هــذه األعــراض االنعزالي
الكوابيــس، الوســواس القهــري، انعــدام التركيــز، اضطــراب مــا بعــد 
ــكات،...... ــة، التنمــر، تخريــب الممتل الصدمــة، الخــوف، العدواني

الخ. 

النمــو  علــى  العوامــل  تلــك  لمجمــل  الســلبي  اإلنعــكاس  إن 
الطبيعــي العاطفــي واالجتماعــي للطفــل لهــَو علــى عالقــة وثيقــة 
بتدنــي رغبــة الطفــل فــي التعلــم وبالتالــي علــى تدنــي تحصيلــه 
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العلمــي، ممــا يــؤدي بالطفــل فــي غالــب األحيــان إّمــا إلــى 
التســرب مــن المدرســة أو الــى تطويــر مواقــف ذهنيــة وعاطفيــة 
ســلبية تجــاه المدرســة ومعلّميــه وزمالئــه فــي الفصــل والمدرســة، 
ــلوكيات  ــى س ــول ال ــيئا لتتح ــيئا فش ــف ش ــذه المواق ــور ه تتط
ســلبية تتخــذ طابــع العنــف فــي كثيــر مــن االحيــان كالتنمــر مثــال. 
ــت  ــي أجري ــة الت ــات العلمي ــواهد والدراس ــده الش ــا تؤك ــذا م ه
علــى مســتويات دوليــة كالدراســة التــي قــام بهــا مجموعــة مــن 
ــام  ــي الع ــا و جــورج ماســون ف ــي فيرجيني ــن جامعت ــن م الباحثي
ــاج  ــي منه ــي االجتماعــي ف ــم العاطف ــج التعل ــوان )دم ٢٠١3 بعن
المعلــم( وأيضــا الدراســة التــي أجراهــا مركــز إبــداع المعلــم فــي 
هــذه العــام بعنــوان )التعلــم العاطفــي اإلجتماعــي فــي فلســطين، 

ــات وضــرورة(.  أولوي

ــارات  ــر مجموعــة مــن المه ــى تطوي ــرزت الحاجــة ال ــا ب مــن هن
ــى  ــب عل ــور للتغلُّ ــاء االم ــب وأولي ــم والطال ــن المعلّ ــدى كل م ل
ــارات  ــك المه ــرف تل ــي، تُع ــي االجتماع ــم العاطف ــات التعل تحدي
بمهــارات التعلُّــم العاطفــي اإلجتماعــي، ولقــد أثبتــت العديــد مــن 
الدراســات مــن بينهــا الدراســتين اآلنفتــي الذكــر أّن اكتســاب تلــك 
المهــارات مــن قبــل الطــاّلب يؤثــر إيجابيــا فــي نمّوهــم العاطفــي 
واإلجتماعــي وبالتالــي فــي تحصيلهــم العلمــي، حيــث أّن اكتســاب 
ــان  ــة واألم ــعور بالثق ــى الش ــل ال ــؤدي بالطف ــارات ي ــك المه تل
والهــدوء وتقبــل اآلخريــن لــه، ممــا ينعكــس إيجابــا علــى رغبتــه 

فــي التعلّــم. 
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فلسفة المشروع: 
المدرســة هــي البيئــة الراعيــة للطفــل واحتياجاتــه بعد األســرة 
ــة  ــّد بيئ ــي تع ــك فه ــا، لذل ــش فيهم ــن يعي ــع الذي والمجتم
ــي  ــوره العاطف ــي تط ــل ف ــية للطف ــاندة أساس ــة ومس حاضن
واالجتماعــي والســلوكي، لذلــك مــن المهــم أن تشــّكل معا )أي 
االســرة والمجتمــع والمدرســة( بيئــة آمنــة ومتكاملــة للطفــل 
ــبة  ــة بالنس ــب والثق ــة والح ــدرا للرعاي ــا مص ــون مع وأن تك
للطفــل وذلــك لمســاعدته فــي نمــوه الطبيعــي وتطــوره 

ــي.  ــي والمعرف ــي االجتماع العاطف

إّن اإلندمــاج والتفاعــل داخــل الصــف وفــي المدرســة لهــو 
علــى عالقــة مباشــرة بالتطــور االجتماعــي العاطفــي واألكاديمــي 
للطفــل كمــا أســلفنا، وذلــك يعتمــد علــى مجموعــة مــن عناصــر 
ــلوكه/ ــا وس ــم/ة وموقفه/ه ــاج، المعل ــية كالمنه ــة المدرس البيئ
هــا تجــاه الطفــل واآلليــة التــي يتبعهــا فــي ايصــال المعلومــات، 
الجــّو المدرســي العــام، الصــف، االصدقــاء وكذلــك مســتوى 
العالقــة بيــن المدرســة مــن جهــة واألســرة والمجتمــع مــن جهــة 
ــي  ــة ف ــي األهمي ــة ف ــة دور غاي ــك العناصــر مجتمع أخــرى. لتل
ــل  ــة داخ ــدى الطلب ــلبي ل ــلوك الس ــل الس ــرص لتقلي ــق الف خل
ــا.  ــم معهم ــم وتفاعله ــي دمجه ــة والمدرســة وف ــة الصفي الغرف

لذلــك مــن المالحــظ أّن وجــود معلــم لديــه القــدرة علــى عمــل 
جــو داعــم وآمــن ومنظــم داخــل الصــف لــه األثــر اإليجابــي فــي 
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ــبة  ــل نس ــي وتقلي ــل األكاديم ــاع التحصي ــة وارتف ــاج الطلب اندم
المشــاكل الســلوكية داخــل الصــف.

يجعــل  للّســلوك  الشــديد  باالنضبــاط  المدرســة  ارتبــاط  إّن 
الطالــب يشــعر بــأن المدرســة هــي مــكان أشــبه بالســجن 
وضابــط للحريــات، كمــا أّن ارتبــاط المدرســة بالعقــاب والصــراع 
ــي  ــه، وبالتال ــة ترفض ــأّن المدرس ــعورا ب ــل ش ــدى الطف ــُد ل يولّ
يتولــد شــعور مقابــل لــدى الطفــل يتجلـّـى فــي الرفــض المتزايــد 
للمدرســة، ويتطــور هــذا الرفــض ليتجلّــى الحقــا فــي ســلوكيات 

معاديــة للمدرســة والمجتمــع ككل. 

وتجــدر اإلشــارة الــى أّن اختــزال الســلوك الســلبي الغيــر مرغــوب 
التــي  التعبيــر  ارتباطــا وثيقــا بمســاحة حريــة  فيــه مرتبــط 
ــة  ــر لحال ــاء مســاحة أكب ــا يجــب إعط ــن هن ــل، م ــا الطف يمتلكه
الطفولــة، أي إعطــاء الطفــل مســاحة كافيــة للتعبيــر عــن نفســه 
ــُد فــي الطفــل حالــة شــعورية  وعــن احتياجاتــه كطفــل، ممــا يولّ
وذهنيــة إيجابيــة تجــاه المدرســة والمعلــم واالصدقــاء، وبالتالــي 
ــاحة  ــا ان المس ــة، كم ــي المدرس ــم وف ــي التعلّ ــة ف ــزداد الرغب ت
ــج  ــادة دم ــل إع ــه تجع ــن نفس ــر ع ــي التعبي ــل ف ــة للطف الكافي
الطلبــة فــي البيئــة التعلّميــة المدرســية وأنظمتهــا اكثــر إعتمــادا 
ــه  دة لدي ــدة والمتجــدِّ ــة المتولّ ــى الرغب ــى الطفــل نفســه وعل عل
فــي التعلـّـم نتيجــة تلــك المســاحة مــن حريــة التعبيــر. ومــن هنــا 
ــة  ــة -عاطفي ــة إجتماعي ــاذج تعليمي ــتخدام نم ــة اس ــر أهمي تظه
ــن للطفــل الجــّو اآلمــن والثقــة بالنفــس وحريّــة التعبيــر  تؤمِّ
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ــم يجــب أْن  ــإن المعل ــذا ف ــة، ل ــة الصفي داخــل المدرســة والغرف
ــاة الطالــب والتقــدم  ــر فــي حي يشــّكل عامــال محفــزا فــي التغيي
فــي النواحــي العاطفيــة و اإلجتماعيــة واألكاديميــة، فالمالحظــات 
الحّساســة و المســؤولة مــن قبــل المعلــم لســلوك الطفــل داخــل 
الغرفــة الصفيــة أو فــي ســاحة المدرســة هــي األســاس فــي 
ــة  ــع أهمي ــتقبل، م ــي المس ــل ف ــاة الطف ــي حي ــر ف ــداث تأثي إح
إدراك ان ذات الطفــل هــي القــوة الدافعــه األساســية للتغييــر، وأّن 
علــى المعلـّـم أن يكــون محفــزا ايجابيــا للطفــل كــي تســير عمليــة 

ــّي.  ــة بالشــكل الطبيع ــة ذاتي ــع ورغب ــِه بدواف ــرِه وتقدم تغيّ

وال يقتصــر النمــو العاطفــي االجتماعــي للطفــل علــى المدرســة، 
بــل إّن لألســرة والمحيــط اإلجتماعــي للطفــل دور لربمــا يفــوق 
ــى المدرســة  ــق عل ــا ينطب ــإّن م ــك ف ــها، لذل دور المدرســة نفِس
مــن ناحيــة ضــرورات البيئــة المدرســية والصفيــة اآلمنــة ينطبــق 
علــى األســرة والمجتمــع، فكالهمــا )أي األســرة والمجتمــع( 
ملزمــان أيضــا بتوفيــر البيئــة الســليمة والصحيــة واآلمنــه للطفــل 
كــي يتطــور عاطفيــاُ واجتماعيــاً ومعرفيــاً بطريقــة طبيعيــة، وبمــا 
ال يقبــل الجــدل فــإن عوامــل -كالنزاعــات العائليــة، الطــالق ومــا 
يتبعــه مــن عــدم اســتقرار العائلــة، العنــف الجســدي أو النفســي 
أو اللفظــي ضــد الطفل،التحــرش الجنســي واإلغتصــاب، مشــاهدة 
العنــف و إدمــان أحــد افــراد األســرة – لهــا بالــغ األثــر علــى النمو 
الســليم للطفــل مــن النواحــي العاطفيــة -االجتماعيــة والمعرفية. 
كمــا أّن اإلهمــال النفســي )عــدم االكتــراث بإعطــاء مشــاعر 
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الحــب و االحتــرام والتقبــل( وعــدم تلبيــة اإلحتياجــات العاطفيــة 
مــن قبــل األهــل للطفــل والــدالل الزائــد ليســت أقــل ضــررا علــى 
النمــو الطبيعــي للطفــل وتطــّوره، كمــا أّن وجــود أمراض جســدية 
أو نفســية عنــد أحــد أفــراد األســرة وتعــرض األســرة لإلســاءة أو 
الرفــض أو التمييــز االجتماعــي –الدينــي أو العائلــي – أي العيــش 
فــي عزلــة اجتماعيــة- وتدنــي التعليــم داخــل األســرة تؤثــر فــي 
الحالــة النفســية للطفــل وأدائــه االكاديمــي واالجتماعــي وتــؤدي 
الــى ضعــف فــي ثقتــه بنفســه وبالعالــم المحيــط بــه وشــعوره 
بعــدم األمــان باإلضافــة الــى ضعــف فــي مهاراتــه الحياتيــة التــي 

تســاعده علــى مواجهــة األزمــات.

لذلــك فــإّن فلســفة المشــروع، والتــي تتماهــى وفلســفة مركــز 
إبــداع المعلــم و وزارة التربيــة والتعليــم العالــي- تقــوم أساســا 
علــى تكامليــة أدوار المدرســة واالســرة والمجتمــع فيمــا يتعلــق 
بنمــو شــخصية الطفــل وتطــوره العاطفــي االجتماعــي والمعرفي، 
ــات  ــخيص تحدي ــى تش ــدرة عل ــإّن الق ــق، ف ــذا المنطل ــن ه وم
التعلــم العاطفيــة -اإلجتماعيــة والتغلّــب عليهــا هــو شــأن 
ــُر  ــذا يفّس ــواء، وه ــدٍّ س ــى ح ــع عل ــرة والمجتم ــة واالس المدرس
ــم  ــم وأمهاته ــة وآبائه ــور الطلب ــاء أم ــروع ألولي ــتهداف المش اس
ــكل  ــز بش ــي ترك ــطته الت ــالل أنش ــن خ ــط م ــع المحي والمجتم
اســاس علــى إكســاب تلــك الفئــات مهــارات تشــخيص تحديــات 
ــا  ــا مــن خــالل م ــب عليه ــم العاطفــي- االجتماعــي والتغل التعل

ــي.  ــي اإلجتماع ــم العاطف ــارات التعلّ ــرف بمه يع
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مــا هــو التعلــم االجتماعي-العاطفــي ولمــاذا 
ــتخدامه؟ تم اس

 Social - Emotional Learning ــم اإلجتماعي-العاطفــي  التعلُّ
SEL(( هــو »العمليــة التــي مــن خاللهــا يكتســب األطفــال 
والبالغــون المعرفــة والمواقــف والمهــارات الالزمــة لفهــم وإدارة 
العواطــف، وتحديــد وتحقيــق األهــداف اإليجابيــة، وإظهــار 
التعاطــف مــع اآلخريــن، وإنشــاء العالقــات اإليجابيــة والحفــاظ 
عليهــا، واتخــاذ قــرارات مســؤولة.. حيــث تتبنــى )إبســكو( 
ــة  ــة ونوعي ــة والالروتيني فلســفة مفادهــا أن األنشــطة الالمنهجي
ــوي لترســيخ  ــز ق ــي المناهــج الدراســية هــي محف المشــاركة ف
الوعــي الذاتــي، وإدارة المــزاج والطبــاع، وتطويــر مهــارات العمل 

ــي. ــز الذات ــب التعاطــف والتحفي ــق، هــذا بجان ــن الفري ضم

الطــالب الذيــن يســتهدفهم النمــوذج: هــم الطــالب الذيــن 
يعانــون مــن الضعــف األكاديمــي ألســباب اجتماعيــة تؤثــر علــى 

ــل.  ــلوكي للطف ــي والس ــب النفس الجان

ــم  لقــد أثبتــت الدراســات والبحــوث المتعــّددة، أّن برامــج التعلّ
ــم أكاديمــي أفضــل  ــد الطريــق لتعلّ اإلجتماعــي والعاطفــي تمهِّ
ألنهــا ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بدافعيــة الطالــب وتركيــزه وانخراطــه 
واســتمتاعه بعمليــة التعلّــم، وبالطبــع هــذا مشــروط بتوفّــر 
تتســم  التــي  العالقــات  اآلمنــة وبضمنهــا  التعليميــة  البيئــة 
ــق  ــا يث ــالب. فعندم ــين والط ــن المدرس ــادل بي ــام المتب باالهتم
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ــه  ــق أهداف ــر لتحقي ــداً أكب ــذل جه ــه يب ــه فإنَّ ــب بقدرات الطال
ــى  ــة عل ــات قوي ــد قدمــت هــذه البحــوث إثبات ــة. وق األكاديمي
الرابــط بيــن التعلــم االجتماعــي- العاطفــي وتعزيــز التعلــم 

ــاة. ــي الحي ــاح ف ــي والنج األكاديم

ــه وتجــاه  ــب تجــاه ذات ــة شــعور الطال ــي كيفي يتدخــل النمــوذج ف
اآلخريــن، ويســاعده علــى تنظيــم انتباهــه وســلوكه علــى حد ســواء. 

ــي  ــي واالجتماع ــل العاطف ــو الطف ــإّن نم ــابقاً ف ــر س ــا ذك وكم
يتأثــر باألزمــات والضغوطــات ويتــرك أثــراً واضحــاً علــى مهاراتــه 
ــر  ــلوكية وتظه ــاكل س ــه مش ــر لدي ــة وتظه ــة والعاطفي اإلدراكي
فــي أســاليب حــل مشــكالته وتفاعلــه مــع األقــران وتكيّفــِه مــع 

ــي. ــط االجتماع المحي

ــدرات  ــم ق ــر لديه ــوذج ظه ــى النم ــوا عل ــن تدرب ــال الذي األطف
أعلــى مــن ناحيــة ذهنيــة وادراكيــه وشــخصية فــي ســيرة حياتهم 

بــدًء مــن المدرســة ووصــوالً للجامعــات.

كيف تم تطبيق النموذج في المدارس؟

لقــد ارتــأى مركــز إبــداع المعلــم ضــرورة التدّخــل فــي المــدارِس 
ــم  ــى دراســة تقيي ــاًء عل ــك بن ــر إحتياجــاً فــي القــدس، وذل األكث
ــن  ــدد م ــي ع ــام ٢٠١5 ف ــي الع ــز ف ــا المرك ــام به ــات ق احتياج
مــدارس األوقــاف فــي المدينــة، ولقــد تــم تصميــم أســئلة تلــك 
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الدراســة مــن قبــل مختّصيــن فــي التعلـّـم العاطفــي -اإلجتماعــي 
وبنــاًء علــى فهــم عميــق لخصوصيــة المجتمــع الفلســطيني 
والتاريخيــة  والثقافيــة  اإلجتماعيــة  المقدســي(  )وخصوصــاً 
التعلــم  مهــارات  نمــوذج  أّن  بالذكــر  والجديــر  والسياســية، 
ــق فــي المشــروع تــّم تصميمــه  العاطفــي اإلجتماعــي الــذي طُبّ
بنــاء علــى نتائــج تلــك الدراســة وبطريقــة تتــالءم والخصوصيــة 
اإلجتماعيــة والثقافيــة والتاريخيــة والسياســية أيضــاً، كمــا أّن 
ــالع المركــز علــى دراســات وتجــارب مجتمعــات أخــرى فــي  اطّ
ــز  ــدى المرك ــة واضحــه ل ــي تشــكُّل رؤي ذات المجــال ســاهم ف
حــول نمــوذج التعلـّـم العاطفــي اإلجتماعــي الذي ينبغــي تطبيقه 

ــه. ــه وشــروط تطبيق ــات عمل ــي فلســطين وآلي ف

ــذه علــى 5 أطــراف أساســية:  ويعتمــد هــذا النمــوذج فــي تنفي
ــع.  ــية و المجتم ــل، اإلدارات المدرس ــب، األه ــم، الطال المعل

المحاور التي تم العمل عليها من خالل النموذج:

ــي حاجــات الطفــل . ١ تأهيــل المعلــم الســتخدام مهــارات تلبِّ
العاطفيــة واإلجتماعيــة مــن خــالل الغرفــة الصفيــة أو بعــد 

الــدوام المدرســي:

ــة  ــن مكثف ــداد مدربي ــم دورة إع ــالل تنظي ــن خ ــك م وذل
-بواقــع ٢٨ ســاعة تدريبيــة- ل١6 معلمــة صــف مــن 
المــدارس المســتهدفة، فــي الجــزء األول مــن تلــك الــدورة 
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تــم التركيــز علــى آليــات وطــرق تشــخيص تحديـّـات التعلــم 
العاطفــي اإلجتماعــي واآلثــار المترتبة على تلــك التحديّات، 
ــغ  ــة بالتفري ــارات خاص ــات مه ــاب المعلم ــم إكس ــا ت كم
ــا  ــي منه ــي تعان ــة الت ــي للضغوطــات اليومي النفســي الذات
المعلمــات نتيجــة العمــل فــي ظــروف اجتماعية ومدرســية 
صعبــة، ممــا يســاعد المعلمــات علــى تفهــم ذواتهــّن ورفــع 

مقدرتهــّن علــى التعامــل مــع حاجــات الطلبــة.

ــات  ــب المعلم ــم تدري ــدورة ت ــن ال ــي م ــزء الثان ــي الج ف
ــع  ــه م ــرق تطبيق ــية وط ــه األساس ــوذج ومهارات ــى النم عل

ــالب. الط

ــر  ــات بتمري ــن المتدرب ــب قم ــن التدري ــاء م ــد االنته وبع
مهــارات النمــوذج إلــى ١١5 معلمــة موزعــة علــى جميــع 
مــدارس األوقــاف اإلســالمية، وذلــك مــن خــالل دورات 
تحــت  نفســها  المــدارس  فــي  تنفيذهــا  تــم  تدريبيــة 
إشــراف طاقــم المركــز والمدربيــن وكذلــك مديريــة التربيــة 

ــدس.  ــي الق ــم ف والتعلي

وفــي نهايــة المشــروع قامــت المعلمــات بتتويــج أعمالهــّن 
ــع الطــالب والخــروج بقصــص نجــاح  ــادرات م ــم مب بتقدي

)مرفقــة فــي نهايــة البروتوكــول(

اإلدارات المدرســية: وذلــك مــن خــالل تزويــد تلــك اإلدارات . ٢
بمعلومــات عــن النمــوذج وأهميــة تطبيقــه وتســهيل مهمــة 
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المعلميــن لتمريــر المهــارات ضمــن اطــار الــدوام المدرســي 
ومــن خــالل االنشــطة الالمنهجيــة خــارج إطــار الــدوام 

المدرســي.

