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أهاًل بكم في مشروع تأهيل،

مشروعنا الجديد بدعم من ايراسموس بالس حول التواصل مع أهالي األطفال القادمين الجدد في كل أنحاء أوروبا. 

يسعى مشروع تأهيل إلى بناء جسور ما بين عائالت األطفال القادمين الجدد، والمدارس. ولتحقيق ذلك، سنقوم بجمع 

األهالي، والمعّلمين، والمعّلمات معًا في كل من شفببش جموند وبرلين في ألمانيا، كاالبريا في إيطالية، موجال في 

تركيا، ويافله في السويد. سيتم تطبيق مشروع تأهيل ما بين 2019 - 2022 بتمويل من برنامج ايراسموس بالس التابع لالتحاد 

األوروبي.

ماذا سنفعل في مشروع تأهيل؟

1- يعمل تأهيل على جمع نماذج معرفية وتجارب ناجحة كنماذج لفهم العالقة ما بين األهالي والمعلمين/ات في أوروبا، 

ومن ثم العمل على جعلها متاحة للجميع.

2- تطوير مبدأ تدريبي شامل لألهالي، والمعلمين/ات بناء على تجربتنا في ورشات عملنا الخمس السابقة في كل 

من ألمانيا، والسويد، وتركيا، وإيطاليا. وستجدون قريبًا وحداتنا التدريبّية اإللكترونّية حول مواضيع مثل الهوية، والهجرة 

والعائالت المهاجرة، وثنائية اللغة، والتواصل الناجح واالستشارة وكل ذلك استنادًا إلى خبرة فريقنا

يتمحور عمل المشروع بشكل جوهري حول األسئلة التالية:

1. كيف يمكن خلق تواصل بعيد عن األفكار المسبقة، واالمتيازات ما بين المعلمين/ات واألهالي، والمدارس؟ 

2. كيف يمكن لألهالي القادمين إيصال أصواتهم للمعلمين/ات؟ 

3. كيف يمكن لسلوك األهالي أن يكون داعمًا لتعّلمهم؟ 

4. كيف يمكن للمعلمين/ات، وباقي المرّبين/المربّيات التحّلي بفهم أفضل لألهالي، وألطفال العائالت المهاجرة؟ 

5. كيف يمكن ألهالي األطفال القادمين الجدد، والمعلمين/ات العمل معًا كفريق لضمان أفضل النتائج؟ 

6. يبنى مشروع تأهيل على خبرتنا السابقة في مشروع تمكين التابع لبرنامج إيراسموس بالس ما بين 2017-2019 حيث 

قمنا بمقابلة العديد من المعلمين/ات العرب بهدف بناء مبدأ تدريبي لدعم األطفال الالجئين من خالل التعّلم 

المنتظم الذاتي. يمكنكم الحصول/ االطالع على المبدأ التدريبي هنا بالعربية، واإلنجليزّية: هنا.

يعتمد PARENTable على تجارب مشروع Erasmus Plus ENABLE )2017-2019( حيث التقينا بمعلمين عرب لبناء تدريب 

لدعم األطفال الالجئين في التعلم المنظم ذاتًيا. ابحث عن مفهوم التدريب باللغتين اإلنجليزية / العربية.

سيتم تطبيق مشروع تأهيل ما بين 2019 - 2022 بتمويل من 

برنامج ايراسموس بالس التابع لالتحاد األوروبي.
 Erasmus Plus على تجارب مشروع PARENTable يعتمد

ENABLE )2017-2019( حيث التقينا بمعلمين عرب لبناء تدريب 

لدعم األطفال الالجئين في التعلم المنظم ذاتًيا. 



الفريق

تجمع شراكتنا في إيراسموس من أجـــل االبتكار في التعليم المدرسي مجموعة استراتيجية من الشركاء.

جامعة شفيبيش غوموند هي جامعة فعالة ذات خبرة عميقة وطويلة في تدريب المعلمين/ات تعود إلى عام 1825. 

في مشروع »تأهيل« تساهم الجامعة من ناحيتين: عبر خبرات قسم اإلرشاد التربوي وعلم النفس وآليات التدخل، وكذلك 

قسم الدراسات الثقافية.  يعمل قسم الدراسات الثقافية على موضوعات الهجرة »العربية« واالندماج وتعدد الثقافات.

بينما يعمل قسم »اإلرشاد التربوي وعلم النفس وآليات التدخل » على موضوعات توجيه الحوار مع الوالدين وحل أو إدارة 

النزاعات، ودعم التنمية النفسية واالجتماعية لألطفال واليافعين، والعالج باللعب.

/http://www.ph-gmuend.de

ميريم شتوك )مديرة المشروع(، غيرنوت أيخ | نزلي ُهداية، دانييل ريلشتاب، لويز شيمل

تضم جامعة يافله حوالي 16000 طالب\ة وأكثر من 50 برنامًجا للدراسة. كما تقّدم 350 برنامج تعليمي في مجاالت العلوم 

اإلنسانية واإلجتماعية والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا. حصلت جامعة يافله على شهادة بيئية وفق معيار أيزو 14001. 

وتشتمل هذه الشهادة على التعليم والبحث بالتعاون مع المجتمع المحيط. بالتأكيد ، تعد الجامعة في المقدمة 

عندما يتعلق األمر بالعمل مع التنمية المستدامة ولها الفخر بذلك!

/https://www.hig.se

كيا كيمهوغ،  بنكت سودرهل، أميلي أون

هي منظمة غير ربحّية تأسست في عام 2016 من قبل ألمان وسوريين يعيشون في مدينة برلين . هدف المنظمة هو 

مساعدة األطفال السوريين وغيرهم من األطفال الناطقين باللغة العربية الذين أجبروا على طلب اللجوء في الخارج حتى 

يتمكنوا من التأقلم مع  النظام المدرسي في البلد المضيف. آلية العمل تعتمد على أساليب التدريس الحديثة التي تركز 

على تطبيق مواد التعلم الذاتي وبناء الثقة بالنفس عند ألطفال من خالل األلعاب التفاعلية والفن.