األســرة: العمــل مــع األســرة مــن أجــل بنــاء جســر تواصــل . 3
ــم، األســرة والطفــل مــن خــالل خطــة مشــتركة  ــن المعل بي
ــا  ــع له ــول مواضي ــة ح ــات تثقيفي ــالل ورش ــن خ ــك م وذل
عالقــة بالتعامــل مــع األطفــال واحتياجاتهــم مــن النواحــي 

ــة.  ــة االجتماعي العاطفي

الطفــل )الطالــب(: مــن خــالل أنشــطة خاصــة بتنميــة . 4
ــدرب  ــم الت ــي ت ــي الت ــي العاطف ــم االجتماع ــارات التعل مه

ــات. ــل المعلم ــن قب ــا م عليه

المجتمــع: مــن خــالل نــدوات وورشــات فــي مواضيــع لهــا . 5
عالقــة بالمشــاكل المجتمعيــة وطــرق حلهــا والتعامــل مــع 

احتياجــات األطفــال.
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SEL نموذج

الوعي بالذاتإدارة الذات

المسؤولية 
واتخاذ القرار

مهارات اجتماعية

الوعي االجتماعي
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األطفــال  تســاعد  تعليميــة  عمليــة  علــى  النمــوذج  يعتمــد 
والراشــدين علــى تنميــة أو تطويــر مهــارات فاعلــة فــي الحيــاة.

ولكــي يســتطيع المعلــم أن يــدرّب الطــالب علــى النمــوذج 
عليــه التــدرب علــى المالحظــة والوعــي لمشــاعره الخاصــة تجــاه 
الطــالب بــدون الدخــول بدائــرة شــخصنة المشــكلة مــع الطالــب، 
وذلــك مــن خــالل اإلبتعــاد عــن التركيــز علــى الســلوك واالهتمــام 
بمــا يحــدث مــع الطفــل، أي مــا الــذي يشــعر بــه ومــاذا يقــول 
ــي لفــت  ــة ف ــم او رغب هــذا الســلوك، هــل يشــعر الطفــل باألل
االنتبــاه؟ أم يشــعر بعــدم وجــود اهتمــام؟ أم إهمــال مــن قبــل 

مــن يحيــط بــه؟ 

ــاء وتنميــة االهتمــام باآلخريــن، إكتشــاف  وتشــمل المهــارات بن
ــع  ــل م ــرارات مســؤولة، التعام ــة، أخــذ ق ــات إيجابيّ ــاء عالق وبن
التحديــات والظــروف بشــكل فّعــال وأخالقــي، تهدئة الــذات عند 
الشــعور بالغضــب، القــدرة علــى عمــل أصدقــاء، حــل الصراعــات 

والمشــاكل، االحتــرام، أتخــاذ قــرارات بجــو مــن األمــان. 

يمكــن اســتخدام هــذا النمــوذج ضمــن نشــاطات واليــات تواصــل 
ســواء داخــل الغرفــة الصفيــة بشــكل عــام أو ضمــن مجموعــات 
ــق  ــم تطبي ــن المه ــي. م ــادي وتوجيه ــع ارش ــرة ذات طاب صغي
النشــاطات فــي ظــل جــو آمــن وتفاعلــي يهــدف للتواصــل 
والتفاعــل االجتماعــي والعاطفــي بيــن الطلبــة والمحصلــة تــؤدي 

ــوازن النفســي.  للت
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أهم المهارات التي يتم تعلمها عبر النموذج

اهم المهارات العملية التي يجدر تعليمها للطلبة ما يلي

١ .Self Awarness .مهارات الوعي الذاتي

٢ . Relationship skills .المهارات االجتماعية

3 .Social awarness مهارات الوعي االجتماعي

4 . Responsibility and .ــرار ــذ الق ــؤولية وأخ ــارات المس مه
disicion making

5 .Self Regulation مهارات إدارة الذات

نتائج تطبيق استراتيجية التعلم االجتماعي العاطفي

ــه  9 ــه وقدرت ــه بنفس ــه وايمان ــة بقدرات ــل بالثق ــعور الطف ش
ــاح  ــى النج عل

القابليــة لعمــل عالقــات جيــدة مــع األقــران والبالغيــن  9
الصداقــات  وتكويــن 

القابلية إلنهاء المهمة والصبر والمثابرة. 9

القدرة على اتباع التعليمات واإلنضباط. 9

القدرة على فهم المشاعر الخاصة به والتعاطف مع االخرين  9

ــد الغضــب  9 ــه عن ــة ذات ــى إدارة المشــاعر وتهدئ القــدرة عل
ــة. ــول بديل ــر بحل والتفكي
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مراحل التعلم من خالل النموذج

ــم  ــم تعل ــاذا مه ــب لم ــح للطال ــم التوضي ــن المه ــدء م ــل الب قب
ــة مبســطة  ــارة بطريق ــاذا تســاعده؟ ووصــف المه ــارة؟ بم المه

ــل.  للطف

توضيــح الصــح مــن الخطــأ: مــن المهــم أن يتــم طــرح . ١
موقفيــن موقــف إيجابــي وموقــف ســلبي للمهــارة، يكــون 

ــل. ــا التمثي ــن بينه ــائل م ــدة وس ــك بع ذل

ممارســة المهــارة: مــن المهــم إعطــاء فرصــة ومســاحة . ٢
للطفــل للتعلــم وممارســة المهــارة فــي جــو آمــن ومطمئــن 

ــد. ــس النق ــة ولي ــة الراجع ــاء التغذي وإعط

ــى اســتخدام المهــارة . 3 ــم المهــارة: تشــجيع الطفــل عل تعمي
فــي أوضــاع حياتيــة أخــرى كســاحة المدرســة والبيــت 

ــب ــد اللع وعن

 التشــجيع والمــدح: التعزيــز ثــم التعزيــز ثــم التعزيــز خالل . 4
ــا  ــارة وتطوره ــم المه ــة وتقيي ــددة لمراقب ــة مح ــرة زمني فت

خــالل هــذه الفتــرة

طرق لتقوية المهارة:

ــا  9 ــن خالله ــم م ــي يتعل ــة الت ــور المهم ــن األم ــة م النمذج
ــح.  ــم آالف النصائ ــى المعل ــر عل ــهولة ويوف ــل بس الطف
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ــه  9 ــذي ب ــي يحت ــال ح ــوذج ومث ــر نم ــي توفي ــة ه النمذج
الطفــل وأفضــل الطــرق لتعديــل الســلوك أن يكــون المعلــم 

نموذجــا للســلوك نفســه.

ــون نمــوذج  9 ــد تك ــة ق ــى: الدمي ــن خــالل الدم النمذجــة م
محبــب لألطفــال، و كذلــك بطــل القصــة ســواء كانــت قصــة 
ــن  ــلوك م ــل الس ــرحية. تمثي ــم او مس ــي فيل ــة او ف محكي

ــى المشــهد ســابقاً مــع المعلــم قبــل طــالب والتــدرب عل

مادة للمعلم تساعده في فهم الطالب والتقرب من 
عالمه النفسي 

١- معرفة متى يكون السلوك مشكلة:

البــد أن يتكــّرر هــذا الســلوك الــذي نعتقــد أنّــه غيــر . ١
ــالث ال  ــن أو ث ــره أو مرّتي ــاذ م ــلوك ش ــور س ــي. فظه طبيع
يــدل علــى وجــود مشــكلة عنــد الطفــل، لمــاذا؟ ألنــه قــد 
ــدث  ــاء الح ــاً او بانته ــي تلقائي ــاً يختف ــلوكاً عارض ــون س يك

ــه ــل او والدي ــن الطف ــد م ــض الجه ــارىء أو ببع الط

اّن . ٢ تبيّــن  اذا  الشــديد  الســلوك بحاجــة لالنتبــاه  يكــون 
ــي  ــمي والنفس ــل الجس ــو الطف ــق لنم ــلوك معي ــذا الس ه

واالجتماعــي 

ــات . 3 ــي تصرف ــالف ف ــى اخت ــلوك ال ــذا الس ــؤدي ه ــا ي عندم
ــارخ. ــح وص ــكل واض ــاعره بش ــل ومش الطف
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ــل . 4 ــاءة الطف ــن كف ــد م ــى الح ــلوك عل ــذا الس ــل ه ان يعم
ــي  ــرات وف ــابه للخب ــي اكتس ــي وف ــل الدراس ــي التحصي ف

المشــاركة الصفيــة 

عندمــا يكــون هــذا الســلوك ســبباً فــي عــدم قــدرة الطفــل . 5
علــى اإلســتمتاع بالحيــاة مــع نفســه ومــع االخريــن ويــؤدي 
ــات  ــن عالق ــى تكوي ــه عل ــف قدرت ــة وضع ــعوره بالكآب لش
ــه  ــه واقران ــراد عائلت ــه واف ــع والدي ــع محيطــه وم ــدة م جي

ــه  ومعلمي

ــر . 6 ــام، غي ــام الع ــا للنظ ــرا، خارق ــلوكا مدم ــون س ــا يك عندم
ــة. ــالمة البيئ ــن وس ــد أم ــا، ض ــول اجتماعي مقب

أكثر المشاكل السلوكية التي تحتاج لالنتباه من قبل 
المعلمين

العنــف الجســدي او النفسي-الجســدي المتكــّرر والُمالحــظ  9
مــن قبــل المحيطيــن، بالعــادة يكــون الســلوك موجــه علــى 

الــذات أو علــى اآلخريــن.

كل  9 تجــاه  بالرضــى  الشــعور  وعــدم  المســتمر  التذّمــر 
لــه. تقديمهــا  التعليمــي  الطاقــم  يحــاول  التــي  التعزيــزات 

الحركــة الزائــدة وعــدم القــدرة علــى المكــوث على الكرســي  9
أو اإلســتمرار فــي اداء مهمــة أو نشــاط لفترة بســيطة 
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العزلــة وعــدم المشــاركة ســواء فــي الصــف مــع األقــران أو  9
فــي ســاحة المدرســة. العزلــة والتقوقــع حــول الــذات 

ابداء مظاهر الحزن وعدم الرغبة في اللعب مع اآلخرين. 9

الّسرحان المستمر وعدم القدرة على التواصل. 9

عــدم الشــعور باآلخرين ومشــاعرهم وعــدم الشــعور بالذنب  9
تجــاه الّســلوك الــذي أّدى الــى الحــاق االذى باآلخرين. 

إزعاج مستمر للصف وللمعلمين بشكل مستمر للفت االنتباه. 9

محاولــة لفــت اإلنتبــاه المســتمر ســواء بالــكالم او بالّســلوك  9
غيــر المقبــول.

مالحظات مهمة الخذها بأهمية و انتباه من قبل 
الطاقم التعليمي: 

أنّــه مــن المهــم أن ال نقــوم بالتركيــز او لفــت االنتبــاه  9
ــي  ــباب الت ــى األس ــز عل ــل التركي ــول ب ــر مقب ــلوك الغي للس
تدفــع الطفــل لهــذا الســلوك. أي:مــاذا يقــول هــذا الســلوك 

ــل؟  ــن الطف ع

ــرة  9 عــدم االنغمــاس بالســلوك واالبتعــاد عــن الدخــول بدائ
ــف الخاصــة بالطفــل.  العن

عدم الدخول في نقاش سلبيات سلوك الطفل  9
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االهتمــام باحتياجاتــه أي أنــه طفــل ولــه رغبــات يريــد  9
تحقيقهــا بعيــدا عــن القوانيــن والضوابــط المدرســية.

أن يُسأل الطفل عن مشاعره وكيف يمكن مساعدته؟ 9

ــاب  9 ــس العق ــان ولي ــب واألم ــعور بالح ــل الش ــاء الطف إعط
ــخ. والتوبي

إظهــار التعاطــف: مثــال )اشــعر بأنــك متضايــق أو متضايــق  9
كثيــراً، أســتطيع أن أفهمــك(. والتعبيــر عــن رفــض لالســلوب 
ــُض  ــي أرف ــك ولكّن ــب )أفهم ــذات الطال ــس ل ــلوك ولي والس

الطريقــة التــي تتعامــل بهــا(.

إعطــاؤه الشــعور باالهتمــام بــه بشــكل خــاص: أنــا اقــدرك  9
ــة. او أرى ان لديــك قــدرات او صفــات ايجابي

إعطــاؤه مهــام او تشــجيعه علــى ان يقــوم بمبــادرات تزيــد  9
مــن الثقــة بالــذات.

تعزيــز كل ســلوك ايجابــي وتحفيــزه مهمــا كان بســيطاً  9
ــك  ــو، يعطي ــكراً، براف ــات )ش ــتخدام كلم ــن اس ــار م واإلكث

العافيــة(.

ــل  9 ــن قب ــر وأســبابه م ــة مســتوى التوت ــم معرف ــن المه م
مــع  التدخــل  ومســتوى  طريقــة  لتحديــد  المعلــم/ة 

الطفــل. 
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ــل  9 ــاد الطف ــم و إرش ــذات. أي تعلي ــة ال ــاد طــرق لتهدئ إيج
لطــرق ضبــط الــذات وعــدم التســرع فــي ردود الفعــل 

ــة.  الغاضب

ــي  9 ــال ف ــام ومســاعدة االطف ــى األهــداف والمه ــز عل التركي
ــة  ــط بفاعلي التخطي

التركيــز علــى نشــطات تفريــغ طاقــة مــن خــالل الرياضــة او  9
ــاطات تحفيزية  نش

ــران  9 ــع االق ــواء م ــل س ــال والتواص ــارات االتص ــم مه تعلي
ــا يرغــب  ــكار او م ــة التدريســية اليصــال االف ــع الهيئ او م
عــن  تعبــر  مقبولــة  بطــرق  إليــه  بالوصــول  االطفــال 

االحتيــاج.

عمــل برنامــج يومــي للنشاطات.تســاعد فــي التخطيــط  9
ــه  ــه عمل ــع من ــوب او متوق ــو مطل ــا ه ــوح لم والوض

تعزيز السلوك اإليجابي بشكل مستمر لضمان تثبيته.  9

توضيح القوانين وإظهار الحزم.  9

ــم  9 ــا او جعله ــان تحقيقه ــتركة لضم ــات المش ــد االتفاقي عق
ــاب. ــز او العق ــن التعزي جــزء م

التعاون مع المرشد المدرسي. 9
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بعض المشاكل السلوكية لدى الطالب وحلول عملية 
لطرق التعامل 

الطفل الغاضب 

التعامــل مــع الطفــل الغاضــب مــن األمــور الصعبــة والضاغطــة 
ويحــدث توتــرا وضغطــا للراشــد ويدخلــه بدائــرة الغضــب 
الخــاص بــه، ألنــه فــي حياتــه كطفــل لــم يتعلــم كيــف يتعامــل 
مــع الغضــب الخــاص بــه، حيــث تمــت تربيتــه علــى أن الغضــب 

ــر عــن الغضــب هــو أمــر ســيء بالعــادة واألســوأ هــو التعبي

ــن  ــر ع ــل أن يعبّ ــمحوا للطف ــب أن يس ــن يج ــل والمعلمي األه
كّل المشــاعر التــي يشــعر بهــا فتصــرف الراشــدين مهــم العطــاء 

ــر عــن المشــاعر. ــل التعبي ــرام وتقب الشــعور باالحت

فالتعبيــر عــن الغضــب دليــل علــى وجــود مشــكلة يجــدر النظــر 
بهــا واحتــرام مشــاعر الطفــل 

التعبير عن الغضب 

هــو حالــة دفاعيــة للتعبيــر عــن الشــعور باأللــم وقــد يصاحــب 
الشــعور بالفشــل، أو تدنــي الثقــة بالنفــس أو الشــعور بالعزلــة، 
ــبب  ــط بس ــر و الضغ ــعور بالتوت ــن الش ــرا ع ــون تعبي ــد يك وق
ــن  ــر ع ــه. التعبي ــيطرة علي ــه س ــد لدي ــدث ال يوج ــرف أو ح ظ
ــا  ــة، أم ــي للحماي ــل طبيع ــت ورد فع الغضــب هــو ســلوك مؤق

ــام. ــة باالنتق ــري ورغب ــو ســلوك تدمي ــف فه العن
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آلية التعامل مع الطفل الغاضب 

ــل  9 ــه الطف ــوم ب ــي يق ــيء إيجاب ــود ش ــن وج ــتفادة م اإلس
والقــول للطفــل مــا هــو الســلوك التــي ترغــب فــي رؤيتــه، 

ــي  ــا أقــدر انتظــارك ل ــال: أن مث

مثال:أنا مبسوط من أنك حضرت دون أن أناديك  9

تعزيز السلوك اإليجابي وتفسيره 9

ــى ال  9 ــه حت ــوب ب ــر مرغ ــلوك الغي ــال الس ــم إهم ــن المه م
ــاه  ــت اإلنتب ــط أو لف ــلوب للضغ ــتخدمه كأس يس

ــر  9 ــا وغي ــا ومســتمرا وثابت ــز مخطّط يجــدر أن يكــون التعزي
عشــوائي 

ــة ســواء  9 ــغ الطاق ــة –جســمانية لتفري عمــل نشــاطات بديل
داخــل أو خــارج البيــت 

العمــل علــى إختــزال الظــروف البيئيــة والمحفــزات المثيــرة  9
للغضــب والعدوانيــة 

االقتــراب الجســدي مــن الطفــل مثــل الربــت علــى الكتــف  9
أو اعطــاء اهتمــام لتعبيراتــه الجســدية 

ــدة  9 ــف ح ــة لتخفي ــروح الفكاه ــب ب ــدة الغض ــف ح تخفي
ــب ــعور بالغض الش
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ــه  9 ــعر ب ــا تش ــير م ــرة: أي تفس ــل مباش ــع الطف ــل م التعام
مثــال: أنــا بالعــادة الصــوت العالــي ال يزعجنــي كثيــرا 
ولكــن اليــوم لــدي صــداع هــل بإمكانــك إيجــاد شــيء آخــر 

ــر. ــة أكث ــعرك بالمتع يش

تفســير ظــرف معيــن –تفســير للطفــل ســبب شــعوره  9
باإلحبــاط أو لمــاذا يشــعر هكــذا 

مثال:انا شاعر بأنك متضايق وغاضب بسبب.......... 9

الضبــط الجســماني عندمــا يفقــد الطفــل الســيطرة، يحتــاج  9
لمــن يســاعده لعــدم إيــذاء الــذات 

تشجيع الطفل على التعرف على نقاط قوته وضعفه  9

يجعلــه  9 ممــا  والجوائــز  والتعزيــزات  الوعــود  اســتخدام 
ــى كلمــة ال  ــة معن يشــعر بالســعادة وعمــل حــدود ومعرف

وتفســيرها بوضــوح 

ــن  9 ــب ولك ــاعره بالغض ــل مش ــك تقب ــل بأن ــح للطف التوضي
ــا ــر به ــي يعب ــة الت ــض الطريق ترف

بنــاء صــورة للــذات إيجابيــة بمعنــى مســاعدة الطفــل علــى  9
االدراك أّن لــه أهميــة 

ــوي  9 ــاب الترب ــاب لكــن بشــكل واعــي، العق اســتخدام العق
ــة تجاهــه. وليســت العدائي
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األهــل  9 قبــل  مــن  للتعلــم  مناســبة  نمــاذج  اســتخدام 
)النمذجــة( والمعلميــن 

مســاعدة الطفــل فــي التعبيــر عــن نفســه بالــكالم، فالــكالم  9
يقلــل الســلوك.

دور االنضباط:

وجود قوانين واضحة وعادلة تساعد الطفل في رؤية الحزم والعدل 

الوضوح والوعي عند استخدام المنطق واألسباب.

االنضبــاط الــذي يتبــع أســلوب العقــاب غيــر مناســب بالعــادة و 
يرافقــه كلمــات تقلــل مــن قيمــة الطفــل ألنــه مــن أهــم األمــور 
واألهــداف التــي نريــد الوصــول اليهــا مــع الطفــل الغاضــب هــو 
أن يصــل الحتــرام ذاتــه ومــن ثــم احتــرام اآلخريــن، لذلــك يجــب 

منحــه الشــعور باالحتــرام والتقديــر.

Conduct disorder االضطرابات السلوكية: 

هــو الســلوك الــذي يســبب أذًى للمجتمــع وقــد يُنتهــج فــي كل 
مراحــل العمــر، فتعريفــه حســب الشــخصيات النفســية للعمــر: 
ــا بعــد  ــات ســلوكية ام ــة عشــر يســمى اضطراب ــل مــن الثامن اق

ــة للمجتمــع  ــة عشــر تســمى الشــخصية المعادي الثامن

واكثــر االضطرابــات الســلوكية تظهــر فــي العمــر مــا بيــن ٧-١١ 
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وتــزداد حدتهــا فــي ســّن المراهقــة وتبــدأ بالمظاهــر التاليــة: 

الهروب من المدرسة و التأخر خارج البيت  9

تدميــر االشــياء والممتلــكات العامــة ســواء داخــل المدرســة  9
أو فــي الشــارع 

العدوانية واستخدام العنف اتجاه اآلخرين  9

سرقة االشياء و تبدأ بالتافهة وتنتهي بالسرقات الكبيرة  9

الكذب المستمر والممنهج  9

ــد و  9 ــكل متعم ــياء بش ــب االش ــناً وتخري ــر س ــذاء االصغ اي
ــّرر  ــتمر ومتك ــكل مس بش

عنــد وصــف الســلوك المضطــرب يجــب أّن يتوفــر نمــط ثابت  9
ــوق  ــه حق ــك في ــذي تنته ــلبي ال ــلوك الس ــن الس ــرر م ومتك
االخريــن او القيــم والقوانيــن. وقــد يتفاقــم الســلوك الســلبي 

مــع عــدم الشــعور بالذنــب و الشــعور باالنتصــار والنشــوة 

أعراض من المهم إعطاؤها اهمية في التدخل العالجي المستعجل:

العدوان ضد البشر والحيوانات 9

تهديد اآلخرين وإرهابهم 9

إستخدام أسلحة تسبب أذى )سكين... الخ(  9
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معاملة اآلخرين بقسوة ووحشية  9

معاملة الحيوانات بقسوة ووحشية  9

السرقة والسطو وعدم اإلكتراث لمواجهة الُمعتدى عليه 9

ــام  9 ــى القي ــه عل ــى موافقت ــار شــخص آخــر عل ــراه أو إجب إك
ــداء جنســي  باعت

*Bulling التنمر

هو الشعور بالقوة والقدرة من خالل السيطرة على الطالب األضعف. 

صفات الطالب المتنمرين:

لديهم القليل من التعاطف مع ضحيتهم  9

التنمــر عــادة أصلهــا المنــزل وبالعــادة تكــون طريقــة لحــل  9
المشــكالت فــي البيــت 

بالعــادة األطفــال المتنمريــن يتلججــون بــأن اآلخريــن هــم  9
مــن تحرشــوا بهــم وأســتفزوهم وذلــك لتبريــر تنمرهــم

بالعــادة لديهــم شــعور عدائــي –مســلكيات عدائيــة تجــاه  9
ــن المدرســة المجتمــع والمحيــط وينتهكــون قواني

يظهــرون القليــل مــن التوتّــر والقلــق وأكثــر ثقــة بالنفــس،  9
وال يشــعرون باألمــان 
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يقومون باضطهاد اآلخرين نتيجًة للشعور السلبي تجاه ذواتهم. 9

لديهم ضعف في المهارات االجتماعية. 9

يتنمرون على األطفال األضعف 9

بالعــادة يجــدر تدخــل اإلدارة واألهــل ووضــع قوانيــن  9
صارمــة اليقــاف االذى عــن االطفــال اآلخريــن 

أنواع التنمر: 

التنمــر الجســدي: شــّد الشــعر –الســحب بعنــف -رفــض الســلطة 
لشللية  –ا

التنمــر العاطفــي: الوصمــة –اإلهانــات –عمــل تمييــز بنــاء علــى 
العــرق، الشــكل، اللــون.

التنمر الجنسي: اعتداء –تحرش 

طرق التدخل:

على نطاق الصف:

نشاطات وفعاليات وتمثيل أدوار 

التدخل الشخصي: 

التدخل وعدم إهمال الحدث بشكل شمولي.
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إشراك األهل في التدخل.

تدخل المرشد.

تدخل فريق المدرسة: 

إشراف وتوعية 

برامج تعزيزية للسلوك اإليجابي األفضل.

قوانين مدرسية واضحة ومتابعة وحزم

أنماط شخصيات الطلبة في الصف وطرق التعامل معها 
من قبل المعلم: 

شــخصيات الطــالب مختلفــة فــي الصــف لذلــك يجــب أن تكــون 
اإلســتراتيجيات مختلفــة أيضــاً وأن تكــون فعالــة، وهــذا يتطلــب 
ــا  ــات، إنم ــزود للمعلوم ــرد م ــن مج ــر م ــم أكث ــون المعل أن يك
يتطلــب أن يكــون نمــوذج فــي التواصــل اإليجابــي مــع الطلبــة.

الطالب الخجول:

ــر  ــون غي ــن أن يك ــارة المشــاكل وممك ــوم بإث ــب ال يق هــو طال
ــب  ــم إعطــاء هــذا الطال ــن المه ــك فم ــي الصــف، لذل ــي ف مرئ
ــر  ــكل كبي ــه بش ــز علي ــن التركي ــذر م ــع الح ــن م ــام ولك االهتم
والضغــط عليــه ألنــه مــن الممكــن أن ينتــج عــن ذلــك انســحابه.

ســبب شــعوره بالخجــل قــد يكــون عــدم الثقــة بالنفــس وذلــك 
قــد يســبب خوفــه مــن المشــاركة.
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طرق مساعدته:

ــز  ــز وجوائ ــع حواف ــه، وض ــة عمل ــردي، متابع ــام ف ــاء إهتم إعط
وتشــجيعه علــى المحاولــة حتــى وإن لــم يلــبِّ التوقعــات، 
تحفيــزه علــى المشــاركة عنــد التأكــد مــن أّن إجابتــه صحيحــة.

الطالب المشاكس 

طالــب يثيــر مشــاكل ويحــاول إزعــاج الصــف وإضحــاك الطــالب، 
إذا تــم التعامــل معــه بالشــكل المناســب يضيــف المــرح للصــف، 

وهــو يحــاول دائمــاً جــذب اإلنتبــاه.

طرق التعامل معه:

عدم استخدام لهجة سلبية معه والتكلم معه بإنفراد.

تزويده بقوانين الصف والنتائج من السلوك السلبي.

يُسمح له ببعض الضحك والكالم إذا كان مناسباً.

إعطاؤه مهام 

الطالب المسيطر 

هــذا الطالــب الــذي يريــد أن يجيــب علــى كل األســئلة ويأخــذ كل 
األدوار فــي األنشــطة، ويغضــب إذا ذهــب اإلنتبــاه لطالــب آخــر.

ــى  ــه أّن اآلخــر أيضــا بحاجــة ال ــه واشــرح ل ــى قدرات شــّجعه عل
ــة. ــن الصفي ــه بالقواني ــرورة إلتزام ــرُْه بض ــة و ذكّ فرص
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ضعه بجانبك في الصف، وإن لم يُجب أحد أعِطه المجال.

أســأله مــن فتــرة ألخــرى إذا كانــت إجابــة الطالــب هــي نفــس 
اإلجابــة الخاصــة بــه. 

الطالب المنطوي:

هــؤالء الطــالب يحبــون العمــل بمفردهــم، فمن الضــروري عدم 
ــاد  ــا ال يجــب االعتق ــر، كم ــاه الكبي ــب باإلنتب ــر هــذا الطال غم
بالقــدرة علــى تغييــره بســرعة ومــن المهــم معرفــة مــا الــذي 
يحفــزّه ويزيــد دافعيتــه. زوده بإهتمــام مناســب يســاعده 

ــى التطــور. عل

الطالب الذي يمل بسرعة:

ــدا أو مســاعداً، أعِطــه مســؤوليات،  إجعــل مــن هــذا الطالــب قائ
و مهــام إضافيــة وتحــد قدراتــه ألقصــى درجــة. إجلــس معــه 
ــن  ــر المشــاكل؟ ضــع القواني ــاذا يثي ــه لم ــم من ــراد وأفه ــى إنف عل
للمشــاركة الصفيــة، وذكــره بتبعيــات الســلوك وتحمــل نتائجــه فــي 
حــال عــدم تطبيــق القوانيــن وضــرورة تحمــل وإظهــار المســؤولية.

الطالب الذي لديه حرج إجتماعي:

ــالب  ــؤالء الط ــاً ه ــاء، غالب ــه أصدق ــس لدي ــدة ولي ــعر بالوح يش
ــن  ــم منغلقي ــا يجعله ــهم مم ــن أنفس ــلبية ع ــورة س ــم ص لديه

ــم. ــى ذواته عل
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دور المعلــم التكلــم معــه خــارج الحصــة الصفيــة وبنــاء عالقــة 
إيجابيــة معــه وكســب ثقتــه وتعزيــز قيمــه، ومحاولــة بنــاء 
وتعزيــز عالقتــه مــع طالــب آخــر متعــاون فــي الصــف، باإلضافــة 
الــى ضــرورة حمايــة هــذا الطالــب مــن التنّمــر مــن قبــل طــالب 

آخريــن وســوء المعاملــة.

تنفيــذ الفعاليــات الصفيــة والعمــل ضمــن فريــق لدمجــه وكســر 
الحواجــز بينــه وبيــن الطــالب.

الطالب الذي ال يوجد لديه دافعية: 

هذا الطالب يعتبر تحدي حقيقي للمعلم 

الخطوات التي يستطيع المعلم القيام بها:

ربط الموضوع التعليمي بأهميته في حياته.

إيجاد ما يميزه.

ربط الموضوع الدراسي بعالماته وليس بشيء مستقبلي.

إختيــار المــواد التــي تناســب مســتواه، وإيجــاد فعاليــات ممتعــه 
خاصــة بموضــوع الــدرس

تشــجيعه علــى العمــل مــن خــالل األقــران، متابعــة تطــوره 
وتشــجيعه وإســتخدام العالمــات كمحفــز لــه.
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أمور مهمة يجب أخذها بعين االعتبار عند مالحظة 
األطفال الذين نعمل معهم من خالل النموذج: 

ضــرورة تحديــد الســلوكيات الغيــر المرغــوب بهــا مــن  9
ــا( ــة لحدوثه ــرة الزمني ــا –الفت ــرار حدوثه ــدتها –تك ــث )ش حي

ضــرورة تحديــد العوامــل التــي أدت إالــى الســلوك: هــل هــو  9
ــن أي  ــداء م ــدان؟ إعت ــل األكاديمــي؟ المــرض؟ الفق التحصي
نــوع كان؟ مشــكلة عائليــة؟ مشــاكل مــع األصدقاء؟......الــخ

مــاذا يحــدث مــع الطفــل بعــد حــدوث الســلوك؟ مــا هــي  9
رّدات فعــل المحيــط علــى المشــكلة؟

ما هو سلوك الطالب، األهل والمعلم تجاه حل المشكلة؟ 9

كيف يعبّر الطالب عن مشكلة سلوكية مثل مشكلة الغضب؟  9
هل بالكالم أم بالضرب أم برمي األشياء ام بالتهديد؟

فــي اي وقــت مــن اليــوم يحــدث الســلوك؟ فــي أي حصــة؟  9
الموقــع والمــكان؟ 

المحفــزات والمثيــرات التــي رافقــت حــدوث الســلوك:  9
ضغوطــات لهــا عالقــة بأثــارة المشــكلة؟ إســتفزاز الطــالب؟ 
عــدم أخــذ االهتمــام الكافــي مــن المعلــم أو أخــذ إهتمــام 

ــلوك؟ ــى الس ــم عل ــالب؟ ردود المعل ــة الط ــن بقي ــد ع زائ

تحديــد مــا هــي المهــارة أو المهــارات التــي يحتــاج الطفــل  9
الــى اكتســابها لحــّل المشــكلة، يفضــل إكســابه مهــارة 

ــة. ــارة الثاني ــال للمه ــم االنتق ــدة ث واح
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قائمة رصد السلوك التكرار والشدة 

شديدمتوسطبسيطدائما عدة مرات مرة باألسبوع السلوك 

الشتم 

الضرب

الحركة الزائدة

الحزن 

السرحان 

العصبية 

تشتت عدم تركيز 

توتر عدم راحة 

التحركش باألطفال 

االنعزالية 

المزاجية 

إيذاء الذات 

إيذاء االخرين 

الخجل 

خوف بدون مبرر

تدني الثقة بالنفس 

إرشادات عادمة للمعلم عند التخطيط وتنفيذ النشاط
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ورقة عمل المشاعر: 

ورقة عمل
المشاعر

االسم: .....................................................................................................

ارسم الوجوه التي تعبر عن المشاعر

انا خائف/ة

قلقان/قلقانة ا

انا سعيد/ة

أنا متحمس/ةا

انا حزين/ة

انا غضبان/ة
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m&m لعبة المشاعر بحلويات الـ

لون أحمر تكلم عن شئ يجعلك فرحا  لكل 

بني تكلم عن شئ يجعلك حزين لكل 

أخضر تكلم عن شئ يجعلك غاضب لكل 

أصفر تكلم عن شئ يجعلك متحمس لكل 

أزرق تكلم عن سلوك سيء فعلته اليوم وتريد تغيره لكل 

برتقالي تكلم عن سلوك جيد فعلته الي لكل 

مركز ابداع المعلم44
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دائرة حل الصراعات 

وله
مق

ي 
اعط

تكلم عنها

اكتب عنها

ابتعد

تجاهل المشكلة

استرخي وأخذ نفس

ارسم

ضعها بيومياتك
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ورقة عمل ضبط الذات

تســتخدم بشــكل فــردي مــع الطــالب الذيــن يواجهــون مشــكلة 
فــي ضبــط الســلوك.

انا اشعر 

هذا الذي فعلته

هكذا اجعل الناس يشعرون

الن

أرسم رسمة كيف تشعر

ضبط المشاعر
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أرسم رسمة تبين فيها كيف تكون بعد أن تستخدم المهارات

47 مركز ابداع المعلم

هذه هي االمور التي استطيع فعلها في المرة القادمة
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ماذا تشعر؟

ماذا حدث  

لم أقم بالمهمه المطلوبه  

لم ألتزم باالرشادات  

لم أستخدم كلمات لطيفه   

لم أتصرّف باحترام   

قمت بركل/ ضرب زمالئي   

أمور أخرى ......................................................  

حــزيــن

خــائــف

قــلــق

غــاضــب



49 49مركز ابداع المعلم مركز ابداع المعلم

مالذي ترغب بالقيام به في المره القادمة؟
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قصص نجاح
لقــد كانــت للمعلمــات قصــص نجــاح مميــزة مــن خــالل تطبيــق 

النمــوذج ســيتم عــرض بعضهــا فــي هــذا البروتوكــول: 

1( المعلمة ديانا عناني 

اسم المدرسة: مدرسة دار الفتاة الاّلجئة »ج« 9

اسم المبادرة: اسمعوني وافهموني، فأنا موجودة. 9

الهــدف العــام مــن المبــادرة: االرتقــاء بالمســتوى التّعليمــي  9
إلحــدى طالبــات الّصــف الثّالــث األساســّي مــن خــالل 

ــة. ــة والعاطفيّ ــاكلها االجتماعيّ ــة مش مخاطب

 عدد الطلبة المستهدفين:     مباشر: 1     غير مباشر: 57 9

وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل مختصر(: 9

ــة أو  ــة بالّرغــم مــن أنهــا ال تعانــي مــن أي مشــاكل عقلي الطّالب
ذهنيــة ولكــن المعلمــات دائمــاً يشــكين مــن تحصيلهــا المتدنــي 
أو المتذبــذب ومــن عــدم اكتراثهــا أو اهتمامهــا. وهــي عدوانيّــة 
فــي حــال ضايقهــا أحــد مــن زميالتهــا، حتــى أثنــاء اللّعــب معهــّن 
فــي بعــض األحيــان مّمــا جعــل الطّالبــات يتجنبــن اللّعــب 
ــب وترفــض المشــاركة فــي بعــض الحصــص،  ــا. ترمــي الكت معه
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تتعمــد أحيانــاً الخــروج بحجــة اســتخدام الحّمــام وتتغيــب لوقت 
طويــل هروبــاً مــن الحصــص، فــي بعــض األحيــان تحــاول لفــت 
الّنظــر فــي مــن خــالل القيــام بأعمــال تجعــل زميالتهــا يتشــتتن 

ــة معلماتهــا. ويضحكــن علــى حركاتهــا مّمــا يثيــر عصبيّ

ــدء  ــل الب ــة وقب ــة كل حّص ــي بداي ــا تحــب احتضان الحظــت أنّه
بالــّدرس بطريقــة توحــي بأنهــا بحاجــة لإلحتــواء، أو أنّهــا تعانــي 
ــد  ــع وتتعّم ــال واس ــا خي ــا وأنَّ لديه ــص. كم ــكلة أو نق ــن مش م
ــن  ــرتها م ــول اس ــص ح ــات بقص ــض المعلّم ــى بع ــذب عل الك

ــا(. ــي زميالته ــور كباق ــذب للظّه ــال )الك ــي الخي وح

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيراً: 

ــد  ــر، وعن ــكل أو بآخ ــر بش ــا أث ــات كان له ــع كل الفعاليّ بالطّب
ــاج  ــاً واحت ــر صعب ــدة كان األم ــة واح ــار لفعاليّ ــة االختي محاول
مّنــي الكثيــر مــن التّأمل.بعدهــا فّكــرت أنّــه ربّمــا كان اللّقــاء 
األكثــر تأثيــراً علــى الطّالبــة وكان نقطــة تحــّول لهــا في ســلوكها 
ــى فــي  وفــي عالقتهــا معــي وكان أيضــاً نقطــة تحــّول لــي حتّ
تغييــر خطّــة التّدخــل، وجعلنــي اتعاطــف معهــا بشــكل كبيــر 
كان فــي أول جلســة تعبيــر عــن المشــاعر، تحــت عنــوان »أنــا 
ومــن حولــي«. حيــث عرفــت تفاصيــل كثيــرة عــن عالقــة 
الطّالبــة بأهلهــا، زميالتهــا ومعلّماتهــا. ومــن هنــا عرفت الســبب 
ــت  ــي وجعل ــترعت انتباه ــي اس ــاكل الّت ــكل المش ــي ل الرئيس
تصرّفــات الطّالبــة تكــون بهــذه الطّريقــة وبالتّالــي أثّــرت 
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ــة  ــا الّدراســّي. مــن هــذه الجلســة عرفــت عالق ــى تحصيله عل
ــالف  ــة واالخت ــعورها بالغرب ــم، ش ــا له ــا، رفضه ــة بأهله الطّالب
ــة أب يحتضنهــا وأّم تحتويهــا  ــكّل طالب عــن زميالتهــا، حيــث ل
ــرى  ــا وت ــة كل مــن حوله ــرى الطّالب ــا، هكــذا ت وأخــوة يحبّونه
ــذه  ــي ه ــاكل. ف ــة بالمش ــدة المليئ ــي الوحي ــا ه ــأّن حياته ب
الجلســة أيضــاً عرفــت مــن الطّالبــة كرههــا لمعلماتهــا حيــث 
ــرة  ــا ومدي ــتثنائي أن ــّن باس ــّن جميعه ــا تكرهه ــت بأنه صرّح
ــو أّن واحــدة  ــى ل ــت تتمن ــة، كان المدرســة والمرشــدة التّربويّ
مّنــا هــي والدتهــا الحقيقيّــة. مــن هنــا أيضــاّ كان واضحــاً ســبب 
عدوانيتهــا، ضربهــا لزميالتهــا، رفضهــا للحصــص وللّدراســة. ومن 
خــالل باقــي الجلســات كان االكتئــاب أيضــاً مــن أهــم العــوارض 
الّتــي كانــت تتّضــح مــن كالمهــا وتعبيراتهــا، فهــي تشــعر بــأن 
ــاً  ــم جميع ــا خــوف بأنّه ــا، ولديه ــا يكرهونه ــع مــن حوله جمي
ســيتركونها يومــاً مــا. قــد يكــون هــذا أيضــاً أحــد أســباب 
ــا كمــا  ــا مــن يحبونه ــن، فهــي تخــاف أن يتركه ــا لآلخري رفضه

يجــدث معهــا فــي البيــت.

ــد  ــراً، فق ــر تأثي ــت األكث ــة كان ــذه الفعاليّ ــأّن ه ــد ب ــذا أعتق ل
اســتطعت تشــخيص المشــكلة وتحديدهــا، تحديــد آليّــة وخطّة 
التدخــل، والحصــول علــى ثقــة الطّالبــة مــن مــا أعطانــي الحقــاً 
ــتواها  ــاء بمس ــلوكياتها واالرتق ــى س ــر عل ــى التأثي ــدرة عل الق

األكاديمــّي.
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قصة نجاح: 

ــي كان  ــة المســتهدفة والّت ــع الطّالب ــل م ــة العم ــاء خطّ ــع انه م
ــن  ــي م ــاء بمســتواها التّعليم ــا االرتق ــل معه ــن العم ــدف م اله
خــالل العمــل علــى فهــم وتحســين وضعهــا االجتماعي والّنفســي 

شــعرت بالّنجــاح والفخــر فــي عــّدة مواضــع.