/https://backontracksyria.org

بيترا بيكر،  مريم زغبي، فاسالف فافريتشوك، نور فليحان

مختبر »أوكيالي« هو مركز للدراسات المتعّلقة بالدول اإلسالمية المتوسطية، وهو تابع  لقسم الثقافات والتعليم 

والمجتمع بجامعة كاالبريا. ينّفذ المختبر أبحاثًا متعلقة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا ومنطقة البلقان 

وموضوع اإلسالم في أوروبا. يتخصص أعضاء المختبر في تخصصات مختلفة مثل سوسيولوجيا/علم االجتماع و اإلسالم 

والهجرة وتاريخ الدول اإلسالمية والتربية واللغات الشرقية.

/https://www.unical.it/portale

ساره ماتزاي، فالنتينا زّكا، البيرتو فينتورا، فالنتينا فيديلي، خالد الشيخ

علم النفس اإلرشادي والتوجيهي هو برنامج للمرحلة الجامعية وللدراسات العليا في قسم العلوم التربوية في كلية 

التربية بجامعة موغال سيتكي كوتشمان. يهدف البرنامج إلى تدريب المستشارين النفسيين للعمل في المدارس العامة 

والخاصة، ومراكز اإلرشاد والبحث، ومراكز اإلرشاد النفسي في الجامعات، واالستشارات النفسية، ومراكز إعادة التأهيل 

الخاصة بالقوات العسكرية، وما إلى ذلك.التركيز األساسي لهذا المركز هو العمل على الوقاية من المشاكل العقلية 

ومساعدة األشخاص على تحقيق النضج المطلوب. يكرس هذا المجال للعمل مع المجموعات التي تواجه العوائق وفق 

طريقة إنسانية لمساعدتهم على بلوغ إمكاناتهم كاملة.

http://www.mu.edu.tr/en

عيشة ريزان شيشان ارغول، رشيد آفشي، سينم ايزكي فاتاناشالر



ورشات العمل

ما بين نوفمبر 2019 وأغسطس 2022 قمنا من خالل مشروع تأهيل بعمل اربع ورشات عمل على مستوى أوروبا مع معلمين/

ات، وأهالي األطفال القادمين الجدد. 

ورشات العمل األربع  عقدت في كل من يافله في السويد، وموجال في تركيا، وبرلين في ألمانيا وكاالبريا في إيطاليا

ولقد هدفت إلى بناء مبدأ تدريبي لكل من المعلمين/ات، واألهالي، واألوصياء القانونيين من ناحية، والعمل على مالحظة 

سير التواصل ما بين األهالي، والمعلمين/ات. ما هي حاجات األهالي فيما يرتبط بالمدارس؟ وما الذي سيكون من المهم 

أن يعرفه المعلمون/ات؟

ستكون األسئلة من مختلف الميادين ذات أهمية خالل ورشات العمل، سواء م ميدان التربية أو علم النفس والتعددية 

اللغوية أو الدراسات الثقافّية. وذلك كله بحسب خبرات

برلينبرلين

كاالبريا

جافلي 

موغال

موغالموغال

جافلي 

كاالبريا

برلين



الوحدة آالولى 
الهوية ومفهوم 

الذات في التربية

الوحدة الثانية 
سلوك األهالي 

وتوقعاتهم ما بين 
األهالي، والمعلمين/ات.

الوحدة الثالثة
التواصل الناجح ما بين 

عائالت القادمين الجدد 
والمعلمين/ات.

الوحدة الرابعة
ثنائية اللغة: الفرص 

والتحديات في التواصل ما 
بين العائالت والمدارس.

 
الوحدة الخامسة

االستشارة وأهالي القادمين 
الجدد، كيف يمكن 

مواجهة/ حل المشكالت 
في المواقف الصعبة

الوحدة السادسة 
العائالت العابرة للحدود /
أو المهاجرة وأثرها على 

األطفال
الوحدة السابعة

نصائح للتربية في أوقات 
الجائحة واألزمات األخرى



الهوية واحترام الذات في األبوة واألمومة
 

بواسطة

كيا كيمهاغ ، محاضرة أولى في قسم التربية في جامعة جافل.

بينجت سودرهال ، محاضر أول في التربية ، مدرس في التعليم االبتدائي والثانوي وتعليم الكبار و 23 عاًما في تعليم 

المعلمين في جامعة جافل.  

هذه الوحدة

- لتعزيز التعاون بين المدرسة واألسرة ، لما فيه خير

المتعلم في المدرسة

- لجعلنا أكثر وعيًا بدور الوالد / الوصي القانوني

- لمراقبة وتطوير الهوية واحترام الذات في األبوة واألمومة

- حول أهمية كونك أحد الوالدين أو وصًيا قانونًيا.

المعلومات واألنشطة

تصفح الدوائر وتعرف على المزيد حول الموضوع واألنشطة ، بعض الدوائر تستند إلى النص وبعضها نشط.

هوية
السياق الجديد 

والقديم
انتباه

شعور 

التماسك

احترام الذات
هومو 

كاباكس

تعرف

الهوية 

الطبيعية 

والثقافة

 امسح الرمز للمشاهدة*

* www.youtube.com/watch?v=I2r1BNCLUtA



هوية

اطرح على نفسك أو على اآلخرين هذه األسئلة:  

. ماذا تعني الهوية لشخص ، وموقف ، وذاكرة ، وتجربة وأسئلة وأجوبة؟

. كيف تتغير هويتنا في الموقف والسياق؟ 

حول الهوية

اصنع سجادة خرقة بنفسك

الفكرة المركزية للنشاط هي العمل بمفهوم الهوية وكيف يمكن التعرف على ذلك.

كيف يتم بناء هويتنا؟

المثال أعاله كان يدون أعياد ميالد أفراد األسرة.

يمكنك اختيار األغاني التي تعجبك على سبيل المثال ، من الطفولة وما بعدها ، واألماكن التي زرتها ، واألشخاص 

المهمين الذين قابلتهم ، والكتب التي قرأتها ، واألفالم التي شاهدتها ، والطعام الذي تحبه وما إلى ذلك.

تحكي بساط الخرقة حياتنا بشكل متكرر ومختلف.