ــك  ــي ال ــس ف ــًة: »م ــة قائل ــي الطّالب ــت ل ــا اتّجه ــًة وعندم بداي
ــن  ــاً م ــدت قالب ــف وج ــت الّص ــا دخل ــأة«، وعندم ــوم مفاج الي
الكيــك، صــف مزيّــن، بالليــن، وكلمــة I Love You مكتوبــة 
علــى اللـّـوح. وعندهــا قالــت لــي الطّالبــة: ”شــكراً يــا مــس، إنتــي 

ــاكلي“. ــي مش ــي تحليل ــي قدرت ــدة اللّ الوحي

ــي  ــا ه ــة، فه ــات الطّالب ــن تصرف ــاً م ــك جليّ ــاح كذل وكان الّنج
ــت عــن فكــرة االنتحــار وبــدأت تــرى بــأن هنــاك فــي  قــد َعَدلَ
الحيــاة أمــور جميلــة وأشــخاص نحبّهــم ويحبوننــا. بــدأت تلعــب 
مــع زميالتهــا فــي الّصــف، تندمــج مــع المعلّمــات فــي الحصــص 

وتحــاول أن تتفهــم معلّماتهــا ونحتويهــم علــى حــد تعبيرهــا.

ــب،  ــة فحس ــى المدرس ــر عل ــم يقتص ــاح ل ــك فالّنج ــًة لذل إضاف
بــل وقــد انعكــس علــى البيــت، وكان ذلــك واضحــاً حينمــا 
ــاً علــى جهــودي مــع الطّالبــة  ــة األمــر بشــكري هاتفيّ قامــت وليّ
وأخبرتنــي بأنهــا لمســت تحســناً ملحوظــاً علــى ســلوك ونفســيّة 

ــا للّدراســة. ــى حبّه ــت وعل ــي البي ــة ف الطّالب
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ــي،  ــة األكاديم ــل الطّالب ــى تحصي ــر عل ــه تأثي ــه كان ل ــذا كلّ ه
ــا  ــم، حبّه ــو التّعل ــا نح ــي اتجاهاته ــّور ف ــاك تط ــث كان هن حي
ــع  ــص وم ــلوكها بالحص ــى س ــا وعل ــن ذاته ــا ع ــواد، رضاه للم
بــدأت  الّتــي  أثّــر علــى عالماتهــا  أيضــاً  المعلّمــات. هــذا 

بالتّحســن واالرتفــاع.

كمــا وأنّنــي شــعرت بالّنجــاح مــع طالبــات أخريــات مــن الّصــف 
ذاتــه، رأيتهــّن وهــن يقمــن بفعاليّــات جماعيــة واالبتســامة 
علــى وجوههــّن. حضــور األهالــي بعــدد كبيــر فــي يــوم فعاليــة 
ــى دعــوة  ــة عل ــث حرصــت كل طالب ــا وأســرتي« حي األســرة »أن
ــا،  ــا، خالته ــا، والده ــرتها )والدته ــن أس ــا م ــرّب له ــرد مق أي ف
جّدتهــا( وذلــك علــى حــّد قولهــم »ألنـّـه ورقــة الفعاليّــة مكتــوب 
ــا  ــارك وإحن ــا نش ــوا م ــا قبل ــات م ــة البن ــس ديان ــم م ــا اس عليه
كمــان حبّينــا نشــارك ألنّــه كّنــا عارفيــن أكيــد حتكــون فعاليّــات 
ــة  ــة جاءتنــي ردود فعــل إيجابيّ حلــوة«. وبافعــل بعــد كل فعاليّ
ــي تأثيــري  ــات ومــن األهــل شــاكرين ل ــد مــن الطّالب مــن العدي
اإليجابــي علــى بناتهــّن مّمــا أّدى إلــى زيــادة حبهــّن وانتمائهــّن 

ــّي.  ــّن الّدراس ــاع تحصيله ــة وارتف للمدرس

ــو  ــي فه ــي خطّت ــن ف ــم يك ــه ول ــم أتوقع ــذي ل ــب الّ ــا الجان أّم
بعــض  برؤيــة  ســعدت  حيــث  الخارجــّي،  المبــادرة  تأثيــر 
ــي قمــت بتطبيقهــا وقــد اقتبســت وطبّقــت فــي  ــات الّت الفعاليّ
مــدارس أخــرى، فــإن دّل ذلــك علــى شــيء، دّل علــى نجــاح هــذه 

ــع. ــل الجمي ــن ِقبَ ــوس م ــّي الملم ــا اإليجاب ــات وأثره الفعالي
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العوائق و التحديات:

العائــق األكبــر لــدّي كان هــو المعلّمــات اللّواتــي تتعامــل معهــّن  9
ــن  ــه م ــفت أنّ ــا اكتش ــي معه ــالل عمل ــن خ ــة، م ــذه الطّالب ه
الّســهل التّأثيــر علــى األطفــال فــي حــال اكتســبت ثقتهــم وتغييــر 
ســلوكهم، لكــن لألســف فمــن الّصعــب التأثيــر علــى شــخص كبيــر 
ســّناً، فبالّرغــم مــن اجتماعــي معهــّن أكثــر مــن مــرة وحصولــي 
علــى وعــود بالتّغييــر لكــن لألســف ذلــك لــم يكــن ممكنــاً. تبقــى 

المعلّمــة عصبيّــة، تعاقــب، تصــرخ، تهــّدد وغيــر ذلــك.

ــن  9 ــت ولك ــكلة الوق ــو مش ــه فه ــذي واجهت ــّدي الّ ــا التّح أّم
بالّرغــم مــن ذلــك فقــد كان هنــاك تغييــر كبيــر فــي الحالــة 

ــة التّدّخــل كانــت قصيــرة. بالّرغــم مــن أّن خطّ

توصيات: 

مســتقبالً يجــب العمــل علــى تجهيــز وتدريــب وتوضيــح موجــز عــن 
الحالــة للمعلّمــات مــع مراعــاة خصوصيتهــا، وإعطاءهــم نبــذة عــن 
خطــة العمــل قبــل البــدء بخطـّـة التدخــل وأن يكــون ذلــك باجتمــاع 
بحضــور االدارة وأحــد أفــراد المؤسســة حتــى يكــون هنــاك تعــاون 
أكبــر مــن المعلّمــات األخريــات. حيــث أنّنــي أعتقــد أّن المعلّمــات 
قــد يشــعرن بأهميّــة التّعــاون بشــكل أكبــر حيــن يشــعرن برســميّة 
الموضــوع وبأنّــه ليــس فقــط مبــادرة لمعلّمــة وســتمضي. فبالّرغــم 
التغيّــر بســلوك  أّن  إاّل  العمــل  أثنــاء  أنّنــي قمــت بذلــك  مــن 

ــاً أخــرى. ــاً أو غيــر ملحــوظ أحيان ــاً أحيان الكعلّمــات كان آنيّ
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2( المعلمة عزة جمال عبدربه

اسم المدرسة: دار الفتاة الالجئة األساسية ج 9

اسم المبادرة: ثقتي بنفسي تدعمني 9

الهــدف العــام مــن المبــادرة: الدعــم النفســي للطالبــة  9
واعطاءهــا الثقــة بالنفــس 

 عدد الطلبة المستهدفين: 27 مباشر: 1 غير مباشر: 26 9

وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل مختصر(: 9

الطالبــة فــي الصــف الثانــي األساســي، تعيــش الطالبــة مــع جدتها 
ــا بســبب انفصــال األم واألب، بعــد االنفصــال تزوجــت األم  ألمه
مــن شــخص آخــر وتــزوج األب مــن ســيدة أخــرى، قامــت الجــدة 
بأخذهــا وأختيــن لهــا لحضانتهــا، الجــدة ســيدة كبيــرة فــي الســن 
ــا  ــي مــن األمــراض ولهــا زوج مريــض أيضــاً، ويوجــد قضاي وتعان

ومحاكــم بينهــا وبيــن والــد الطالبــة وأخواتهــا.

احــدى األخــوات كفيفــة وتحتــاج عنايــة واهتمــام كبيريــن، 
ــي تشــوه  ــا الت ــن جدته ــي صــراع مســتمر بي ــة ف ــش الطالب تعي
صــورة األب أمامهــا وبيــن األب الــذي يشــوه صــورة الجــدة 

ــا.  ــام أخواته ــا وأم أمامه

ــر  ــا األكاديمــي يتأث ــدة، وضعه ــة جي ــدرات عقلي ــة ذات ق الطالب
بالمشــاكل التــي توجــد فــي حياتهــا والتــي تخلقهــا الجــدة واألب، 
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اذا كان هنــاك خالفــات ومشــاحنات بيــن الطرفيــن الجــدة واألب 
ينعكــس ذلــك عليهــا وتحصيلهــا وتصرفاتهــا داخــل الغرفــة 
ــرحان  ــل، س ــي تحصي ــا، تدن ــاه زميالته ــف تج ــن عن ــة م الصفي
ــاالة واهمــال فــي دروســها، اضطــراب  وتشــتت، اســتهتار وال مب

وخــوف ممــا هــو آتــي.

األم غيــر موجــودة فــي حياتهــا كونهــا تزوجــت مــن رجــل آخــر 
وال تطلــب مشــاهدة ابنتهــا، األب دائمــا يعــد الطالبــة بأنــه 

ــده. ــي بوع ــه ال يف ــده لكن ــا عن ــر ألخذه ســوف يحض

ــاً تلجــأ الجــدة الــى جارتهــا فــي تدريســها ويكــون هنــاك  أحيان
تقــدم وتحســن علــى تحصيلهــا ونتائجهــا، وعندمــا ال تجــد الجدة 

مــن يدرســها فالنتيجــة الســلبية تكــون ظاهــرة

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا: 

كان لنشــاط ))هيــا نصــف )الطالبــة المســتهدفة( بكلمــة وصفــة 
جميلــة نجدهــا فيهــا(( التأثيــر االكبــر علــى الطالبــة، تــم تنفيــذ 
النشــاط بمشــاركة جميــع طالبــات الصــف وداخــل الغرفــة 

ــة. الصفي

ــف  ــات الص ــن طالب ــة م ــنختار طالب ــا س ــات أنن ــرت الطالب أخب
وســنقوم بكتابــة كلمــة جميلــة عنهــا أو صفــة جميلــة نراهــا فيها 
ونكتبهــا بكلمــة واحــدة علــى بطاقــة صغيــرة. وكل طالبــة تقــوم 
ــا  ــوم بوضعه ــرج وتق ــة تخ ــى البطاق ــة عل ــة أو صف ــة كلم بكتاب
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علــى الســبورة. دون أن تكتــب الطالبــة اســمها علــى الورقــة.

بعــد االنتهــاء من 
الصفــات  كتابــة 
والكلمــات ومــاذا 
ــات  ــت الطالب كتب
زميلتهــن،  عــن 
بقــراءة  قمنــا 
البطاقــات وكتابــة 
علــى  الصفــات 
ثــم  الســبورة، 
بالتعــرف  قمنــا 
الصفــات  علــى 
الكلمــات  او 
التــي  الجميلــة 
ــا  تكــررت لكتابته
وردة  علــى 
ورقيــة كنــت قــد 
ــبقاً  ــا مس أعددته

 . ط للنشــا

الطالبــة  عرفــت 
مــن خــالل هــذا النشــاط أنهــا تتحلــى بصفــات جميلــة وأن هــذه 

ــف. ــي الص ــا ف ــا زميالته ــا فيه ــات تراه الصف
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ــن  ــود بي ــز الموج ــر الحاج ــم كس ــاط ت ــذا النش ــذ ه ــد تنفي بع
ــر مــن  ــة وزميالتهــا بالصــف وأصبحــن يشــاركنها فــي كثي الطالب

ــة. ــاب الجماعي ــطة واأللع األنش

قصة نجاح

الطالبــة المســتهدفة هــي طالبــة فــي الصــف الثانــي األساســي، 
تحصيلهــا األكاديمــي بيــن متوســط وجيــد تعانــي مــن مشــاكل 
أســرية بســبب انفصــال الوالديــن، وابتعادهــا عنهمــا فهــي 
تعيــش فــي بيــت الجــدة )أم والدتهــا(، انفصــال الوالديــن 
ــات  ــاكل والصعوب ــن المش ــر م ــا الكثي ــبب له ــا س ــد عنهم والبع
مثــل تدنــي مســتوى التحصيــل االكاديمــي، التشــتت والســرحان 
فــي الحصــص الصفيــة، الالمبــاالة واالســتهتار أحيانــاً، عــدم الثقــة 
ــدم  ــاً، ع ــف أحيان ــض المواق ــي بع ــر ف ــوف والتوت ــس، الخ بالنف

ــاً. ــف لفظــي وجســدي أحيان ــا، عن ــات صفه ــن طالب ــل م التقب

ــن  ــي م ــي الثان ــل الدراس ــالل الفص ــة خ ــع الطالب ــل م ــم العم ت
العــام ٢٠١٨/٢٠١٧ فــي مبــادرة أســميناها: »ثقتــي بنفســي 
ــادرة أن  ــم للمب ــذا االس ــار ه ــن اختي ــدف م ــي« كان اله تدعمن
ــوف  ــث كان الخ ــها حي ــة بنفس ــدم ثق ــن ع ــي م ــة تعان الطالب
والتــردد مصاحبــان لهــا فــي العديــد مــن المواقــف فــي الغرفــة 

ــف. ــي الص ــا ف ــن زميالته ــا بي ــي عالقته ــة وف الصفي

أثنــاء تنفيــذ المبــادرة قمــت بعمــل أنشــطة فرديــة مــع الطالبــة 
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ــات  ــي طالب ــاركة باق ــة بمش ــطة الجماعي ــض األنش ــها، وبع نفس
صفهــا والتــي كانــت األنشــطة الجماعيــة داعمــة لألنشــطة 

ــة. ــع الطالب ــذت م ــي نُف ــة الت الفردي

ــة  ــب اإليجابي ــراز الجوان ــى إب ــة عل ــطتنا الفردي ــي أنش ــا ف ركزن
عنــد الطالبــة، وكذلــك علــى ســلوكيات صحيحــة ومرغــوب 
ــا  ــة فــي أن تتصــف وتعمــل بهــا كمــا اتفقن ــا ترغــب الطالب فيه
ــلبية  ــب الس ــن الجوان ــص م ــى التخل ــة عل ــاتنا الفردي ــي جلس ف
والســلوكات الغيــر مرغــوب فيهــا التــي كانــت تصاحــب الطالبــة 
فــي بعــض المواقــف، وأثنــاء تعاملهــا مــع طالبــات صفهــا، ممــا 
ــل زميالتهــا لهــا وعــدم مشــاركتها فــي اللعــب  ســبب عــدم تقب

ــات.  ــن مجموع ــا ضم ــل معه والعم

بعــد العمــل مــع الطالبــة فــي المبــادرة طــرأ تغيــر كبيــر علــى 
الطالبــة وظهــر ذلــك مــن خــالل:

ــر  9 ــواد وظه ــع الم ــي جمي ــي ف ــل األكاديم ــن التحصي تحس
ــام  ــا، االهتم ــل عليه ــت تحص ــي كان ــج الت ــي النتائ ــك ف ذل
بالواجبــات ومتابعتهــا، التخلــص مــن بعــض الصفــات الغيــر 

ــرب. ــتم، الض ــل: الش ــا مث ــوب فيه مرغ

 التقبــل مــن قبــل طالبــات صفهــا وذلــك بعــد تنفيــذ بعــض  9
ــا  ــة: هي ــل فعالي ــف مث ــات الص ــاركة طالب ــات بمش الفعالي
ــا،  ــا فيه ــة نراه ــة جميل ــة أو صف ــة..... بكلم ــف الطالب نص
ــة  ــا الطالب ــت فيه ــي وقف ــرة الت ــة الصغي ــة المعلم وفعالي
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أمــام طالبــات صفهــا وتقمصــت دور المعلمــة وقامــت 
ــن.  ــات معه ــادة الرياضي ــي م ــاط ف ــذ نش بتنفي

كذلــك تألقــت الطالبــة وكانــت فــي قمــة ســعادتها عندمــا  9
بنفســها  واختــارات  الصغيــرة  الصحفيــة  دور  تقمصــت 

ــا.  ــة معه ــة صحفي ــراء مقابل ــود إج ــي ت ــخصية الت الش

3( المعلمة ماجدة التميمي

اسم المدرسة: الحسن الثاني 9

اسم المبادرة: بصمات نحو السماء 9

الهدف العام من المبادرة:  9

اكســاب الطلبــة بعــض المهــارات الحياتيــة )الثقــة . ١
بالنفــس، تقبــل االخريــن، التعبيــر عــن المشــاعر(. 

ــم . ٢ ــادة دافعيته ــة وزي ــض الطلب ــلوكيات بع ــل س تعدي
ــم.  ــو التعل نح

 عدد الطلبة المستهدفين: مباشر:      6      غير مباشر: ٢١  9

وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل مختصر(: 9

تطرقــت مــن خــالل مبادرتــي لمســاعدة مجموعــة مــن الطلبــة 
ــة اســرية انعكســت ســلباً علــى  ممــن لديهــم مشــاكل اجتماعي
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ســلوكياتهم، بحيــث اصبحــوا اكثــر عنفــاً، وعــدم مبــاالة بالدراســة 
والتغيــب عــن الــدوام مــن خــالل لقــاءات التدخــل تــم التخفيــف 
ــة مــن  مــن بعــض الســلوكيات لكــن مــا زالــت االمــور فــي حال
ــى  ــم العمــل عل ــة، كمــا ت ــق ببعــض الطلب ــذب فيمــا يتعل التذب
تحســن التحصيــل االكاديمــي، والحــد مــن التغيــب نهائيــاً 

ــم.  ــى الدراســة والتعل ــال عل واالقب

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا: 

ــث  ــة حي ــدى الطلب ــداً ل ــذة ج ــت محب ــاء كان ــات االحم فعالي
انهــم بحاجــة ماســة للتفريــغ وكذلــك فعاليــة كيــف اكــون قائــداً 
تضمنــت قيــادة طالــب مبصــر لطالــب كفيــف دون االمســاك بــه 

فقــط مــن خــالل االرشــادات.

ــام احــد  ــة وق ــون احــد الطلب ــى عي ــاط عل ــم وضــع رب ــث ت حي
ــز  ــق والحواج ــاز الطري ــى اجتي ــاده ال ــة بارش ــالب المجموع ط
الموضوعــة امامــه دون ان يمســك بــه واثنــاء اللعبــة اتضــح مدى 
خــوف الطالــب المبصــر علــى زميلــه الكفيــف حيــث كان بدايــة 
ــي  ــاده وف ــز وارش ــن الحواج ــاد ع ــه باالبتع ــه زميل ــرخ لتنبي يص
ــام باالمســاك  ــة وق لحظــات اخــرى خــرق المبصــر قواعــد اللعب
بزميلــه الكفيــف لمســاعدته ممــا زاد الترابــط بينهــم بالرغــم مــن 
وضــوح العنــف لــدى بعضهــم اال انهــم اثنــاء الحاجــة يســاندون 
بعضهــم ومــن ثــم تــم اجــراء نقــاش حــول الفعاليــة وشــعورهم 

اتجــاه بعــض. 
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قصة نجاح: 

ــد  ــت وق ــل االكاديمــي بشــكل الف ــي التحصي ع. ق – تحســن ف
تفاعــل االهــل مــن خــالل االهتمــام بالطالــب بشــكل اكبــر 
ممــا انعكــس ايجابيــاً علــى تحصيلــه لكــن هنــاك تذبــذب فــي 
ســلوكياته ويتطلــب تدخــل مســتمر ولقــاءات ارشــادية لتعديــل 

ــه. ــن عنف ــف م ســلوكه والتخفي

ع. ت طالــب يتغيــب كثيــراً عــن الــدوام بســبب المشــاكل 
ــب الدخــول للمشــروع  ــا، طل ــت اهله االســرية وذهــاب االم لبي
ــزام  ــد بااللت ــه وتعه ــتمتاعهم ب ــة واس ــن الطلب ــماعه م ــد س بع
ــاء  ــن اللق ــل م ــروف، دخ ــن كل الظ ــم م ــب بالرغ ــدم التغي وع
الرابــع، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم يتغيــب عــن الــدوام المدرســي اال 
االســبوع االخيــر مــن الــدوام لتعرضــه لحــادث دهــس ودخولــه 

ــفى. المستش

قصــة نجاحــه تتمثــل بالتزامــه بالــدوام وعــدم تغيبــه نهائيــاً كمــا 
تمثــل بتحســن بســيط فــي تحصيلــه، بالرغــم مــن رغبتــه بالتعلم 
والعمــل علــى التقــدم دومــاً، لكــن بحاجــه دومــاُ للمتابعــة 

المســتمرة خاصــة مــن قبــل االهــل.

العوائق و التحديات:

عدد اللقاءات قليلة خالل الفترة المطلوبة للتنفيذ.

ــر  ــي وغي ــم التعليم ــن الطاق ــم م ــي الهم ــض محبط ــود بع وج
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متعاونيــن للعمــل مــع تلــك المجموعــة ممــا اعطــى نتائــج 
جزئيــة لــدى بعضهــم وعــدم تقــدم لــدى البعــض عنــد معلميــن 

ــة  ــؤالء الطلب ــع ه ــة م ــل بخصوصي ــن للتعام ــر متقبلي غي

توصيات: 

اســتمرار العمــل مــع الطلبــة لديمومــة التقــدم والنجــاح مــع  9
زيــادة عــدد اللقاءات

اشراك طالب اخرين بالمشروع 9

عمــل لقــاءات جماعيــة بيــن االهالــي والطلبــة والمنفذيــن  9
للمشــروع.

تفعيل دور االهل بلقاءات الطلبة. 9

4( المعلمة ايمان مطر 

اسم المدرسة:الفتاة الثانوية الشاملة  9

اسم المبادرة:خطوة في طريق النجاح  9

الهــدف العــام مــن المبــادرة: مســاعدة الطالبــة علــى  9
االندمــاج مــع اقرانهــا داخــل الغرفــة الصفيــة 

 عــدد الطلبــة المســتهدفين: 5 مباشــر: طالبــة غيــر مباشــر:  9
4 اضافــة الــى األهــل 
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وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(:

الــذي دفعنــي لالهتمــام بالطالبــة المذكــورة م.د هــو عــدم ثقتهــا 
ــل  ــت بعم ــك قم ــا، لذل ــام زميالته ــم ام ــا الدائ ــها وخجله بنفس
ــا بنفســها  ــادة ثقته ــورة لزي ــة المذك ــع الطالب ــادرة م هــذه المب
ــا  ــى تشــعر بانه ــام حت ــا ببعــض المه ــا وتكليفه ــاد عليه واالعتم
ــن  ــا م ــي زميالته ــا كباق ــة اليه ــام الموكل ــام بالمه ــتطيع القي تس

ــق. ــوف او القل ــعر بالخ دون ان تش

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا: 

اكثــر فعاليــة كانــت تأثيــرا علــى الطالبــة هــي صناعــة الدمــى 
وعــرض المســرحية فقــد اندمجــت الطالبــة مــع بعــض زميالتهــا فــي 
تأليــف مســرحية لعرضهــا باســتخدام الدمــى التــي صنعتهــا بفعاليــة 

ــة. ــاء الفعالي ــذي انعكــس ذلــك ع شــخصيتها اثن واســتمتاع ال

قصة نجاح: 

وفــي الختــام ال يســعني اال ان اشــكر اهل الطالبــة لتعاونهم معي 
لتحقيــق اهــداف المبــادرة التــي ابــدت التحســن الملحــوظ على 
ابنتهــم فــي زيــادة الثقــة عنــد الطالبــة والتحســن االكاديمــي في 
بعــض المــواد ومشــاركة اقرانهــا فــي المجموعــات داخــل الغــرف 
الصفيــة واليكــم هــذا العــرض البســيط لمــا قمنــا بــه خــالل هــذه 

المبادرة البســيطة …..
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العوائــق والتحديــات: خجــل الطالبــة مــن اللعــب بفعاليات  9
المبــادرة وكان التحــدي كســر الحاجــز بينــي وبيــن الطالبــة 

حتــى تندمــج باللعــب.

توصيــات: اتمنــى مشــاركة االهــل بهــذه الفعاليــات لحتــى  9
ــي  ــت وف ــي البي ــم ف ــخصية طفله ــة ش ــى تنمي ــزوا عل يرك

ــة المدرس

5( المعلمة زينات عبد العزيز شويكي

اسم المدرسة: النهضة المختلطة »ج« 9

اسم المبادرة: الدمج المثمر  9

ــن  9 ــة م ــة مجموع ــز ثق ــادرة: تعزي ــن المب ــام م ــدف الع اله
ــر  ــلوكياتهم الغي ــن س ــزء م ــل ج ــهم، وتعدي ــالب بأنفس الط
مرغــوب فيها.ودمجهــم معــا لتنميــة مهــارات االتصــال مــع 
ــول لبعــض  ــي واالســرة و البحــث عــن حل المجتمــع المحل
المشــاكل التــي تواجههــم فــي المدرســة والبيــت والحــي و 

ــالل بســبب أســر األب. كســر حاجــز الخــوف مــن االحت

 عــدد الطلبــة المســتهدفين: مباشــر: ٢ غيــر مباشــر جميــع  9
طــالب المدرســة واالهــل 
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وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(:

ــة  ــم صعوب ــد لديه ــاء وال يوج ــه اذكي ــد الل ــد وعب ــي احم  طلبت
فــي التعلــم وال إعاقــة، لكــن مســتواهم األكاديمــي متدنــي جــداً 
ــه  ــة، ففكــرت ان ــر فــي متابعــة واجباتهــم المنزلي ــاك تقصي وهن
ــان و  ــن الحرم ــون م ــم يعان ــم النه ــي وضعه ــل ف ــب التدخ يج
اإلهمــال لتحمــل االم مســؤوليات جســيمة لغيــاب االب بســبب 
ــالل  ــود االحت ــن جن ــديد م ــوف ش ــن خ ــون م ــا يعان ــر. كم األس

ــدة القديمــة فــي القــدس. ــرة فــي البل ــن يتواجــدون بكث الذي

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا:

الترفيــة والخــروج بنزهــات حــول المدرســة وفــي المنتزهــات 
بأنفســهم  الثقــة  لتعزيــز  حاجاتهــم  بعــض  وشــراء  واألســواق 
وباآلخريــن والعمــل علــى كســر حاجــز الخــوف مــن جنــود االحتالل 

قصة نجاح:

تحــدي االحتــالل وعــدم الخــوف منــه. فقــد كان الطفليــن بشــكل 
خــاص وأطفــال المدرســة بشــكل عــام يخافــون مــن تواجــد جنود 
ــن  ــتطعت ضم ــد اس ــدس فق ــة الق ــة مدين ــي اروق ــالل ف االحت
األنشــطة التــي قمــت بهــا معهــم فــي ارجــاء المدينــة مــن تنــزة 
ــواق  ــي االس ــول ف ــر....... والتج ــل عصافي ــون مث ــا يحب ــراء م وش
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ــه كســر حاجــز الخــوف  ــارة المســجد االقصــى والصــالة في وزي
مــن الجنــود وتعزيــز ثقتهــم بانفســهم وايجــاد طريــق التعليــم 
ــل  ــم هــو الحــل االمث ــان التعلي ــالل واقتناعهــم ب ــة االحت لمحارب

ــر فلســطين مــن هــوالء المســتعمرين. لتحري

العوائق و التحديات:

تــم تغييــر بعــض ســلوكيّات الطالبيــن الــى االحســن ولكــن 
ــر  ــم اكث ــى دع ــة ال ــتهدفين بحاج ــالب المس ــادي ان الط باعتق
ــطة  ــض األنش ــتمر ببع ــه واس ــاقوم ب ــا س ــذا م ــر وه ــت اكب ووق
ــين  ــالب وتحس ــى الط ــر عل ــر كبي ــا أث ــا كان له ــا لم ــي بداته الت
معنوياتهــم وتغييــر نظرتهــم الســلبية للمدرســة وللدراســة وعــدم 

ــي. ــع المحل ــال بالمجتم ــى االتص ــدرة عل الق

توصيات:

ــم  ــال النه ــن االطف ــة م ــذه الفئ ــع ه ــل م ــة العم ــو متابع ارج
ــم ــكرا لك ــنا وش ــي مدارس ــرة ف ــدون بكث يوج

6( المعلمة ابرار سمير غانم

اسم المدرسة: الفتاة الثانوية الشاملة. 9

اسم المبادرة: ثقتي نجاحي. 9

الهــدف العــام مــن المبــادرة: مســاعدة الطالبــة ت.ع علــى  9
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رفــع تحصيلهــا االكاديمــي.

عــدد الطلبــة المســتهدفين: مباشــر: الطالبــة )ت.ع( بشــكل  9
مباشــر واساســي غيــر مباشــر: طالبــات الصــف الســادس و 

الخامــس بشــكل غيــر مباشــر واساســي.

ــة ت.ع  9 ــادرة: الطالب ــا المب ــي تعالجه ــكلة الت ــف المش وص
طالبــة انعزاليــة و هادئــة جــداً لدرجــة ان صديقاتهــا ال 
يعرفــن صوتهــا. هــي تأتــي كل يــوم الــى المدرســة ونــادراً 
مــا تغيــب لكنهــا ال تتكلــم وال تشــارك أكاديميــاً داخــل 
الصــف وال حتــى تشــارك صديقاتهــا اللعــب أثنــاء االســتراحة 
و فــي نفــس الوقــت هــذه الطالبــة ليســت عدائيــة أو حتــى 
ــي  ــداً متدن ــي ج ــتواها االكاديم ــة ت.ع مس ــة. الطالب عنيف
ــا ال  ــادس اال أنه ــف الس ــي الص ــا ف ــن أنه ــم م ــى الرغ فعل

ــة. ــراءة و الكتاب ــد الق تجي

بعــد التواصــل عــدة مــرات مــع االهــل اكــدوا لنــا ان هــذه  9
المشــاكل تعانــي منهــا الطالبــة ت.ع فقــط خــارج المنــزل ؛ 

أي أنهــا تلعــب وتصــرخ وتكــون نشــيطة جــداً داخلــه! 

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا: 9

9  High Five نشــاط + ?What’s in my control نشــاط 
حيــث تــم دمــج الطالبــة مــع ٨ زميــالت لهــا و اســتمتعت 

ــن. ــا و التلوي ــا بداخله ــر عم جــداً بالتعبي
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قصة نجاح:

قبــل موعــد اســتالم شــهادات منتصــف الفصــل الثانــي بيوميــن او 
ثالثــة أتــت الــّي الطالبــة ت.ع و قالــت لــي انهــا تريــد ان تســتلم 
ــب  ــروف ان الطال ــن المع ــا- وم ــس والده ــهادة و لي ــي الش ه
ــع المــواد.  ــي جمي ــي حــال نجــح ف يســتلم بنفســه الشــهادة ف
ــل  ــى االه ــب عل ــر فيج ــن و اكث ــي مادتي ــح ف ــم ينج ــا اذا ل ام
ــة  ــروف ايضــاً أن الطالب ــن المع اســتالم الشــهادة بانفســهم- وم
ت.ع دائمــاً مــا يقــوم اهلهــا باســتالم الشــهادة_ فقلــت لهــا ان 
تطلــب ذلــك بنفســها مــن المديــرة و بالفعــل ذهبــت و قالــت 
للمديــرة. يــوم توزيــع الشــهادات أتــت المديــرة الــى الصــف و 
ــات  ــت للطالب ــزي. وقال ــة انجلي ــي حص ــه اعط ــا بداخل ــت ان كن
»اريدكــم ان تصفقــوا مرتيــن » و فعلــن الطالبــات و ثــم قالــت: 
ــع المــواد الدراســية مــا عــدا  ــازت جمي ــة ت.ع النهــا اجت للطالب
مــادة الرياضيــات. ابتســامة الطالبــة ت.ع فــي هــذه اللحظــة و 
ردة فعــل زميالتهــا فــي الصــف اكدتــا لــي علــى نجــاح و وصــول 

الهــدف.

العوائق والتحديات:

المســتوى التعليمــي لعائلــة الطالبــة و تشــددهم فــي العــادات 
و التقاليــد. أيضــاٌ مســتوى الطالبــة ت.ع االكاديمــي حيــث انهــا 
ال تجيــد القــراءة و الكتابــة وال تســتطيع العــد مــن ١-١٠ بشــكل 
ــا  ــر عمــا بداخله ــراً و ال تســتطيع التعبي ــم كثي ــح و ال تتكل صحي
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ــم  ــن تفه ــم تك ــي ل ــا فه ــردات لديه ــة المف ــص كمي ــبب نق بس
جميــع مــا اقولــه لهــا ممــا تطلــب منــي الشــرح لهــا اكثــر مــن 
ــرة  ــال فك ــلوب اليص ــة و اس ــن طريق ــر م ــتخدام اكث ــرة وباس م
ــة  ــدم معرف ــاً ع ــذه. ايض ــيتم تنفي ــذي س ــا ال ــا و م ــاط له النش
الطالبــة _ بشــكل جيــد _ للمشــاعر المختلفــة التــي يحملهــا و 

ــا اي شــخص طبيعــي. ــر عنه يعب

توصيات:

ان يكــون هنــاك اســتمرارية لهــذا العمــل و ان يتــم عمــل 
جلســات توعويــة مكثفــة لالهــل.

7( المعلمة ليلى احمد الشريف

اسم المدرسة: الفتاه الالجئه االساسيه أ 9

اسم المبادرة: مبادره كلنا معك 9

الهدف العام من المبادرة: زياده دافعيه الطالبه نحو التعلم 9

 عدد الطلبة المستهدفين: مباشر: ١ غير مباشر ٢٠ 9

وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(:

 الطالبــة ايــه هــي طالبــه فــي الصــف الســادس األساســي وتعاني 



مركز ابداع المعلم72

مــن تشــتت كبيــر – عدوانيــه - عــدم تقبــل االخريــن باإلضافــة 
الــى صعوبــات تعلــم.

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا:

ــات  ــات لصف ــى بطاق ــوي عل ــات يحت ــدوق الصف ــتخدام صن اس
مثــل األخــالص –الصــدق التعــاون والطلــب منهــا الحديــث عنــه

قصة نجاح: 

الطالبــة ايــه هــي طالبــه فــي الصــف الســادس األساســي وتعانــي 
مــن تشــتت كبيــر – عدوانيــه - عــدم تقبــل االخريــن باإلضافــة 

الــى صعوبــات تعلــم.

ــاون  ــي ورفضــت التع ــم تتقبلن ــا ل ــادرة معه ــدأت المب ــا ب عندم
ــى انفــراد  ــا مــرارا وتكــرارا عل ــا ومــع الحديــث معه معــي نهائي
تــم  التــي  المبــادرة  نشــاطات  فــي  القيــادة  واعطائهــا دور 
تنفيذهــا بشــكل فــردي وجماعــي بــدأت تتجــاوب شــيئا فشــيئا 
ــت  ــا وأصبح ــل بينن ــوف والخج ــز الخ ــر حاج ــم كس ــى ان ت ال
تطلــب الفعاليــات بنفســها وتتعــاون مــع زميالتهــا فــي تطبيــق 
األنشــطة بــل وتغيــرت نفســيتها وشــخصيتها لالحســن )كمــا 
ــا كانــت تشــعر بأنهــا مهمشــه ســواء  قالــت والدتهــا حيــث انه

ــة( ــزل او المدرس ــد المن ــى صعي عل

وبــدأت تشــارك فــي الحصــه الصفيــة ولكــن علــى مســتوى 
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بســيط حيــث كان يلزمنــي مزيــدا مــن الوقــت للقيــام بنشــاطات 
أخــرى معهــا

العوائق والتحديات:

قله الوقت 

توصيات:

االستمرار في اللقاءات في السنوات القادمه

8( المعلمة شروق محمود عمر نمر 

اسم المدرسة: النظامية الثانوية للبنات  9

اسم المبادرة: نحو طرق افضل لتعزيز ثقتنا  9

الهدف العام من المبادرة: تعزيز الثقة بالنفس للطالب  9

ــر مباشــر:صفوف  9 ــة المســتهدفين: ٢ مباشــر غي عــدد الطلب
خوامــس وســوادس 

وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(: 

تعانــي احــدى الطالبتيــن مــن مشــكلة فــي التواصــل مــع 
ــك  ــا ويضح ــخر منه ــا يس ــن حوله ــع م ــار جمي ــن باعتب االخري
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ــا  ــول:ال.... ان ــة تق ــا باســمها واســم العائل ــا تناديه ــا وعندم عليه
لعائلــة فــالن، وتفضــل االبتعــاد عــن جميــع مــن حولهــا باعتبــار 

ــؤونها. ــي ش ــل ف ــدون التدخ ــم يري انه

االخــرى تعانــي مــن االنعــزال وعــدم الثقــة بالنفــس لتــردد 
ــا ال  ــي معن ــة ال تلعب ــك مطلق ــان ام ــات ب ــن الطالب ــارات م عب

تتكلمــي معنــا التجلســي معنا،.....الــخ

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا:

ــة  ــص واقعي ــر قص ــث نحض ــة حي ــز الثق ــد وتعزي ــارات توكي مه
الشــخاص يعانــون مــن مشــاكل تقــوم الطالبــات بتمثيــل القصــة 
وتأثيراتهــا مــن اجــل حــل واقــع المشــكلة، وتكــون مشــاكل مــن 
واقــع نعيشــه وتتناقــش الطالبــات فيهــا ويحضــرن هــن بنفســهن 

نفــس القصــص ونتناقــش فيهــا.

قصة نجاح:

تــم تعزيــز ثقــة الطالبتيــن بنفســهن علــى صعيــد األهــل 
والمدرســة وتــم تغييرهــن مــن الناحيــة االجتماعيــة فمثــال صــرن 
ــا  ــن، وام ــع زميالته ــي وم ــط المجتمع ــع المحي ــال م ــر تواص اكث
اكاديميــا فقــد حصــل تقــدم ملحــوظ حيــث تلقينــا الشــكر مــن 
االهــل علــى تطورهــن االكاديمــي مــع ان احــد الوالديــن اعتــرض 
ــد  ــا ال اري ــي فأن ــع ابنت ــى وض ــون عل ــم تحزن ــال:ان كنت اوال وق
ــة  ــا بمشــاكلها االجتماعي ــة لن ــه ال عالق ــه بأن ــا مع ــك وتحدثن ذل
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وانمــا نريــد تحســين مســتواها االكاديمــي واســتمرينا بالمبــادرة 
ــى  ــه عل ــدى بنات ــع اح ــه م ــكر من ــث االب ش ــى بع ــا حت معه
تغيــر طباعهــا ومســتواها االكاديمــي واهتمامهــا بدراســتها، وامــا 
بالنســبة لالخــرى فاعدهــا مصــدر ابــداع كان بالنســبة لــي حيــث 
تفاجــأت بهــا خــالل الحصــة الصفيــة بانهــا تريــد التواصــل مــع 
الصــف وبــان تقــف امامهــم وتعــرض الوســيلة العلميــة لهــن مــن 
خــالل مســابقة وجوائــز احرزتهــا مــن مصروفهــا الشــخصي، هنــا 
ــأن تقــف  ــده ب ــذي اري ــى التقــدم ال شــعرت بأننــي حصلــت عل
ــا  ــات وغيره ــار الطالب ــش وتخت ــا وتناق ــرض لوحته ــم وتع امامه
مــن الوســائل مــع الطالبــات اللواتــي لــم اضمهــم لهــذا المشــروع

العوائق والتحديات:

احــد اوليــاء امــور الطلبــة اعتــرض فــي البدايــة بحجــة الشــفقة 
علــى وضــع الطالبــة 

التوصيات:

استمرار تنفيذ المشروع في القدس

9( المعلمة سمر حشيمة 

اسم المدرسة: الحسن الثاني األساسية 9

اسم المبادرة: أشبال المستقبل 9
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الهــدف العــام مــن المبــادرة: تعديــل الســلوك للطلبــة  9
واعطائهــم الفرصــة للتعبيــر عــن أنفســهم ورفــع تحصيلهــم 

ــي األكاديم

عدد الطلبة المستهدفين: 6 مباشر: 6 غير مباشر ١٨ 9

وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(:

ــدى بعــض هــؤالء الطــالب بعــض المشــاكل الســلوكية  يوجــد ل
فــي التعامــل مــع اآلخريــن مثــل: العنــف واالعتــداء علــى 
الطــالب، التلفــظ بألفــاظ نابيــة، الفوضــى، عــدم احتــرام بعضهــم 
ــي  ــف األكاديم ــاً: الضع ــاكل ايض ــن المش ــذب. وم ــض، الك البع
ومشــاكل عائليــة مثــل القرابــة لبعــض الطــالب فــي الصــف ومــا 

ــرة. ــج منهــا مــن عنــف وغي ينت

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا: 

التعبيــر عــن الــذات حيــث كانــت فرصــة جيــدة للطــالب للتعبيــر 
ــى  ــوس عل ــالل الجل ــن خ ــة م ــاعرهم المكبوت ــم ومش ــن ذاته ع
االرض وتعييــن قائــد وســؤاله أســئلة عــن باقــي الطــالب والــذي 
ــع  ــه الجمي ــق ل ــة يقــف بالوســط ويصف ــه هــذه الصف يوجــد ب

واســتخدام الملتينــة فــي كتابــة أســمائهم

ــات  ــالث صف ــب ث ــب كل طال ــث يكت ــواح بحي ــتخدام االل واس
ــا بالســلة  ــم وضعه ــن ث ــه وم ــه وواحــدة ليســت في ــة في ايجابي
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ويختــار كل طالــب ورقــة عشــوائية ويعــرف لمن هــذه الصفات٠

واســتخدام االلــواح حيــث يرســم كل طالــب الشــيء الــذي يحبــه 
ويعبــر عنــه٠

ــر  9 ــاءات أكث ــى لق ــالب ال ــاج الط ــق و التحديات:يحت العوائ
ــاك  ــم فهن ــلوك والتعبيــر عــن ذاته ــل الس وخاصــة لتعدي
ــر ــم تتغي ــض ل ــياتهم والبع ــلوكياتهم ونفس ــنت س ــر تحس الكثي

قصــة نجــاح: الطالــب م. ح تعــرض بيتــه للهــدم مــن قبــل  9
االحتــالل وحضــرت االم للمدرســة لتشــكو عمــا يعانيــه ابنهــا 
مــن حالــة نفســية وخــوف بالليــل ومــع لقاءاتنــا مــن خــالل 
برنامــج تعزيــز جــودة التعلــم أزيــل هــذا الخــوف وازدادت 
طمأنينتــه وشــعر باألمــان مــن خــالل تعبيــره عمــا حصــل لــه 
ــذي وجــده وتحســنت نفســيته جــداً  ــغ النفســي ال والتفري

ويأتــي دائمــاً متشــجعاً للدراســة واللقــاءات.