اختر موضوًعا واحًدا وأنشئ بساًطا من القماش على الورق أو رقمًيا أدناه.  

قدم وتحدث عن البسط الخرقة في المجموعة.  

نشاط

كتب أمارتيا سين كتاًبا بعنوان الهوية والعنف: وهم القدر 

حيث يكتب عن مفهوم الهوية وكيف تؤدي الهويات 

المعطاة والمسمومة إلى سوء الفهم والتحيز وحتى 

العنف. تكمن خطورة تسميات الهوية في أنها تجعلنا 

»نحن« و »اآلخر« ، وتمنعنا من التعرف على الهويات المعقدة 

للبشر والقدرة على اختيار إيجاد حلول للمهام التي نقف 

أمامها.

بساط الخرقة في التقاليد السويدية ، هو سجادة تنسجها 

من مالبس وأقمشة قديمة من منزلك. إنها طريقة إلعادة 

استخدام المالبس الممزقة ورواية قصص الماضي.

فكرة هذا النشاط هي أنك تستخرج أمثلة من حياتك ، تظهر 

من أين أتيت ، ما كان مهًما في حياتك - دعنا نقدم لك مثاالً.

الرسم أدناه عبارة عن سجادة متخيلة ، بساط خرقة. تم 

بناؤه حسب تواريخ ميالد ثالث عائالت. كل موعد يحكي عن 

حياة أفراد األسرة وأفعالهم. على سبيل المثال ، 7-12-

2013 هي األم الكبرى لـ18-9-1986 وأخبرت طفلها الكبير 

عن جبال الشمال ، حيث أتت إلى األرض المنخفضة على 

الساحل الشرقي. تغيير كبير لها.

: )1897( De Profundis في )كتب أوسكار وايلد )1854-1900

» معظم الناس أناس آخرون. أفكارهم هي آراء شخص 

آخر ، حياتهم تقليد ، عواطفهم اقتباس ».  كتب أوسكار 

وايلد De Profundis )من األعماق( من يناير إلى مارس 1897 ، 

عندما كان مسجوًنا في Reading Goal ، إلى اللورد ألفريد 

دوجالس ، الذي تلقى الرسالة في نفس يوم إطالق سراح 

وايلد من السجن ، في 18 مايو 1897.

1913 - 7 - 12
1915 - 8 - 10
1948 - 6 - 3
1951 - 9 - 22
1965 - 5 - 24
1989 - 11 - 12
1986 - 9 - 18
1951 - 10 - 8
2013 - 11 - 8
2007 - 6 - 3

سّم سجادتك

سّم سجادتك

سّم سجادتك

سّم سجادتك



الهوية الطبيعية والثقافة

Ninje's 8  ألواح

اطرح على نفسك أو على اآلخرين هذه األسئلة:  

. ماذا تعني الطبيعة الطبيعية والهوية الثقافية للشخص ، والموقف ، والذاكرة ، والتجربة واألسئلة واألجوبة؟

. كيف نظرت إلى الحياة الطبيعية وتغيرت الهوية الثقافية بمرور الوقت؟ 

حول الوضع الطبيعي

ما فعله بينجت نيرجي )1924-2006( ، عند كتابة المقال الكالسيكي في عام 1969 حول مبدأ الحياة الطبيعية ، هو أنه أشار 

إلى المسؤولية المؤسسية والسياسية ، للتأكد من أن كل فرد منا يمكنه أن يعيش حياة طبيعية. أسس عمل نيرجي 

أيًضا الكثير من األفكار حول األلعاب البارالمبية. في عام 1976 ، أقيمت أول األلعاب األولمبية للمعاقين في الرياضات 

الشتوية في أورنشولدسفيك في السويد ، نتيجة لمبادرة نيرجي وعمله منذ سنوات عديدة. نيرجي لديها خلفية في 

الصليب األحمر السويدي والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. من خالل التجارب من مخيمات الالجئين 

والعمل مع األطفال المصابين بشلل جزئي في المخ ، تلقى نيرجي رؤى حول كيفية تعايش المؤسسات الجماعية مع 

أوضاعهم ، أي الخوف على المستقبل ، وانعدام األمن ، واإلذالل ، وعدم المطالب العادية.

R. Kugel )محرران( ، تغيير األنماط في  ، & W. Wolfensberger نيرجي ، بينغت )1969(. مبدأ التطبيع وآثاره على اإلدارة البشرية. في(

الخدمات السكنية للمتخلفين عقلًيا. وا شنطن العاصمة: لجنة الرئيس للتخلف العقلي .(

- اللوح 1 -
التطبيع يعني إيقاًعا طبيعًيا لليوم.

- اللوح 3  -
التطبيع يعني إيقاًعا طبيعًيا للسنة.

- اللوح 5 -
يتطلب التطبيع تقييم الخيارات الفردية.

- اللوح 7 -
التطبيع يعني تطبيق المعايير االقتصادية العادية. - اللوح 2 -

التطبيع يعني روتيًنا طبيعًيا للحياة.

- اللوح 4 -
يتطلب التطبيع خبرات تطورية طبيعية لدورة الحياة.

- اللوح 6-
التطبيع يعني العيش في عالم ثنائي الميول الجنسية.

- اللوح 8 -
يتطلب التطبيع العيش والتعلم وإعادة البناء في مرافق مماثلة لتلك التي يتمتع 

بها اآلخرون في المجتمع.



تعرف

اطرح على نفسك أو على اآلخرين هذه األسئلة:  

  . ما هو االعتراف  باآلخر؟  

  . ما هو عدم االعترافمن قبل اآلخر؟  

  . ما هو االعتراف باآلخر؟  

  . ما هو عدم االعتراف باآلخر؟   

االعتراف يدور حول االهتمام ببعضنا البعض.

النشاط

 ، Homo Capax هل نتعرف دائًما على اآلخرين وننتبه إليهم؟ يهدف هذا النشاط إلى مناقشة هذا الموضوع بمساعدة

وهو مفهوم وضعه Paul Ricœur )1913-2005( وتم تلخيصه في خمسة أسئلة. يمكن إضافة أفعال المساعدة لهذه 

األسئلة. خلفية ذلك ، هي أننا عانينا من عدم سماع الجميع في السياقات االجتماعية والمواقف المدرسية المختلفة.