طبعــا الطــالب تحســنت ســلوكياتهم وأصبحــت لديهــم ثقــة  9
بالنفــس وتحســن أكاديمــي كبيــر.

توصيات:

اشراك األهل باللقاءات



مركز ابداع المعلم78

10( خديجة محمد حسن فرج

اسم المدرسة: مدرسة شرفات الثانوية المختلطة 9

الهــدف العــام مــن المبــادرة: دعــم ســلوك الطــالب اإليجابي  9
ونبــذ العنــف في المدرســة.

عدد الطلبة المستهدفين: ١ مباشر: غير مباشر ١٧ 9

وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(:

ــلوكا  ــة س ــي البداي ــر ف ــي المدرســة، أظه ــد ف ــب جدي )س( طال
عدوانيــا تجــاه الطــالب ليلفــت أنظــار المعلمــات والطــالب لــه، 

ــه زائــدة، وضعيــف فــي التحصيــل. كانــت حركت

تــّم االتصــال مــع األهــل وتبيّــن أن الطالــب يحصــل علــى اهتمــام 
زائــد مــن العائلــة ويأخــذ مــا يريــد، فأثـّـَر هــذا علــى ســلوكه، تــم 
ــى  ــوده إل ــي يمكــن أن تق ــة الّت ــى اآللي ــع األهــل عل ــاق م االتف

طريــق النجــاح، والتغييــر مــن ســلوكه.

ــالط  ــه فيحــاول االخت ــدم رضــى الطــالب عن ــب يشــعر بع الطال
ــي كل شــيء. ــن خــالل الضــرب والصــراخ، والتدخــل ف ــم م به

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا: 

المشاركة في معرض الوسائل
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ــب  ــة وشــارك الطال ــوم الوســائل التربوي ــي المدرســة ي اذ كان ف
فــي عمــل وســيلة تربويــة وقــام بشــرحها وعرضهــا امــام الزائرين. 
والتغذيــة الراجعــة مــن الطالــب كانــت مؤثــرة جــدا لــدى 
الطالــب حيــث أنــه كان متحمســا للعــرض والشــرح امــام الــزوار 

وطــالب صفــه.

قصــة نجــاح: مالحظــة التغييــر الواضــع لــدى الطالــب  9
وكيفيــة معاملــة الطــالب لــه ومعاملتــه لهــم وقلــة حــوادث 
العنــف التــي يقــوم بهــا، ثــم اتصــال االهــل للتحــدث عــن 
التغييــر الملحــوظ الــذي وجــدوه فــي ابنهــم وخاصــة فــي 
ــه مــع المعلمــات  ــه فــي البيــت وتعاون ــه مــع اخوان تعامل
التحصيــل  فــي  تقــدم  لوحــظ  كمــا  لألخريــن.  وتقبلــه 
ــة  ــي الدراس ــه ف ــب لنفس ــى الطال ــر عل ــاد أكث ــي واعتم الدراس

العوائــق والتحديــات: لــم يتقبــل الطالــب الفكــرة فــي  9
ــة للنشــاطات  ــة وبعــد الحديــث مــع االهــل والتجرب البداي
ــة  ــي البداي ــطة اذ كان ف ــع األنش ــج م ــع واندم ــل الوض تقب
يشــعر بالملــل ويهــرب مــن األنشــطة ثــم اختلــف الوضــع 

ــي. ــى اإليجاب للمنح

توصيات: 

استمرار المتابعة مع الطالب حتى بعد انتهاء البرنامج

تعزيز الطالب كالميا عند القيام بمجهود حسن او تصرف جيد
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االخريــن  الطــالب  مــع  االندمــاج  علــى  الطالــب  تشــجيع 
المقامــة الفعاليــات  فــي  ومشــاركتهم 

تعــاون االهــل والمدرســة لمالحظــة تطــور ســلوك الطالــب 
وتعزيــز الســلوك اإليجابــي

القيام بفعاليات من وقت ألخر _فعاليات ال منهجية_

11( أسماء عبدالكريم محمد عميرة:

اسم المدرسة: شرفات الثانوية المختلطة 9

اسم المبادرة: مدرستي بيتي االمن.  9

الهــدف العــام مــن المبــادرة: تعديــل ســلوك الطلبــة الذيــن  9
يعانــون مــن مشــكالت تؤثــر علــى تحصيلهــم الدراســي.

ــر:  9 ــر مباش ــر: ١ غي ــتهدفين: ١٨ مباش ــة المس ــدد الطلب  ع
ــف ــراد الص ــة أف بقي

وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(:

ــج  ــديد النات ــاد الش ــن العن ــي م ــب يعان ــلوك لطال ــل الس تعدي
ــب كونــه أصغــر  ــل للطال ــل األه ــدالل الزائــد مــن قب عــن ال
ــا  ــى كل م ــول عل ــه بالحص ــى رغبت ــذا أدى ال ــرة وه ــراد األس أف
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ــد ورفضــه التعامــل مــع المعلمــات وســماع كالمهــن وحــل  يري
ــه.  ــع زمالئ ــاكل م ــى مش ــة ال ــات باالضاف الواجب

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا: 

ــت  ــة وكان ــوان الزيتي ــة مــن االل ــب بعمــل رســومات جميل ــام الطال ق
ــل  ــي عم ــة التاســعة الت ــة للفعالي ــه باالضاف ــات ل ــن أفضــل الفعالي م
ــل  ــام بتمثي ــة وق ــات مختلفــة مــن الملتين ــا اشــكال حيوان مــن خالله
ــة  ــر واالدوي ــا االب ــات واعطائه دور الطبيــب البيطــري لفحــص الحيوان
المختلفــة وخاصــة انــه يحلــم ان يكــون طبيب بيطــري في المســتقبل. 

قصة نجاح:

تــم تغييــر بعــض الســلوك عنــد الطالــب ولوحــظ هــذا مــن قبــل 
ــة  ــل عصبي ــدوء وأق ــر ه ــح أكث ــه أصب ــدت أن ــي أك ــه الت والدت
وأصبــح يــدرس مــواده الدراســية وامتحاناتــه ويطلــب مــن والدته 
مراجعــة الدراســة لــه واكــدت هــذا ايضــا احــد المعلمــات التــي 
ــدم  ــور وع ــه بالطاب ــه والتزام ــة لهدوئ ــب باالضاف ــن الطال يدرس

االعتــداء علــى زمالئــه.

العوائق والتحديات:

ــات المختلفــة باالضافــة الن العمــل بهــذا  قصــر الوقــت للفعالي
البرنامــج كان فــي وقــت متأخــر مــن العــام الدراســي ممــا جعــل 

الفعاليــات تســير بشــكل اســرع.
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توصيات:

ــن  ــد م ــاء المزي ــج واعط ــذا البرنام ــول به ــت اط ــتمرار لوق االس
ــم. ــدد منه ــر ع ــج أكب ــة ودم ــات للطلب ــطة والفعالي االنش

12( حنين صالح إبراهيم دويات

اسم المدرسة: مدرسة شرفات الثانوية 9

اسم المبادرة: أعط بثقة 9

الهــدف العــام مــن المبــادرة: تعزيــز ثقــة الطالــب بنفســه  9
ومحاولــة رفــع تحصيلــه الدراســي 

 عــدد الطلبــة المســتهدفين: مباشــر: ٢ غيــر مباشــر: الصــف  9
كامــل، طلبــة مــن صفــوف اخــرى 

وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(:

تؤام من الصف السادس: 

مــن خــالل مالحظتــي لهمــا داخــل الصــف )الزيــارات التبادليــة( 
ــي مــع  ــور الصباحــي وتواجدهمــا بالســاحة وتعامل ــاء الطاب واثن
ــة  ــة العلمي ــيقى واللجن ــا والموس ــالل الدرام ــن خ ــن م الطالبتي
ــا  ــنهن كالهم ــي يدرس ــات اللوات ــات المعلم ــماعي لمالحظ وس
ــة بحســب  ــث او االجاب ــي الحدي ــن ف ــان بالصــف ال يرغب هادئت
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أحداهمــا  الصفيــة  الغرفــة  خــارج  ولكــن  معلماتهــن  قــول 
تحــاول ان تفــرض ســيطرتها علــى االخــرى تمتــاز بالقــوة وحــب 
السيطرة،والمشــاكل بينهــن كثيــرة وقــد تصــل الــى الضــرب 
لبعضهــن حتــى بســاحة المدرســة ومــن خــالل حديثــي معهــن 
أيضــا تبيــن انهــن ال يرغبــن بالدراســة ويقضيــن معظــم وقتهــن 

ــاد  ــاز االيب ــى جه عل

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا:

هنالــك العديــد مــن الفعاليــات التــي أثــرت علــى الطالبــات منهــا 
اكتشــاف موهبــة كل واحــدة فــي عمــل مجســمات مــن الكرتــون 

والرســم واعطائهــن الثقة بانفســهن 

قصة نجاح:

ــة س ان  ــتطاعت الطالب ــث اس ــة حي ــس كل طالب ــة بنف ــع الثق رف
ــة والحديــث والمشــاركة  ــر واالجاب ــر عــن نفســها بشــكل أكب تعب
ــة الرســم  ــرار واكتشــاف موهب ــي اتخــاذ ق ــان ف ــي بعــض االحي ف
عندهــا واكتشــاف موهبــة عمــل مجســمات للكرتــون عنــد االخرى 
كمــا كان هنالــك ارتفــاع بســيط للطالبــة س فــي بعــض العالمــات 

أمــا اختهــا فكانــت هنالــك عالمــات عاليــة فــي بعــض المــواد

العوائق والتحديات:

صعوبــة التقبــل واالفصــاح عّمــا يجــول بخاطرهــن والحديــث عن 



مركز ابداع المعلم84

أنفســهن بســبب عــدم تدريســهن ولكــن بعــض ذلــك شــعورهن 
باالرتيــاح ومحبتهــن للجلــوس معــي والحديــث والمشــاركة معــي 
وتنفيــذ العديــد مــن االنشــطة بعــد كســر الجمــود بينــي وبينهــن 
ــن  ــن يفرغ ــة ســتكون النه ــى الجلســة القادم ــا مت ســؤالي دائم

عــن انفســهن

ــن االخــرى  ــث ع ــا الحدي ــة احداهم ــق ايضــا: محاول ــن العوائ م
ــا  ــن اســمها وعمره ــد ســؤالها ع ــا عن ــة عنه ــى االجاب ــا حت دائم

ــا ــخ ميالده وتاري

توصيات:

االستمرار بالمشروع والمتابعه

13( ريما طه سليم بردويل

اسم المدرسة: الجيل الجديد  9

اسم المبادرة: سلوكي سر نجاحي 9

الهــدف العــام مــن المبــادرة: العمــل علــى تحســين الســلوك  9
ــة  ــة االجتماعي ــة والناحي ــة التعليمي ــى العملي ــر عل ممــا يؤث

للطــالب المســتهدفين 

عدد الطلبة المستهدفين: مباشر: )3( غير مباشر: )35(  9
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وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(:

وجــود ضعــف فــي التحصيــل االكاديمــي وذلــك بســبب وجــود 
العديــد مــن المشــاكل االجتماعيــة والنفســية لــدى الطلبــة 
المســتهدفين بشــكل مباشــر كحالــة طــالق االم واســر االب فــي 

ــالل. ســجون االحت

فــرط فــي الحركــة ممــا يــؤدي الــى ضعــف التركيــز وتــم مالحظــة 
ذلــك مــن خــالل المالحظة المباشــرة.

العنــف واالعتــداء علــى طــالب صفهــم او حتــى علــى انفســهم » 
الضــرب والتنمــر » ورفضهــم للعمــل ضمــن مجموعــة.

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا:

ــات  ــن الفعالي ــد م ــرض العدي ــم ع ــادرة ت ــاءات المب ــالل لق خ
الممتعــة لــدى الطــالب وانــه لمــن الصعــب الفصــل فيمــا بينهــن 
النهــم وحســب الخطــة مبنيــات بشــكل تدريجــي وتراكمــي 
للوصــول لالهــداف المرجــوة ولكــن ال ســيما وجود فعاليــة كانت 
اكثــر تأثيــرا علــى نفــوس الطلبــة اال وهــي )مدرســتي وانــا فــي 
المدرســة( الن المدرســة هــي بمثابــة البيــت الثانــي لهــم، حيــث 
تــم تمريــر ورقــة عمــل علــى الطــالب وقــد قامــوا بالتعبيــر عــن 
مشــاعرهم وحبهــم اتجــاه المدرســة واتجــاه االماكــن او االشــياء 
التــي يحبونهــا فــي المدرســة كزاويــة الكشــافة وحديقــة المرشــد 
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ــة  ــي المدرس ــا ف ــي ال يحبونه ــياء الت ــن االش ــر ع ــوا بالتعبي وقام
مثــل الملعــب النــه غيــر مرصــوف وانهــم يتمنــون تغييــره 
ووضــع بعــض االلعــاب الترفيهيــة والتعليميــة فيــه ليكــون جاذبــا 
لهــم بشــكل اكبــر اثنــاء االســتراحة وحصــص الرياضــة، حيــث ان 
ملعــب المدرســة مغطــى بالزفتــة ممــا يــؤدي الــى تســبب االذى 
ــل  ــة عم ــت ورق ــا وكان ــب، كم ــاء اللع ــم اثن ــة وقوعه ــي حال ف
ــا  ــاك طرح ــث كان هن ــة« حي ــي المدرس ــا ف ــوان »ان ــة بعن ثاني
بــأن مــع الطالــب قلــم ســحري وطلــب منــه رســم المدرســة كمــا 
ــم عرضــوا رســماتهم ووضحــوا بمــاذا  ــون ومــن ث ــون ويتمن يحب
تختلــف الرســمة عمــا هــو موجــود فــي الحقيقــة »التعبيــر 

ــا«. بالرســم وكتابي

هــذه الفعاليــة كانــت لهــا تأثيــرا ايجابيــا عنــد الطــالب لكســب 
ــات  ــن المعلم ــم ع ــالب والن منظوره ــع الط ــوة م ــة المرج الثق
بــان المعلمــة تأتــي للصــف العطــاء المــادة التعليميــة دون ان 
ــذه  ــة، وه ــدى الطلب ــي ل ــاني واالجتماع ــب االنس ــه للجان تنتب
الفعاليــة كانــت بمثابــة تفريــغ نفســي لهــم لالمــور التــي 
يحبوهــا او االماكــن التــي ال يحبوهــا ايمانــا منــي بــان الطالــب 
ــر  ــه تأثي ــون ل ــه يك ــه ومعلمت ــته و طــالب صف اذا احــب مدرس
ــاء  ــة بن ــه وســلوكه وهــذا اللقــاء كان بمثاب ايجابــي علــى عالمات
الثقــة بينــي وبيــن الطــالب الكمــال مبادرتــي وهــذا اللقــاء كان 
يتمتــع بالتفاعــل والمصداقيــة والهــدوء حيــث اســتمعوا لبعــض 

ــة. ــن الموســيقى الهادئ مقاطــع م
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قصة نجاح:

هنــاك اكثــر مــن قصــة نجاح مــع طلبتــي فأصبحــوا يشــاركون في 
الفعاليــات المنهجيــة والالمنهجيــة ســواء داخــل الغرفــة الصفيــة 
او خارجهــا ممــا رفــع لديهــم التحصيــل بالدرجــات والتقييمــات 
ــنوات  ــواء بالس ــه س ــا كان علي ــي عم ــام الدراس ــة الع ــي نهاي ف
الســابقة او الفصــل الدراســي االول النــه تــم العمــل معهــم 
بشــكل فــردي وجماعــي للتفريــع عــن مشــاكلهم والترفيــه عنهــم 
ممــا كان لــه االثــر الكبيــر فــي تحســن وتغيــر ســلوكهم لالفضــل، 
ــادرة ومــن خــالل المالحظــة  ــي للمب فمــن االســبوع االول والثان
المباشــرة لوحــظ عنــد الطــالب تشــوق واســتعداد للتغييــر وذلــك 
مــن خــالل التشــجيع علــى الظهــور فــي شــباك الطالــب المتميــز 
ــالب  ــام ط ــة ام ــا رمزي ــم بهداي ــداده وتكريمه ــت باع ــذي قم ال
ــار مــدى  ــق روح التنافــس فيمــا بينهــم الظه المدرســة ممــا خل

تحســنهم واســتجابتهم.

ــن الصــف  ــنوات م ــي س ــر ثمان ــن العم ــغ م ــب )أ \ أ( يبل الطال
ــأن االم  ــث ب ــة حي ــرة مفكك ــي اس ــش ف ــي يعي ــث االساس الثال
ــة  ــذ نعوم ــه من ــي انجبت ــه الت ــرف والدت ــل ال يع ــة والطف مطلق
أظافــره واالب كبيــر بالعمــر ومتــزوج مــن 4 نســاء وهــذا الطفــل 
ــن  ــه وبي ــال بين ــالف باالجي ــاك اخت ــم )3( وهن ــة رق ــن الزوج اب
ــا ادى للوصــول  ــده مم ــن وال ــه م ــه واخوات ــى اخوت ــده وحت وال
ــي الي احــد منهــم اي  ــه ال يعن ــاع بأن ــة مــن الضي بالطفــل لحال
ــت  ــد, الحظ ــت واح ــي وق ــان االم واالب ف ــد لحن ــئ، ويفتق ش
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عــدة مــرات ومــن اول ســنة قمــت بتعليمــه فيهــا بــأن الطالــب 
ــان واالهتمــام  ــر مــن المشــاعر منهــا الحــب والحن يفتقــد للكثي
مالبســه  او  الشــخصية  بنظافتــه  يهتــم  احــد  ال  ان  لدرجــة 
المدرســية )الــزي المدرســي( ودائمــا بحالــة فوضــى وعــدم 
ــدة، وقــد قمــت  ترتيــب وســرحان وتشــتت للذهــن وحركــة زائ
خــارج الغرفــة الصفيــة بالتحــدث اليــه عــن ظروفــه المعيشــية 
وذلــك بعــد تشــجيعه وتحفيــزه بالعبــارات االيجابيــة فــي حالــة 
ظهــور اي ســلوك ايجابــي منــه كعبــارة )انــت بطــل( فــكان وقــع 
هــذه الكلمــة عليــه بشــكل ايجابي..حتــى انــه طــرأ تحســن علــى 

ــخصية  ــه الش ــه ونظافت ــي وترتيب ــره الخارج مظه

وعلــى الصعيــد االكاديمــي طــرأ تحســن وتغيــر علــى مشــاركته 
الواجبــات  يحــل  اصبــح  الصفيــة..  الغرفــة  داخــل  وتفاعلــه 
المدرســية, حتــى اننــي يومــا ســألته كيــف قــام بحــل وظيفتــه 
فأجابنــي بأنــه قــد ذهــب الــى بيــت عمتــه لتســاعده فــي اتمــام 
ــل  ــوال الفص ــرات ط ــدة م ــذا ع ــرر ه ــد تك ــة وق ــل الوظيف ح
ــيطة  ــة البس ــائل التعليمي ــار الوس ــوم باحض ــح يق ــي، واصب الثان
بالمــواد التعليميــة كالرياضيــات واللغــة االنجليزيــة والعلــوم 
والتنشــئة االجتماعيــة. وفــي يــوم مــن االيــام اســتقبلت مكالمــة 
مــن عمتــه لتقــول لــي: )مــاذا تفعليــن مــع )أ( فــان هنــاك تغيــر 
ــا ويحــب الدراســة والمدرســة... جــزاك  بنفســيته واصبــح ايجابي

اللــه خيــرا يــا ســت ريمــا( 

وهكــذا طــرأ تحســن عنــد الطفــل فأصبــح اجتماعيــا اكثــر مــن 
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قبــل وطــالب صفــه يحبونــه ويكونــون معــه الصداقــات بعدمــا 
كان ينفــرون منــه )يقرفــون( النــه ال يتســم بالنظافــة والترتيــب 

توصيات:

ــغ المعلمــات  ــى تفري ــادرات والعمــل عل اســتمرارية هــذه المب
ــت ممكــن  ــر وق ــا للعمــل اكث ــا م ــادرات نوع المشــتركات بالمب
فــي المبــادرة وعمــل تفريــغ جمعــي للطــالب والمعلمــات 
ــر  ــل عــدد اكب ــى تأهي ــادرات والعمــل عل ــي المب المشــتركات ف

ــادرات ــي المب ــل ف ــات للعم ــن والمعلم ــن المعلمي م

العوائق والتحديات:

عــدم وجــود وقــت كاف لــدى المعلمــات او حتــى وقــت اكبــر 
النجــاز عــدد اكبــر مــن اللقــاءات لرصــد المزيــد مــن النجاحــات.

14( سوسن عابدين الحشيم

اسم المدرسة: طالئع القدس – بيت حنينا 9

اسم المبادرة: مدرستي سر نجاحي 9

ــي تحســين  9 ــادرة: دور المدرســة ف الهــدف العــام مــن المب
ســلوك الطــالب 

عدد الطلبة المستهدفين: مباشر: ١ غير مباشر: 3 9
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وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(:

ــالب:  ــى الط ــلبي عل ــره الس ــي وتاثي ــلوك االجتماع ــكلة الس مش
ــيئة  ــة س ــه معامل ــت ومعاملت ــل البي ــن قب ــب م ــش الطال تهمي
ــع  ــة وم ــي المدرس ــب ف ــلوك الطال ــى س ــرا عل ــرا كبي ــرك اث تت
زمالئــه وتــؤدي الــى تدنــي تحصيلــه االكاديمــي، حالــة الطالــب 
النفســية تنعكــس بشــكل كبيــر علــى تصرفاتــه ودراســته وتؤثــر 

ــن ــاه االخري ــى ســلوكه اتج ــلبيا عل س

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا: 

اللقــاء الترفيهــي وســماع الموســيقى والغنــاء علــى االنترنــت فــي 
ــى الطــالب  ــر عل ــر كبي ــة اث ــذه الفعالي ــة الحاســوب كان له غرف
ــة مــن الطــالب، كان كل واحــد  ــراءة والعفوي حيــث المســت الب
منهــم يعبــر عــن مشــاعره بــكل ثقــة وبــدون خــوف او تــردد، مــا 
ــر عــن مشــاعرهم دون الشــعور باالحــراج  ــا للتعبي احــوج طالبن
ــم روح  ــزز فيه ــهم وع ــة بانفس ــا زاد الثق ــردد مم ــل والت والخج
المحبــة والفــرح مــع زمالئهــم. كمــا اصبــح لديهــم حــب االنتمــاء 

للمدرســة.

قصة نجاح:

ــادرة اوال  ــا المب ــعى اليه ــت تس ــداف كان ــدة اه ــق ع ــم تحقي ت
توثيــق التعــاون بيــن االهــل والمدرســة والتفاهــم بينهــم للعنايــة 
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ــالب  ــدى الط ــح ل ــا: اصب ــنهدفين ثاني ــالب المس ــام بالط واالهتم
حــب التفاهــم والتعــاون مــع االخريــن وحــب المدرســة 

العوائق والتحديات:

كان التحــدي فــي قبــول الطــالب للمعلميــن فهــم يعانــون مــن 
ضغــط الدراســة والحصــص الصفيــة الروتينيــة كمــا يعانــون مــن 
ــل  ــة التحصي ــة المتدني ــذه الفئ ــن له ــل والمعلمي ــش االه تهمي
ــة  ــذه الفئ ــار ه ــاكل، كان اختي ــال المش ــة وافتع ــرة الحرك وكثي
مبنــي علــى استشــارة مربيــة الصــف والمعلميــن والمرشــد 

ــة.  ــذه الفئ ــى ه ــاع عل ــكان االجم ــة ف ــوي للمدرس الترب

توصيات:

ــم فــي مدارســنا االهتمــام  ــى التعلي يرجــى مــن المســؤولين عل
باالنشــطة الرياضيــة والموســيقية والتــي يعبــر بهــا الطالــب 
ــه مــن حــزن او ضغــط او اي  ــا ينتاب ــا م ــرغ به عــن نفســه فيف
وضــع يؤثــر علــى ســلوكه نفســيا فتعيــق مــن تركيــزه او تحصيلــه 
االكاديمــي. وذلــك بانشــاء نــادي رياضــي بالمدرســة او حصــص 
تدريبيــة لتعليــم الموســيقى او تعليــم الدرامــا او الرســم.....
الن اكتشــاف مواهــب الطــالب وتنميتهــا لهــا تاثيــر كبيــر علــى 
تعديــل الســلوك والتحصيــل االكاديمــي والثقــة بالنفــس ويســهم 
فــي بنــاء االنســان وصقــل شــخصيتيه ليصبــح فــردا مبدعــا ناجحا 

يخــدم اهلــه وبلــده. 



مركز ابداع المعلم92

15( صفاء أحمد فهمي الشريف

اسم المدرسة: دار األيتام األساسية«ج« 9

اسم المبادرة: ايدي بايدك 9

الهــدف العــام مــن المبــادرة: تعديــل الســلوك لرفع مســتوى  9
لتحصيل  ا

عدد الطلبة المستهدفين: مباشر: 4 غير مباشر 9 9

وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(:

الطلبــة األربعــة المســتهدفين فــي المبــادرة مــن نفــس الصــف 
والشــعبة ويعايشــون اوضــاع مشــابهة )انفصــال الوالديــن وزواج 
ــن  ــا بي ــة م ــتت الطلب ــرة وتش ــن م ــر م ــن االم واالب ألكث كل م
الشــؤون اآلجتماعيــة وبيــت الجــدة وزوجــات األب وازواج األم(

اكثر السلوكيات التي كانت ظاهرة وواضحة للعيان للطلبة:

يــزن: مســتوى تحصيلــه مقصــر الــى مقبــول ســلوكيا يضــرب  9
ــه  ــكالم، ثقت ــم بال ــض العمــل الجماعــي، يتلعث ــه ويرف زمالئ

بنفســه شــبه معدومــة، منتمــي جــدا للمدرســة.

قصــي مســتوى تحصيلــه جيــد جــدا انخفــض الــى متوســط  9
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ــراض  ــه اع ــرت علي ــادي.... ظه ــوب جــدا، قي ــول، محب فمقب
ــالث  ــده لث ــبب زواج وال ــذب بس ــد والك ــن والتقلي التدخي
ــم  ــي المحاك ــات ف ــه والخالف ــع زواج ام ــن م ــرات بالتزام م

والشــؤون، منتمــي جــدا للمدرســة.

احمــد مســتوى تحصيلــه جيــد جــدا انخفــض الــى متوســط  9
ــي  ــه الت ــراة ابي ــن ام ــده ع ــال وال ــبب انفص ــول بس فمقب
ــم  ــط ودائ ــنوات، محب ــذ 6 س ــه من ــا ربت ــه النه ــا ام اعتبره
ــل  ــه، منتمــي للمدرســة بدرجــة اق ــق بزمالئ الشــرود وال يث

ــن ســابقيه. م

رضــا مســتواه جيــد انخفــض للمقبــول بســبب انفصــال  9
الوالديــن مــن ثــم زواج امــه وانتقــال معيشــته لبيــت جدتــه 
التــي ال تســيطر علــى تصرفاتــه.... ال يتابــع واجباتــه، دائــم 
ــم  ــو دائ ــي فه ــى نشــاطه الصف ــك عل الســهر وينعكــس ذل
ــال األم  ــم انفص ــا ت ــر وحالي ــاط، مضج ــل النش ــس، قلي النع

ــر منتمــي للمدرســة. ــا، غي عــن زوجه

تنفيذهــا  9 تــم  التــي  والفعاليــات  األنشــطة  خــالل  مــن 
المبــادرة، ومــن خــالل رصــد الســلوكيات للطلبــة  فــي 
المســتهدفين )قبــل واثنــاء وبعــد المبــادرة( واســتطالع نتائج 
ــي: ــا يأت ــة م ــم مالحظ ــات ت ــالل المعلم ــن خ ــل م التحصي

ــم 	  ــه ت ــم ابالغــه ان ــن ت ــادرة حي ــة المب ــزن: فــي بداي ي
اختيــاره مــن ضمــن الفريــق فــرح جــدا كــون االنشــطة 
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المدرســية بشــكل عــام تســتهدف الطلبــة المتفوقيــن 
دراســيا واجتماعيــا....... شــعر بالتميــز فــي تلــك الفتــرة 
ــل  ــض العم ــات كان يرف ــطة والفعالي ــدء األنش ــع ب وم
باألنشــطة  المشــاركة  ويرفــض  مجموعــات  ضمــن 
التنــي تتطلــب التعبيــر عــن المشــاعر ويكــرر مقولــة« 
بديــش اكمــل الفعاليــات معكــم« وفــي اليــوم الثانــي 
يتراجــع.......... مــع التشــجيع بــدأت اآلحــظ تغيــرا 
بطيئــا عليــه مــن حيــث العمــل بمجموعــة ثنائيــة ثــم 
رباعيــة.... يتقبــل الخســارة........ يفــرغ كل ضغوطاتــه 
فــي التلويــن والرســم........... يعبــر عــن رأيــه بكلمــات 
ــر  ــح يعب ــم ومــع التشــجيع اصب ــرة نتيجــة التلعث مبعث
اكثــر..... يحتــرم زمالئــه وبالتالــي بــدأت مؤشــرات 
تقبــل زمالئــه لــه تتغيــر.... اصبــح التعبيــر والمشــاركة 
فــي الحصــص افضــل نتيجــة التشــجيع بالتعــاون مــع 
المعلمــات وارتفــع مســتوى التحصيــل لديــه الــى 
الطالــب  فرحــة  اخفيكــم  والجيــد..... ال  المتوســط 
الفعاليــات  عــن  باســتمرار  يســال  وبــدأ  بالنتائــج 

ــة.... القادم

ــه 	  ــاؤه للمدرس ــو انتم ــي ه ــدى قص ــز ل ــي: الممي قص
وحبــه للمعلمــات وتقبلــه للنصائــح...... فــكان العمــل 
معــه يثمــر بشــكل اســرع مــن زمالئــه، يتقبــل اإلرشــاد 
اآلخــر،  رأي  يحتــرم  بمجموعــات،  يعمــل  والنصــح، 
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يتقبــل الربــح والخســارة، متعــاون والحمــد للــه توقــف 
ــه. ــل الوضــع األســري الموجــود في ــن وتقب عــن التنخي

ــد 	  ــى الجي ــه ال أحمــد: لوحــظ ارتفــاع مســتوى تحصيل
المدرســية  وتحســن نفســيته، مشــاركته باألنشــطة 
ــن  ــدث ع ــن التح ــع م ــه مان ــد لدي ــنت وال يوج تحس

ــه. ــي تزعج ــور الت ــاعره واألم مش

رضــا: مســتواه التحصيلــي متزعــزع مــا بيــن المقبــول 	 
والدتــه  مــع  والتواصــل  األنشــطة  خــالل  والجيــد، 
ــاطا، ــل نش ــي افض ــهرا وبالتال ــل س ــح اق ــه اصب وجدت

يحــب المشــاركة فــي فعاليــات المبــادرة ويســال عنهــا، 	 
يتابــع وظائفــه بشــكل افضــل مــن الســابق.

بفضــل اللــه، أثمــرت المبــادرة بارتفاع بســيط بمســتوى 	 
التحصيــل وتحســن واضــح فــي بعــض الســلوكيات، 
اتمنــى اســتمرار اللقــاءات مــع ابــداع المعلم لالســتزادة 
ــطة  ــراح انش ــارب واقت ــل التج ــرات ونق ــادل الخب وتب

ــة. ــات ذات صل وفعالي

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا: 

ــة يتــم فيهــا رســم الشــخص الــذي  مــاذا احــب ان اكــون: فعالي
ســيكون عليــه الطالــب مســتقبال وتلوينهــا والتعبيــر عنهــا، عبــر 
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فيهــا يــزن بشــكل رائــع بالرغــم مــن التلعثــم والرفــض فــي بدايــة 
ــام  ــتطاع وام ــه اس ــس....اال ان ــن النف ــر ع ــي التعبي ــادرة ف المب

ــردد ــر دون ت ــه التعبي زمالئ

اللوحــة المتنقلــة: عبــارة عــن كراتيــن تعطــى للطلبــة بعددهــم 
ــق  ــم اول ١٠ دقائ ــول بباله ــا يج ــم م ــة برس ــدأ الطلب ــث يب حي
ثــم يتــم تدويــر الرســومات بيــن الطلبــة لإلضافــة الــى ان تصــل 
للطالــب األصلي........يتــم بعدهــا التعبيــر عــن اللوحــة فمنهــم 
مــن فــرح باإلضافــة ومنهــم مــن رفــض ومنهــم مــن عــدل ومنهــم 
مــن اضــاف فكــرة جديــدة ومنهــم مــن اعتــرض....كل هــذا بإطــار 

مــن روح الفريــق وتقبــل اآلراء واحتــرام البعــض.

قصة نجاح:

ــى  ــزن.... كان بمنته ــو ي ــادرة ه ــرا بالمب ــالب تأث ــر الط ــن اكث م
العنــف، يضــرب، يشــتم، يعصــب، غيــر مقبــول، ال يتحكــم 
بانفعاالتــه، ســريع اإلنفعــال.......ال اقــول انــه انقلــب رأســا علــى 
عقــب بــل اصبــح مقبــوال، متكلمــا، يســتطيع التعبيــر عــن نفســه، 
عمــل ضمــن مجموعــات بصورة جيــدة واحترم زمالئه فــي الوقت 
ــه المرشــدة للتوصــل معــه لشــيء...........  ــم تســتطع ب ــذي ل ال
اســتطاع المشــاركة والتعبيــر فــي الحصــص الصفيــة والتــي ادت 

الــى ارتفــاع تحصيلــه الــى المتوســط والجيــد.



97 مركز ابداع المعلم

العوائق والتحديات:

ضغط العمل- ارتباط الطلبة بعد انتهاء الدوام بحافالت

توصيات: 

االســتمرار فــي اللقــاءات بيــن المعلمــات علــى مــدار  9
والتحديــات. الخبــرات  لتبــادل  الدراســي  الفصــل 

عمــل جلســات نفريــغ للمعلمــات المبــادرات بمعــدل مــرة  9
شــهريا.

ــن  9 ــتهدفين بي ــة المس ــن الطلب ــة بي ــات تبادلي ــل جلس عم
ــة. ــة العمري ــا للفئ ــة تبع ــدارس كاف الم

16( نهلة حاتم أبوسير

اسم المدرسة:النهضة »ج« 9

اسم المبادرة: ال لمرض الثالسيميا ونعم لسلوك أفضل  9

الطالــب  9 ســلوك  المبادرة:تحســين  مــن  العــام  الهــدف 
األكاديمــي.  تحصيلــه  وتحســين  صحتــه  وتحســين 

 عدد الطلبة المستهدفين: ١4 مباشر: ١ غير مباشر ١3 9
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وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(:

ميــول الطالــب لالنطــواء والنعــاس بحيــث يشــعر بالتعــب 
البحــر  )حمــى  الثالســيميا  لمــرض  الدائمان،حامــل  والملــل 
األبيــض المتوســط( ولديــه الــذكاء والقــدرة علــى التعلــم والقراءة 
والكتابــة والحســاب ولكــن ببــطء بســبب ســوء تغذيتــه وإهمــال 
والديــه فــي تعذيتــه ولديــه المقــدرة لتحســين ســلوكه وإدماجــه 
ــه  ــى دمج ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــاطات الالمنهجي ــض النش ــي بع ف
اجتماعيــا ومــع أقرانــه وزمالئــه فــي المدرســة أو حتــى الدفــاع 

عــن نفســه.

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيرا: 

قبــل  مــن  اليديــن  عضــالت  لتقويــة  تماريــن  إعطــاء  تــم 
مــدرب يعمــل فــي العــالج المائــي وذلــك بســبب ضعــف فــي 
عضــالت الكتابــة و بســبب البــطء الشــديد أثنــاء الكتابة،ودمــج 
ــه فــي بــرج اللقلــق وعمــل بعــض التماريــن  الطالــب مــع أقران

والمســابقات.

لليديــن  وظيفــي  عــالج  وعمــل  تحريــك  الكــرة،  اســتخدام 
واألصابــع، تعليــم الطفــل كيفيــة ربــط حذائــه بالشــكل الصحيــح، 
هــذا النشــاط يتــم تطبيقــه فــي بــرج اللقلــق كل خميس الســاعة 

ــة الســاعة أحــد عشــر. العاشــرة والنصــف لغاي
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قصة نجاح:

ــكاك  ــدم االحت ــزال، وع ــس، اله ــعوره بالنع ــب، ش ــواء الطال انط
بزمالئــه شــكل دافــع بالنســبة لــي الختيــار هــذا الطالــب 
كمبــادرة حيــث تــم التركيــز علــى عــالج المشــكلة األساســية مــن 
ــة  ــى نوعي ــز عل ــب والتركي ــي للطال ــر النمــط الغذائ خــالل تغيي
ــز  ــك بالتركي ــاع ذل ــم إتب ــب وت ــا الطال ــي يتناوله ــوالت الت المأك
ــة  ــارات الكتاب ــة بمه ــة المتعلق ــي الوظيفي ــة النواح ــى تقوي عل
ــه  ــع زمالئ ــب بالمشــاركة م ــام الطال ــك ق ــع كل ذل ــوازي م وبالت
ــام  ــن ع ــك تحس ــد ذل ــظ بع ــة ولوح ــطة جماعي ــدة أنش ــي ع ف
علــى ســلوك الطالــب بحيــث زاد تركيــزه وانتباهــه فــي الحصــة 

ــي. ــه األكاديم ــة وتحصيل ــه الكتابي ــى مهارت ــن عل وتحس

العوائق والتحديات:

ــة  ــر كافي ــاطات غي ــدد النش ــب، ع ــدى الطال ــهيه ل ــف الش ضع
إلحــداث تغيــر خصوصــا لتحســن فحــص الدم،صعوبــة فــي إقنــاع 
األم بعمــل تغييــر للنظــام الغــذاء الصحيــح للطفل،وضــع البيئــة 

التــي يعيــش فيهــا كونــه فــي بــاب حطــة يؤثــر علــى ســلوكه.

توصيات:

إدخــال الطالــب دورات تعمــل علــى تقويــة عضالته،متابعــة 
الطالــب غذائيــا و صحيا،مشــاركة الطالــب بنشــاطات تعمــل 

ــخصيته. ــة ش ــى تقوي عل
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17( تهاني جميل موسى حميدان

اسم المدرسة: النهضة اإلسالمية »ج« 9

اسم المبادرة: كلنا مقدسيون  9

األهداف الخاصة للمبادرة 9

تحقيــق المواطنــة الصالحــة للطالبيــن فــي ظــل اختالف . ١
االثنيــة واللهجــة حيــث ينتمــي أحدهــم للَنــَور والثانــي 

بــدوي أقاربــه فــي أريحــا.

توفيــر جــو داعــم وآمــن داخــل المدرســة بهــدف دمــج . ٢
الطالبيــن ورفــع تحصيلهــم األكاديمــي. 

ــل . 3 ــم تحم ــيهما وتعويده ــن بنفس ــة الطالبي ــز ثق تعزي
المســؤولية.