 
خذ مثااًل من تجربتك واستخدم األسئلة أدناه لتحليل ومناقشة البدائل في المثال المختار   

اإلنتباه لشخصك

ما هو الشعور عندما ينتبه 
اآلخرون إلى شخصك، ووضعك، 

وذاكرتك، وتجاربك وأسئلتك 
وإجاباتك؟

اإلنتباه لالخرين

ماذا يعني االهتمام بشخص 
ما، ووضعه، وذاكرته، وتجاربهم 

وأسئلتهم وإجاباتهم؟

من يتذكر؟

من يستطيع أن يتذكر؟

.

من المسموح له تذكر؟

.

من يجرؤ على التذكر؟

.

من يريد أن يتذكر؟

من يقول؟

من يستطيع أن يقول؟

.

من المسموح له أن يخبر؟

.

من يجرؤ على القول؟

.

من يريد أن يقول؟

من يتصرف؟

من يستطيع التصرف؟ يفعل؟
.

من الذي يسمح له بالتصرف؟ 
يفعل؟

.
من يجرؤ على التصرف؟ 

يفعل؟

.
من يريد أن يتصرف؟ يفعل؟

من هو المسؤول؟

من المسؤول عن من؟
. 

ما هو دور المعلم؟
. 

ما هو دور الوالد / الوصي 
القانوني؟

 .
ما هو دور الطفل؟

 من الذي يتحدث؟ 

من يسمح لمن يتحدث؟

.

من يجرؤ على الكالم؟

.

الذي يريد أن يتحدث؟

.

من يخاف الكالم؟



هومو كاباكس

اطرح على نفسك أو على اآلخرين هذه األسئلة:  

. الذي يتحدث؟

. من هو المسؤول؟

. من الذي يتصرف / يفعل؟

. من يقول؟

. من يتذكر؟ 

  :Homo Capax حول

وفًقا للفيلسوف الفرنسي ريكور ، الوجود هو العمل: التحدث والقيام واإلخبار وتحمل المسؤولية عن الفعل المرتكب.  

يعتمد Homo Capax على اقتراح شخص فعال وقادر. الناس مسؤولون عن أفعالهم.

  :Homo Capax األسئلة الخمسة عن

يمكن تلخيص مفهوم Homo Capax بواسطة Paul Ricœur )1913-2005( في خمسة أسئلة وتوضيحها أكثر من خالل 

سؤال جديد باستخدام األفعال المساعدة - والنفي:  

الذي يتحدث؟ كوني مسؤوال؟ التمثيل؟ يقول؟ تذكر؟

من ال يسمح له بالتحدث ، وتحمل المسؤولية ، والتصرف ، والقول ، والتذكر - ولماذا؟ ما هي المعوقات؟

من الذي يتحدث؟

من يسمح لمن يتحدث؟

.

من يجرؤ على الكالم؟

.

الذي يريد أن يتحدث؟

.

من يخاف الكالم؟

من هو المسؤول؟

من المسؤول عن من؟

. 

ما هو دور المعلم؟

 .

ما هو دور الوالد / الوصي 

القانوني؟

 .

ما هو دور الطفل؟

من يتصرف؟

من يستطيع أن يتصرف؟ يفعل؟

.

من المسموح له بالتصرف؟ 

يفعل؟

.

من يجرؤ على التصرف؟ يفعل؟

.

من يريد أن يتصرف؟ يفعل؟

من يقول؟

من يستطيع أن يقول؟

.

من المسموح له أن يخبر؟

.

من يجرؤ على القول؟

.

من يريد أن يقول؟

من يتذكر؟

من يستطيع أن يتذكر؟

.

من المسموح له

تذكر؟

.

من يجرؤ على التذكر؟

.

من يريد أن يتذكر

نشاط

 فكر في الشخصيات أدناه كأشخاص قادرين وعاملين.  

أتساءل من وراء الجدار؟

ما مدى ضعف االجتماع اليومي البسيط؟

األخضر ، ليس فقط لون متزايد.

األداة هي أداة ، أداة؟

منظور واحد أم حفنة من؟

حلزوني إلى الداخل والخارج ، تجربة مستمرة.

ثمانية والخلود يرقص رقصة التانغو.

البلوز ، ليس فقط شكل موسيقى.

ما هو المطلوب عندما نحفر؟



السياق الجديد والقديم

اطرح على نفسك أو على اآلخرين هذه األسئلة:  

. كيف تغير سياقك بمرور الوقت؟

. ما الذي اعترفت به كسياق المدرسة؟

< المسؤولية

< عدم القدرة - القدرة

< البحث - التردد

< تعرف 

تجربة ساحة المدرسة بمرور الوقت:

العاب اطفال
Bruegel بواسطة بيتر

لدينا جميًعا تجارب من األلعاب في ساحات مدرستنا. هل تتذكر هذه األلعاب؟ ومع من لعبت؟ للوصول إلى سياق جديد 

كوالد ، كيف يمكننا أن نفعل للمساعدة في فتح هذا السياق الجديد؟

ابدأ محادثة حول ساحات المدرسة ، بدًءا من هذه اللوحة من القرن السادس عشر. هذا ليعطينا إطارًا للحديث القادم 

وكيف يمكن أن تتطور التفسيرات المختلفة للرسم.

Pieter Brueghel the Elder, Public domain, via Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_Children%E99%80%2s_Games_-_Google_Art_Project.jpg

المصدر

نشاط

قارن القديم بالجديد  

كيف تنظر إلى ساحة المدرسة في سياق جديد؟ كيف يمكنك فهمها وكيف تغيرت ساحات المدرسة بمرور الوقت 

والمكان وفيما يتعلق بتجربتك الخاصة؟  ما نوع األنشطة التي يمكنك رؤيتها في ساحات المدرسة اليوم؟ هل هناك 

قواعد جديدة في هذا السياق تتعلق بالتجربة السابقة؟  

وكيف تغير سياقك بمرور الوقت؟

فكر في الموضوعات أدناه:

مسؤولياتك
 كيف تغيرت مسؤولياتك من

سياق قديم إلى جديد؟

بحثك
 كيف يكون لديك شعور

 بالفضول  أو تغيرت التردد من
سياق قديم إلى سياق جديد؟

عجزك او قدرتك
 كيف تغيرت عجزك أو قدراتك من

سياق قديم إلى سياق جديد؟

شعورك التقدير
 كيف تغيرت قدرتك على التعرف
 على اآلخرين والتعرف عليك من
سياق قديم إلى سياق جديد؟



شعور التماسك

اطرح على نفسك أو على اآلخرين هذه األسئلة:  

. كيف يمكننا جعل األشياء مفهومة؟

. كيف يمكننا جعل األشياء قابلة لإلدارة؟

. كيف نجعل األشياء ذات مغزى؟ 

حول شركة نفط الجنوب
)شعور التماسك(

غالًبا ما نشير إلى المشاكل والحوادث في حياتنا االجتماعية. وبالتالي ، غالًبا ما تكون عمليات الجينات في بؤرة التركيز. 

قدم آرون أنتونوفسكي )1923-1994( نموذجه لعمليات الجين salutogene: قدرة الشخص على التعامل مع اإلجهاد 

وتعزيز الصحة. المركزية في هذا هي مفاهيم قابلية اإلدارة واالستيعاب والمعنى. درس أنتونوفسكي كيف أصبح بعض 

األشخاص مرضى تحت الضغط ويمكن لآلخرين التعامل مع اإلجهاد.

 

)سالوس )التيني( = صحة ، نشأة )يوناني( = أصل(

الشعور بالتماسك في نموذج الصحة السالوتوجينيك

 The Handbook of Salutogenesis (Mittelmark MB، Sagy S هنا رابط إلى الفصل 11 من كتاب مونيكا إريكسون ،

.2017  .Eriksson M، et al.، editors

  /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK435812

المظلة أدناه من Bengt Lindström و Monica Eriksson و Peter Wikström وتم وضعها هنا لتمكين متابعة مفهوم 

SOC بشكل أكثر تفصياًل وربطها كلها باألفكار والتجارب الشخصية.

SOC المكونات الثالثة لـ

010203
الفهم

أن نفهم ، لنرى أن ما يتم 

اختباره، من الداخل والخارج، 

متماسك وواضح ومنظم

سهولة اإلدارة

لمعرفة كيفية اإلدارة ، 

والقيام ، لمعرفة الموارد التي 

يمكن استخدامها للتعامل 

مع الموقف ، والتعامل مع 

المشكالت وحلها وعدم 

اعتبارها أعباء

المغزى

لمعرفة معنى الموقف ، من 

ذوي الخبرة وبالتالي لديهم 

دافع داخلي

 

Eriksson & Lindström (2010) المصدر:

المراجع
 

Ericsson, Monica (2017): The Sense of Coherence in the Salutogenic Model of Health. In: Mittelmark MB, Sagy S, Eriksson 

M, et al., editors: The Handbook of Salutogenesis. Cham (CH): Springer,  96-91 ,2017.

Honneth, Axel (2020): Recognition, Cambridge University Press.

Eriksson, M., & Lindström, B. (2010). Bringing it all together: The salutogenic response to some of the most pertinent 
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Nirje, Bengt (1969): The normalization principle and its human management implications. In R. Kugel, & W. Wolfensberger 
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مواقف وتوقعات متبادلة
ما بين الطاقم التعليمي واألهالي

 

بقلم سارة مازي ، دكتوراه في السياسة والثقافة والتنمية في جامعة كاالبريا ، إيطاليا

كيا كيمهاغ ، محاضر أول في قسم التربية في جامعة جافل ، السويد ، وبيترا بيكر ، ماجستير في العلوم اإلسالمية 

والعلوم السياسية وعلم االجتماع ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة »باك أون تراك إي في«

تم تحضير هذه الوحدة لكي نعطي فرصة للمدرسين/ات  واألهالي حتى يعيدوا النظر في  تجاربهم الخاصة مع 

المدرسة ويكتشفوا تأثيرهذه التجارب على تعاملهم مع المدرسة اآلن آملين أن هذه العملية ستفتح مجااًل واسعًا 

للتفاهم ولتوضيح توقعاتهم المتبادلة.

01
حلم الطفولة

نشاط للتعارف: دعونا نبدأ بنشاط لطيف يعطينا مجااًل للتعارف على بعد عن طريق لعبة وأن نشارك معلومات  عن 

شخصيتنا وسيرتنا المهنية في الوقت نفسه. سنجعل اآلخرين يحزروا ما كان حلم الطفولة الخاص بنا وبهذه الطريقة 

سنشعر باهتمامهم بسيرتنا الشخصية مما يشجعنا من مشاركتهم أفكارنا فيما بعد.

يساعدنا التمرين على أن ننظر إلى بعضنا البعض كأفراد مجردة من صفاتهم او مقاماتهم المهنية. وفي الوقت نفسه 

نبدأ نحن بدورنا بالتفكير عن أحالم الطفولة الخاصة بنا وما تحققت او لم تتحقق منها  ما يعطينا بدورنا مجااًل للنظر 

إلى األطفال الذي نربيهم على أنهم شخصيات صغيرة لهم تطلعات وأحالم أيضًا.

نشاط 

ماذا كان حلم طفولتك؟

الخطوة 3الخطوة 2الخطوة 1

خذ ورقة واحدة وقلم وارسم 

ثالث مهن تمثل مهنتين منها 

أحالم الطفولة الخاصة بك 

أما الثالثة فهي المهنة التي 

تمارسها اليوم.

تحرك في الغرفة بشكل 

عفوي واعرض ورقتك لآلخرين. 

دعهم يحزروا ما هي المهن 

التي رسمتها.

عد الى مقعدك واشرح للجميع 

أي من الرسومات تمثل أحالم 

الطفولة وأيها هي مهنتك 

اآلن.



أردت أن أصبح محامية ولكن أبي قال لي أن هذه المهنة 

ال تناسب البنات. لذلك أصبحت مدرّسة.