ــر مباشــر: طــالب  9 ــة المســتهدفين: مباشــر:٢ غي عــدد الطلب
الصفيــن الثانــي والثالــث

وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(:

ال مبــاالة الطالبيــن وعــدم وجــود دافعيــة لديهــم تجــاه العمليــة 
التعليميــة إضافــة إلــى عــدم اشــتراكهم فــي الفعاليات واألنشــطة 
المدرســية دفعتنــي للحديــث مــع هــؤالء الطلبــة ووجــدت بــأن 
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أحدهــم هــو االبــن األصغــر ويوجــد فــارق عمــري مــع مــن تكبره 
ــم وال يســتطيع  ــه ال يفه ــى أن ــوه عل ــنين ويعامل ــي ١٠ س بحوال
القيــام بــأي شــيء فأصبحــت لديــه قناعــة بذلــك عــالوة علــى أن 
األم عاملــة وطبيعــة عملهــا تتطلــب منهــا الخــروج بعــد الظهــر 
ممــا ال يتيــح لهــا فرصــة فــي االتصــال والتواصــل معــه فيقضــي 
معظــم وقتــه لوحــده الســيما وأن ألقاربهــم جميعــاً فــي محافظــة 
ــي  ــب الثان ــا الطال ــاك، أم ــبوع هن ــة األس ــون نهاي ــرى ويقض أخ
فهــو مــن الّنــور وهــذا مــا يجعــل الطــالب دائمــي الســخرية منــه 
ــد  ــع دالل زائ ــت م ــاالة وترافق ــن الالمب ــة م ــه حال ــت لدي فخلق
ألنــه ولــد فــي الشــهر الســابع فترتــب عليهــا ضعــف أكاديمــي 
ممــا فاقــم المشــكلة لديــه وصــارت ملحوظــة، وال بــد مــن 
ــة  ــدة القديم ــي البل ــاس ف ــروف الن ــة ظ ــى أن طبيع ــارة إل اإلش
ــالل  ــوات االحت ــد ق ــبب تواج ــتمر بس ــي ومس ــراع يوم ــي ص ف
الصهيونــي علــى بوابــات ســور القــدس وعلــى بوابــات األقصــى 
فــال يوجــد متنفــس لهــؤالء الطــالب لتفريــغ طاقتهــم إال اللعــب 
علــى األجهــزة اللوحيــةـ ومنطلقــاً مــن حرصــي علــى أن يكونــوا 
مواطنيــن صالحيــن محبيــن للقــدس فكــرت فــي تعريفهــم 
ــي  ــوروث التاريخ ــة والم ــل بالقيم ــي ب ــس بالمبان ــة لي بالمدين

الــذي تحملــه فيهــا. 

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيراً:

لقــد تــرددُت كثيــراً فــي اختيــار الفعاليــة األكثــر تأثيــراً ال ســيما 
ــت  ــا خرج ــالب ألنه ــس الط ــي نف ــراً ف ــا أث ــا كان له وأن أغلبه
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ــاد الطــالب عليهــا، فقــد عبــروا  عــن نمــط الفعاليــات التــي اعت
وذويهــم عــن ذلــك، فلــم يســبق لهــم أن شــعروا بــأن أحــداً يلبــي 
بهــم وغباتهــم ويهتــم لشــأنهم ويتابــع عالماتهــم، ويســألهم عــن 
شــيء يرغبــون بــه ويتمنــون تحقيقــه، كانــت أكثــر جملــة يؤثــر 
فــّي وتدفعنــي لالســتمرار عبــارة:« مــس أنــا هــاي أول مــرة....« 
حينهــا كنــُت فــي ســري أقــول وأنــا أيضــاً يــا صغيــراي، وقــد يكون 
ــم  ــبب فل ــو الس ــه ه ــت تحت ــي اندرج ــادرات الت ــوع المب موض
يــوكل لنــا كمعلمــات العمــل مــع الطــالب مــن منظــور عاطفــي 

اجتماعــي وقــد كانــت فرصــة لــي كمــا هــي للطــالب.

منــذ لحظــة البــدء باختيــار موضــوع وعنــوان للمبــادرة شــعرُت 
بأهميــة البحــث عــن فعاليــات تخــدم األهــداف وتنســجم معهــا 
بشــرط عــدم نمطيتهــا، تبتعــد عــن النمــط التقليــدي الُمعطــى 
فــي الصفــوف عــادة. إن وجــود األســماك فــي المدرســة وحــرص 
ــاه  ــر مي ــا أو تغيي ــا أو مراقبته ــيء ألطعامه ــى المج ــالب عل الط
ــؤولية  ــعرا بالمس ــد ش ــالب فق ــدى الط ــر ل ــه أث ــوض كان ل الح

تجاههــا. 

ــذا  ــز ه ــد تمي ــالب وق ــع الط ــر م ــاء األخي ــن اللق ــأتحدث ع س
اللقــاء كونــه ُخطــط لــه بشــكل جماعــي مــع مبــادرة »ال لمــرض 
التالســيميا.. نعــم لســلوك ســليم« وكان اللقــاء خارجــي فــي 
مطعــم »شــوكليت بيتــزا« كان هنــاك متســع لهــم ليمرحــوا 
علــى األراجيــح التــي كانــت فــي المــكان، كمــا أن هنــاك غرفــة 
مغلقــة قمنــا بالغنــاء فيهــا براحتنــا وكان األطفــال ســعداء جــداً 
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بالرغــم مــن حــرارة ذلــك اليــوم، وقــد تــم تنفيــذ فعاليــة قصــة 
مصــورة مــع طالبــاي )شــيء آخــر( حيــث قمــت بعــرض الصــور 
ــه ال  ــالف وأن ــل فكــرة االخت ــن حــول تقب ــث مــع الطالبي والحدي
ــن  ــالف الخارجــي ل ــة الشــخص، واالخت ــن قيم ينتقــص شــيء م
ــكل  ــاحة ل ــاك مس ــت هن ــزال... كان ــررا لالنع ــببا ومب ــون س يك
ــور  ــود الص ــوع بوج ــول الموض ــاعره ح ــن مش ــر ع ــل للتعبي طف
أيضــاً.. مــن الالفــت أيضــاً أن الطــالب أضافــوا عــن االختــالف فــي 
التحصيــل األكاديمــي وعــن مشــاعرهم تجــاه الطــالب المتفوقيــن 
فــي صفهــم، وألن مدرســتنا مختلطــة تحــدث أحدهــم عــن 
اختــالف الجنــس وأنــه هــو ال يمانــع باللعــب مــع البنــات إال أن 
باقــي طــالب صفــه يســخرون منــه وهــذا يضايقــه، وعنــد ســؤاله 
عــن ســبب ميلــه للعــب مــع اإلنــاث قــال بأنــه ال يحــب األلعــاب 
ــة وهــو ال يســتطيع  ــه عنيف ــاء صف ــاب أبن ــب ألع ــة وأغل العنيف
ــاب  ــع ألع ــة بوض ــا توصي ــت وكأنه ــا كان ــا، )وهن ــم فيه مجاراته
فــي الســاحة لينشــغل الطــالب بهــا أثنــاء االســتراحة عوضــاً عــن 
األلعــاب الحركيــة العنيفــة التــي قــد تكــون مؤذيــة فــي بعــض 
ــة  ــي نهل ــرت زميلت ــة حض ــن القص ــاء م ــد االنته ــان(. وعن األحي
والمرشــدة وقمنــا بالغنــاء ســوية أغنيــة كنــا قــد الفناهــا خــالل 
اللقــاءات التــي كنــا نلتقــي بهــا. وبعــد ذلــك قــام الطــالب باختيار 
وجبــة مــن قائمــة الطعــام بمفردهــم وطلبهــا وكانــت الســعادة 
تغمرنــا عندمــا وجدناهــم يتعاملــون مــع قائمة الطعــام ويبحثون 
ــار ذات  ــم باختي ــوا بعضه ــى أن أقنع ــم ويتناقشــوا إل ــن طلبه ع
الطلــب، لقــد كان وجــود المرشــدة التربويــة معنــا داعمــاً حيــث 
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كانــت تؤكــد علــى مالحظــات كنــا نقــف عندهــا فــي شــخصية 
كل طالــب، حيــث أبــرز جوانــب مــن شــخصيته لــم تكــن لتظهــر 
فــي جــو المدرســة وخــالل اليــوم التعليمــي، وبعــد تنــاول الطعام 
قمنــا بتقديــم هدايــا تذكاريــة لهــم وقــد عمــدُت لطباعــة صــور 
الطــالب لتعزيــز مفهــوم الــذات لديهــم. وقــد أوكلــُت لهــم مهمــة 
االتصــال بــي هاتفيــا عنــد وصولهــم للبيــت كمــا جــرت العــادة 
عنــد انتهــاء كل لقــاء وقــد عبــرت األمهــات عــن امتنانهــن بقــدر 

مــا شــعر الطــالب بالســعادة واالنبســاط. 

قصة نجاح:

المبــادرة كوحــدة واحــدة هــي قصــة نجــاح، لألثــر الــذي كانــت 
ــون  ــي عي ــت أشــاهدها ف ــي كن ــاً فالفرحــة الت ــا جميع ــه علين ل
الطــالب وحدهــا كانــت قصــة نجــاح، كلمــات الشــكر التــي 
ــي األمهــات وتخبرنــي بهــا كانــت قصــة نجــاح  كانــت ترســلها ل
ــة  ــن كيفي ــؤال ع ــن و الس ــالب آخري ــور ط ــا أن حض ــك كم كذل
ــر  ــد بالمجموعــة، تعبي ــد ومحم ــع أحم ــتراك ن ــم االش مقدرته
ــوا  ــا قال الطــالب بكلمــة »أول مــرة« كانــت قصــة نجــاح فعندم
ــش آكل،  ــب إي ــروح أطل ــرة ب ــتري، أول م ــروح تش ــرة بن أول م
ـــول مــرة بمــرق مــن هــذا الشــارع، نحجنــا بــأن عملنــا كفريــق 
ــث  ــد النجــاح حي ــي بالمدرســة وهــذا تضــاف لرصي ــا وزميالت أن
ــن  ــروا ع ــات وعب ــدة فعالي ــي ع ــادرات ف ــج طــالب المب ــم دم ت
ــا البعــض خصوصــا  ــم بعضن ــا لتقيي ســعادتهم وكانــت فرصــة لن
ــاح  ــي النج ــا أدع ــالت. أن ــة المجام ــن لغ ــن ع ــا بعيدي ــا كن بأن
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ــة  ــق نظري ــي تطبي ــت ف ــت... نجح ــد فعل ــون ق ــى أن أك وأتمن
لطالمــا تمنيــت العمــل فيهــا، ألنــي علــى يقيــن بــأن الطالــب ال 
ــم يكــن مرتاحــاً  ــم األكاديمــي إذا ل ــه أن يتلقــى التعلي يمكــن ل
فــي باقــي الجوانــب، وقــد اكتشــفت مواهــب الطــالب وميولهــم 

ــي.  ــر الثان ــة بالتقري ــة مرفق ــا أغني ــا ألفن ــاء عليه وبن

العوائق والتحديات:

ــي  ــن أبروهــا والت ــات وم ــي بعــض التحدي كأي مشــروع واجهتن
كان لهــا أثــر علــّي شــخصياً كونــي معلمــة مصــادر فــي المدرســة 
ــذ  ــا وبعــد تنفي ــادرة وتمــت الموافقــة عليه ــد تقدمــت للمب وق
عــدة لقــاءات تــم توقيــف المبادرة ألســباب فنيــة، كمــا أن اإلدارة 
فــي المدرســة كان لهــا دوراً ســلبياً فلــم يقتصــر على عــدم الدعم 
أو عــدم تقديــم اقتراحــات ألنشــطة أو المســاعدة فــي تخطيــط 
اللقــاءات بــل وتعــدى ذلــك حيــث تــم دعوتهــا لحضــور لقــاءات 
ــب  ــه يج ــة أن ــيء بحج ــد أو أي ش ــبب موع ــض بس ــت ترف وكان
ــكل  ــد بش ــت تنتق ــا كان ــام، كم ــدة أي ــاء بع ــل اللق ــا قب إخباره
ســلبي ودائمــا تعطــي المالحظــات المبنيــة علــى رؤيتهــا لنصــف 
ــى  ــادرة عل ــر المب ــرت بأث ــة أق ــي النهاي ــارغ، لكــن ف ــكأس الف ال
ــي  ــات ف ــت لحضــور حصــص للمعلم ــا ذهب ــن عندم كال الطالبي
صفوفهــم. كمــا إن وجــود ميزانيــة للمشــروع كان ايجابيــا جــدا 
حيــث كانــت فرصــة لتدليــل الطــالب وتحقيــق رغبتهــم إال أنهــا 
كانــت بــذات الوقــت تحديــا حيــث عبــرت إدارة المدرســة عــن 

رغبتهــا بصــرف المبلــغ وتوزيعــه حســب رؤيتهــا. 
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توصيات:

االســتمرار بالعمــل فــي مدينــة القــدس لدعــم المعلــم المقدســي 
العامــل فــي وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية. 

ــيعها  ــات وتوس ــاع المعلم ــى قط ــادرات عل ــار المب ــدم اقتص ع
لتشــمل معلمــات المصــادر والمرشــدات.

ــدا  ــن مباشــرة بعي ــن المعنيي ــع المبادري االســتمرار بالتواصــل م
ــالت اإلدارة. ــن تدخ ع

إيجاد آلية للمتابعة مع الطالب اللذين بدأنا بالعمل معهم

18( ليلى احمد الشريف

اسم المدرسة: الفتاه الالجئه االساسيه أ 9

اسم المبادرة: مبادره بذور الخير 9

الهدف العام من المبادرة: مهارات التواصل وبناء الفريق 9

 عدد الطلبة المستهدفين: مباشر: ٢ غير مباشر ١٢ 9

وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة )بشكل 
مختصر(:

ــي  ــم مهــارات التواصــل اإليجاب ــر مهــارات الصداقــه وتعلي تطوي
ــة وكــره زميالتهــن  ــن تتصفــان بالعدواني ســيما ان الطالبتي
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قصة نجاح: 

ــه  ــس لدرج ــه بالنف ــدم الثق ــن ع ــان م ــا تعاني ــه ورام ــان اي الطالبت
حتــى  وال  صديقاتهــن  يتقبلــن  وال  عدوانيــات  تجعلهــن  كبيــره 
يشــاركن بــاي نشــاط ســواء اكان منهجــي او المنهجي.فكــره المبادره 
هنــا كانــت ناجحــه جــدا ســيما وانهــا بعيــده كل البعــد عــن الكتــب 
المدرســيه واالمتحانــات حيــث تمــت فيهــا نشــاطات عــززت بدرجــه 
كبيــره مهــارات الصداقــه والتواصــل اإليجابــي وشــجعت الطالبتــان 
مــن التعبيــر عــن مشــاعرهن بــكل صــدق وصراحــه وتفاعلــن بشــكل 
كبيــر مــع زميالتهــن دون الخــوف مــن العالمــه او تقييــم االمتحــان

العوائق والتحديات:

قله الوقت 

توصيات:

االستمرار في اللقاءات في السنوات القادمه

19( سوسن عبد الرحمن مسلماني

اسم المدرسة: النهضة اإلسالمية »ج« 9

اسم المبادرة: بتموز وآب صاحبنا الكتاب 9

الهــدف العــام مــن المبــادرة: غلــق صحــي لعالقــة الطالبــات  9
بمعلمتهــن المتقاعدة قســرا.
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عــدد الطلبــة المســتهدفين: مباشــر:٨ طالبــات غيــر مباشــر:  9
ذوي الطالبــات و انــا بشــكل شــخصي.

وصف المشكلة التي تعالجها المبادرة:

إن مدرســة النهضــة مــن المــدارس األساســية المختلطــة إال أن 
نســبة الذكــور تفــوق نســبة اإلنــاث، وطبيعــة الذكــور التــي تميــل 
ــاحة  ــات مس ــاء الطالب ــة إعط ــن فرص ــد م ــة تح ــف والحرك للعن
للتعبيــر عــن ذاتهــن، فالحظــت أنهــن بــدأن بتقليد الطــالب الذكور 
فــي تصرفاتهــم لمجاراتهــم ومحاولــة إثبــات الــذات، عــالوة علــى 
أنــي تلقيــت تقاعــدا قســريا ممــا أتــاح فرصــة للطــالب بممارســة 
العنــف الجســدي واللفظــي علــى الطالبــات إلــى تأثرهــن الشــديد 
بســبب عــدم إغــالق عالقتــي بهــن بشــكل صحــي و انعكــس ذلــك 

علــى احساســهن باألملــن والثقــة تجــاه اآلخــر.

شرح للفعالية التي كانت أكثر تأثيراً:

لعب األلعاب والحوار معهن أعطي نتائج مثمرة جدا.

قصة نجاح: 

ــم  ــة والتعلي ــت وزارة التربي ــي قام ــي الماض ــام الدراس ــي الع ف
بتوقيــف بعــض المعلميــن عــن العمــل واعطاؤهــم تقاعــد 
ــر، ال  ــرار الجائ ــم هــذا الق ــع عليه ــت ممــن وق ــد كن قســري وق
أســتطيع أن أخفــي مــدى ألمــي و حزنــي عندمــا تلقيــت الخبــر 
وقــد رضيــت بحكــم ربــي و لــم اعــد الــى المدرســة بنــاء علــى 
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القــرار لكــن لــم ادرك انــا وغيــري مــدى تأثيــر هــذا القــرار علــى 
ــر  ــر صغي ــم بعم ــيما وانه ــم الس ــت اعلمه ــن كن ــة اللذي الطلب
فــي الصــف الثانــي ال يدركــون معنــى التقاعــد بــل ظنــوا بأنــي 
خذلتهــم وتخليــت عنهــم بانســحابي المفاجــئ وقد ظهــرت هذه 
المشــكلة عندمــا توالــت المعلمــات البديــالت بعــدي فقــد صــار 
لــدى الطــالب ردة فعــل فلــم تعــد هنــاك ثقــة فمــن يتعاملــون 
ــاالت  ــاك ح ــا ان هن ــت خصوص ــي اي وق ــم ف ــد يتركه ــه ق مع
ــه  ــا أن ــم وبم ــف بينه ــد العن ــد تزاي ــم، وق ــن والديه ــال بي انفص
صــف مختلــط الجنــس فقــد صــار الطلبــة الذكــور يعتــدون علــى 
ــاث  ــد االن ــح عن ــد اوض ــر الفق ــا وكان اث ــميا ولفظي ــاث جس االن
لذلــك تــم اســتهدافهن حيــث صــرن يلجــأن للعنــف للدفــاع عــن 
انفســهن، وكانــت فرصــة ذهبيــة بالنســبة لــي مــن مركــز ابــداع 
المعلــم لعمــل هــذه المبــادرة لتحســين نفســية الطالبــات و بيان 
ــة واللطــف وااللفــاظ  ــزن بالحني ــدر حيــث يتمي ــة الجن خصوصي
الطيبــة وكانــت معظــم الفعاليــات تنــدرج تحــت هــذا العنــوان، 
ــن  ــاث ع ــز االن ــا يمي ــدث عم ــا نتح ــاءات كن ــدى اللق ــي اح وف
ــش  ــزات نق ــن المني ــن ضم ــة شــكلية وكان م ــن ناحي ــور م الذك
الحنــاء فقــد قمــت باحضــار فتــاة متطوعــة لتقــوم بنقــش الحنــاء 
ــم  ــراً، ول ــن كثي ــة لقلوبه ــل الفرح ــا ادخ ــرات مم ــؤالء الصغي له
ــض  ــة بع ــت بمراجع ــد قم ــي فق ــب االكاديم ــن الجان ــل ع اغف
االساســيات لهــن بهــدف تمكينهــن مــن اساســيات اللعــة الغربيــة 
ــت  ــد كان ــة، لق ــاءات المقترح ــدود اللق ــن ح ــات ضم والرياضي
ــالق  ــل اغ ــن عم ــي م ــي مكنتن ــدة الت ــذة الوحي ــادرة الناف المب
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صحيــح وصحــي لعالقتــي مــع طالباتــي، ال يســعني اال أن أتقــدم 
بالشــكر لمركــز ابــداع المعلــم الــذي ســنح لــي بهــذه الفرصــة و 
لزميلتــي المعلمــة تهانــي حميــدان التــي كانــت تســاندني خــالل 
اللقــاءات وفــي مقتــرح المبــادرة، ويجــدر االشــارة إلــى أن األهــل 
ــض  ــر بع ــت تحض ــث كان ــم حي ــا بتعاونه ــاندين أيض ــوا مس كان
الطالبــات مــن العيزريــة لحضــور اللقــاءات لمــا شــعرن بأهميــة 

ونوعيــة مــا يتــم تقديمــه.

العوائق والتحديات: 

ــي . ١ ــت تعتمــد عل ــا كان ــق اللقــاءات ألنه ــة فــي تطبي صعوب
ــة لهــم. ــز الضياف ــة وتجهي ــة الســاعات الثالث طيل

عــدم االتفــاق مــع محــالت لتوفيــر الضيافــة ممــا احوجنــي . ٢
لالتفــاق مــع صاحــب الــدكان لألخــذ دينــا فــي أغلــب 

ــات. األوق

كان هنــاك تحــدي فــي حضــور بعــض الطالبــات مــن العيزرية . 3
وقــد حضــرن الحمــد للــه لمــا للقــاءات مــن أثــر عليهن.

توصيات: 

أشــكر مركــز ابــداع المعلــم إلتاحــة الفرصة لــي لتطبيــق المبادرة 
لمــا كان لهــا مــن نتائــج ايجابيــة علــى صعيــدي الشــخصي وعلى 

ــات كذلك. الطالب
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