الصوت األول

الصوت الثاني

الصوت الثالث

أردت أن أصبح طبيبًا. ربما كان ذلك ألن والدّي كانوا 

يخّططون لي ذلك. عندما تبّين لهم أن عالماتي لن تكون 

كافية لدراسة الطب شعروا باإلحباط الشديد. درست مادة 

األدب االنكليزي وأصبحت مدرّسًا. أحب عملي كثيرًا.

كنت أحلم أن أصبح ميكانيكيًا منذ الصغر واآلن أمارس هذه 

المهنة. أعتقد أنك جيد في كل عمل تحبه.

02
تجربتنا الخاصة مع المدرسة

ربما تكون لدينا مالحظات سلبية عن النظام التعليمي الحاضر. إذا تذكرنا تجاربنا الشخصية مع المدرسة في الوقت الذي 

نحن طالبًا، ربما نتذكر أن ليس كل شيء كان على ما يرام في ذلك الوقت أيضًا. مشاركة الذكريات اإليجابية والسلبية من 

مدارس طفولتنا تقّربنا من بعض وتذكرنا بما يحتاجه أطفالنا وطالبنا.

نشاط 

ما هي تجربتك الخاصة في المدرسة؟

الخطوة 3الخطوة 2الخطوة 1

قم بتدوين المالحظات 

الالصقة حول ما أعجبك وما لم 

يعجبك في مدرستك عندما 

كنت طفاًل )ليس أكثر من 

كلمتين لكل فكرة(.

الصق مالحظاتك على الحائط 

وفًقا لـ: ما اعجبني / ما لم 

يعجبني.

اشرح ما كتبته )إذا أردت(.



يمكنك أيًضا التفكير في الموضوع وحده عن طريق ملء أكبر عدد من األعمدة 

أدناه.

ما لم يعجبني ما اعجبني

لم أحب الرياضيات ، ألن مدرس الرياضيات كان يضربنا.

كان هناك ضغطًا كبيرًا علينا حتى نحصل على عالمات 

عالية. لذلك كنت أخاف من المدرسة.

كنت أحب المدرسة ألنني كنت أحصل على عالمات جيدة 

وكان الجميع يمدحني ويشّجعني.

لم أحب المدرسة ألني كنت من منطقة أخرى وكنت أتكّلم 

بلهجة مختلفة ما شّجع بعض رفاقي في الصف  على 

مضايقتي. لذلك لم أكن أحب المدرسة.

الصوت الثانيالصوت األول

الصوت الرابعالصوت الثالث

03
دور األب أو األم - نظرة مختلفة

تؤثر التجارب الشخصية لألهالي مع المدرسة على توقعاتهم تجاه مدارس أوالدهم. قد تختلف تجاربهم بسبب الوقت 

او المكان )بين جيل وجيل/ بين الريف والمدينة / بين الطبقات إلخـ…( وقد يضاف عليها اختالفات أخرى عاشها األهالي 

المهاجرين وال نعرف عنها شيئًا على اإلطالق. 

يساعد هذا التمرين على التفكير بعالقاتنا نحن وأهالينا مع المدارس في مراحل مختلفة من حياتنا كما يجعلنا نفكر 

كيف تغّيرت التوقعات المتبادلة ما بين األهالي والمدارس في هذه المراحل وما هي النقاط األخرى التي أثرت على هذه 

العالقات والتوقعات مثل المكانة االجتماعية على سبيل المثال.

نشاط 

ما هي تجاربك المتعلقة بدور األب/ األم؟ 

جميع األدوار التي نمّثلها في حياتنا اليومية تتأثر بمراقبتنا لآلخرين وطريقتهم في تمثيل هذا الدور من قبلنا )األهالي او 

المدرّسين على سبيل المثال(. إضافة لذلك قد تتغّير األدوار من بلد إلى آخر.  دعونا نفكر بذلك ونبحث عن رؤيتنا إلى أدوارنا 

كأهالي ومدرسين ونكتشف طرق لنساعد بعضنا البعض.

متى كان ذلك؟

أين كان هذا؟

هل كان المعلمون 

معروفين للعائلة؟

تجربة والَدي مع مدرستي

تجربة والَدي مع مدرستي

تجربة والَدي مع مدرستي

تجربتي مع مدرسة أطفالي في بلدي األم 
)سوريا / المغرب ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في بلدي األم 
)سوريا / المغرب ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في بلدي األم 
)سوريا / المغرب ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في الدول 
المضيفة )ألمانيا / إيطاليا / تركيا ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في الدول 
المضيفة )ألمانيا / إيطاليا / تركيا ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في الدول 
المضيفة )ألمانيا / إيطاليا / تركيا ..(

مثاًل: 1968 - 1982

مثالً: برلينمثاًل: دمشقمثاًل: المانيا - مناطق قروية

مثاًل: 2000 - 2001 | 2012 - 2015مثاًل: 2002 - 2012



هل أنتمي إلى أقلية 

في الفصل؟ )للطبقة 

والعرق والدين وما إلى 

ذلك(

ما هي األساليب 

المستخدمة؟

كيف كان النظام 

المدرسي والجو 

المدرسي؟

ما هي اللغة 

المستخدمة؟

كيف كانت / كيف 

هي العالقة بين اآلباء 

والمدرسة؟

تجربة والَدي مع مدرستي

تجربة والَدي مع مدرستي

تجربة والَدي مع مدرستي

تجربة والَدي مع مدرستي

تجربة والَدي مع مدرستي

تجربتي مع مدرسة أطفالي في بلدي األم 
)سوريا / المغرب ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في بلدي األم 
)سوريا / المغرب ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في بلدي األم 
)سوريا / المغرب ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في بلدي األم 
)سوريا / المغرب ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في بلدي األم 
)سوريا / المغرب ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في الدول 
المضيفة )ألمانيا / إيطاليا / تركيا ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في الدول 
المضيفة )ألمانيا / إيطاليا / تركيا ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في الدول 
المضيفة )ألمانيا / إيطاليا / تركيا ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في الدول 
المضيفة )ألمانيا / إيطاليا / تركيا ..(

تجربتي مع مدرسة أطفالي في الدول 
المضيفة )ألمانيا / إيطاليا / تركيا ..(

الصوت الثانيالصوت األول

الصوت الرابعالصوت الثالث

لم يتم دعوتنا إلى المدرسة إال مّرة في السنة 

لنتلقى بعض المعلومات العامة.

تم طلب أبي إلى المدرسة كثيرًا ألنني كنت مشاغبًا ولكن 

لم يتم التطّرق الى األمور المتعلقة بعالماتي أو بتطّوري.

كانوا المدرّسين في سورية يعاملوني باحترام ألنني 

مهندس. أما هنا فأنا لست أحدًا والمدرّس يعاملني كأنني 

أحد لم يتلقى أي نوع من التعليم. يؤلمني ذلك.

في أحد األيام أتيت إلى اجتماع األهالي وقالت لي المدرّسة 

أن ال جدوى من حضوري ألني لن أفهم المناقشة على أية 

حال. وعدتني أن ترسل لي موجزًا عما تم مناقشته ولكن 

لم تفعل.

04
تسلسل ماسلو الهرمي لالحتياجات

كان أبراهــام ماســلو )1908-1970( باحًثــا اهتم في إمكانيات الناس للتطــور. كان يعتقد أن هناك خمس فئات من 

االحتياجات: االحتياجات األساســية مثل الماء والطعام والنوم ومكان لإلقامة والمال لشــراء الطعام والعالج الصحي وما 

إلــى ذلــك، واالحتياجــات االجتماعية مثل األصدقاء والعائلة، ثم الحاجة إلى االحترام والتقديــر و في أعلى القائمة الحاجة 

إلى تحقيق أهدافنا.

كان يعتقد أنه حتى يتم تلبية االحتياجات األساسية ال يمكننا االهتمام باالحتياجات األكثر تعقيدًا.

نشاط 
ما هي احتياجات اآلباء والمعلمين؟

ما يحتاجه األطفال

دعونا نفكر فيما يعنيه هذا لألطفال واآلباء والمعلمين وتواصلنا في المدرسة؟   ما االحتياجات التي يجب تلبيتها 

للمجموعات المختلفة حتى يصبحوا تالميذ جيدين ، ومعلمين جيدين ، وآباء جيدين؟ لقد جمعنا بعض االحتياجات التي 

وجدها المشاركون لدينا فيما يتعلق باألطفال.

تحقيق الذات

التقدير

الحب / االنتماء

االمان

البسيكولوجيا



أي من هذه االحتياجات تنطبق على اآلباء والمعلمين أيًضا؟ هل لديهم احتياجات أخرى؟

ماذا يحتاج المعلمون؟

ماذا يحتاج األهل؟

تحقيق الذات

تحقيق الذات

التقدير

التقدير

الحب / االنتماء

الحب / االنتماء

االمان

االمان

البسيكولوجيا

البسيكولوجيا

الصوت األول

الصوت الثالث

الصوت الثاني

الصوت الرابع

يعتقد أغلب األهالي أن المدرّسين ال يواجهون 

همومًا اقتصادية ولكن الكثير منا موّظفين غير 

مثّبتين ونخاف البطالة بشكل دائم.

اعتقد أننا نحن كمدرّسين بحاجة الى معلومات 

أكثر عن التاريخ التعليمي لكل طفل مهاجر وعن 

نوعية الصعوبات التي يواجهونها أهاليهم.

أعقد أن أهم ما نحتاجه لكي نكون قادرين على 

دعم أطفالنا هو االستقرار النفسي. لألسف الكثير 

منا ال يزال يعاني كثيرًا.

اعتقد أننا نحن األهالي بحاجة الى معلومات دقيقة عن 

النظام التعليمي األلماني.

المراجع
 

Jutta Heckhausen, Heinz Heckhausen: Motivation und Handeln. Springer, Berlin / Heidelberg 2010, ISBN -642-3-978

5-12692 (Kapitel 3.3.3 Das Hierarchie-Modell von Maslow)

Nicole Celestine, Ph.D., Abraham Maslow, His Theory & Contribution to Psychology, 29 Sep 2017, https://

positivepsychology.com/abraham-maslow/  (last accessed on 6/18/2022)

References for teachers that would like to depeen their knowledge about the educational system from where pupils 

come from:

- Abi-Mershed, O. (2010). Trajectories of Education in the Arab World. Legacies and challenges. Published in Association 

with the Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University. Routledge Edition

- Griffin, R. (2006) (Edited by). Education in the Muslim World: Different Perspectives. Oxford, UK. Symposium Books

- Kirdar, S. (edited by) (2017). Education in the Arab world. Bloomsbury Academic. 

- Maherzi, A. (2019).Culture et enseignement dans la civilisation arabo-musulmane. In Global Comparative Education: 

Journal of the WCCES, Vol.3 No.2&1, pp.86-68.

- Mohamed, E., Gerber, H. R., Aboulkacem, S., & Momani, B. (Eds.) (2016). Education and the Arab Spring: Resistance, 

reform, and democracy. Rotterdam: Sense Publishers. Pp. 160 ISBN: 8-471-6300-94-978 

References for parents that would to understand better how school inclusion works in Europe:

- Catarci, M. (Eds.) (2015). Intercultural Education in the European Context: Theories, Experiences, Challenges. Taylor 

and Francis. Kindle Edition.

- Crul et al. (2019).  How the different policies and school systems affect the inclusion of Syrian refugee children in 

Sweden, Germany, Greece, Lebanon and Turkey. Comparative Migration Studies (7:10  (2019 https://doi.org/10.1186/

s6-0110-018-40878



التواصل الناجح بين المعلمين واآلباء المهاجرين حديًثا.

بقلم البروفيسور الدكتور جيرنوت آيش   رئيس قسم »علم النفس التربوي واإلرشاد والتدخالت ، جامعة التعليم شفيبيش جموند«.

طّورت هذه الوحدة التعليمّية بقصد تفسير تجارب المعلمين-ات واألهالي مع المدرسة، وتأثير هذه التجارب على طريقة 

تفاعلهم وتعاملهم الحالي مع المدرسة. تقّدم هذه الوحدة التعليمّية تصّورا عاما عن دور األهالي، والمعلمين-ات، 

والمصاعب المشتركة في العالقة ما بين األهالي والمعلمين-ات. كما تطرح بعض األسئلة التفسيرّية التي قد تظهر 

في بداية، أو خالل أو في المرحلة النهائّية للتواصل ما بين األهالي، والمعلمين-ات. وفي جزء آخر توّضح كيفية القيام برد 

فعل تعاطفي لتحقيق فهم مشترك ما بين الطرفين حتى في حال وجود أي خالفات أو تصدعات. وفي القسم األخير، 

تقدم الوحدة التعليمّية شرحا عن السلوكّيات األربعة األساسّية بغرض توضيح متى يكون التواصل فعاال ومنتجا، ومتى ال 

يكون كذلك.

الهدف األساسي من الوحدة التعليمّية هو خلق تفاهم أكبر ما بين المعلمين-ات واألهالي، و فتح مساحات مشتركة 

أكبر بين الطرفين وتوضيح التوقعات المتبادلة ما بين الطرفين بهدف خلق بيئة واسعة للتواصل، وبناء الثقة بحيث تحل 

حتى المشكالت الصعبة بغرض مساعدة الطفل.

01
أهداف التواصل بين المعلمين-ات واألهالي:

أدوار أولياء األمور والمعلمين

األهل: يعتبر األهل خبراء في تجارب ومشاعر الطفل 

-ثقافة البلد األم- الوضع الحالي لألسرة كالدخل 

وإمكانات األسرة. 

المعلمون-ات: يعتبر المعلمون-ات خبراء في نظام 

المدرسة، ثقافة المنطقة، سلوكيات الطفل المقلقة في 

المدرسة.

توقيت محدود

في بعض األوقات، قد ال يرغب األهالي والمعلمين-ات في 

التحدث إلى بعضهم البعض، لكن عليهم فعل ذلك 

ولهذا يشعرون بأنهم مرغمون على القيام باألمر.

المعلمون-ات هم جزء من المنظومة المدرسية مما 

قد يعطيهم موقع قّوة -أو على األقل أن ينظر إليهم 

كذلك- ومن ناحية أخرى، يتوجب عليهم اتباع تعليمات 

هذه المنظومة واتباع القانون.

قد ينظر إلى األهالي كما إلى المعلمين-ات على أنهم 

سبب المشكلة

مخاوف عند الطرفين

الخوف من التعرض إلى األذّية

غياب االستشارة المهنّية

مسؤوليات غير واضحة

قد يجهل كل طرف دوره المطلوب منه القيام به 

-المعلمون-ات واألهالي على حد سواء

صعوبات التواصل بين األهالي والمعلمين-ات

أهمية التواصل بين األهالي والمعلمين-ات

their child (experiences/feel-
ings etc.) /on the culture of the 
country of origin/on their own 
situation (family/income/possi-

bilities etc.)

school system/regional cul-
ture/the child concerning 
learning and behavior at 

school etc. 

Teachers are experts on:
Parents  are experts on

Parent Teacher

Support o
f th

e childSupport of the child

Child

يعد التواصل والتعاون بين األهالي والمعلمين-

ات مهم جدا لخلق تطور إيجابي لدى الطفل، 

ولكن ظروف التواصل -أو المحادثات- ما بين 

األهالي والمعلمين-ات ليست سهلة!



02
أسس التحضير الجيد

في بداية المحادثة

مما يساعد في بدء محادثة جّيدة، هو أن نتواصل مع اآلخر مثال من خالل التواصل بالعيون بداية، واألمر هنا بمثابة إحماء 

قصير من خالل حديث قصير وحقيقي. حيث أنه من المهم توضيح وتسهيل وجود مساحة مشتركة بقصد جعل 

المحادثة ناجحة وبقصد تجنب سوء الفهم. بعض األسئلة التي قد تساعد في هذه المرحلة:

ما هي اهداف أو 

احتياجات الطرف اآلخر 

من المحادثة؟

هل من الممكن 

أن نجد طريقة 

مشتركة؟

هل من الممكن القيام 

بالتحدث عن المشكلة 

ككل؟ أو هل سنحتاج إلى 

تجزئتها إلى أجزاء صغيرة 

نعمل على كل منها 

على حدى؟

هل أهداف المحادثة 

واقعية؟ وفي حال لم 

تكن كذلك، ما الذي 

يمكن اعتباره هدفا 

واقعّيا؟

هل تتالقى هذه 

األهداف واالحتياجات 

مع أهدافي 

واحتياجاتي؟

أثناء المحادثة

خالل اجراء المحادثة من المهم أن نالحظ إذا كانت آلية الحوار ناجحة، على سبيل المثال هل يساعد هذا الحديث في حل 

المشكلة؟ أم أننا نصل إلى نقطة غير قابلة للنقاش؟ األسئلة والشروحات التالية من شأنها أن تساعد في تسيير هذه 

المرحلة وتدعم إدراك فاعلية التواصل بقصد تحقيق تطور أفضل للطفل:

هل تسير المحادثة نحو الغرض 

المقصود منها-نحو االهتمامات 

المتبادلة-المواضيع المشتركة؟ 

هل يوجد حاجة للتوضيح؟

هل لدي االنطباع بأن شريكي في 

الحوار يشعر بالراحة كذلك؟ في 

حال كانت اإلجابة ال، ال تتردد في 

طرح السؤال عليه-ا وبحال كان 

توقعك في مكانه فسيكون 

من المناسب السؤال عن الشعور 

بعدم الراحة.

هل أشعر بالراحة أثناء 

المحادثة؟ في حال كانت 

اإلجابة ال، ما السبب يا ترى 

خلف شعوري بعدم الراحة؟

هل تعد أجزاء المحادثة متناسبة؟

في العادة تستهدف المحادثة

نسبة 50% من المشاركة والحاالت 

االستثنائية تكون في األحاديث 

التي تتضمن درجة عالية من 

تقديم المعلومات.

هل هي محاورة مفتوحة؟ أو يوجد بعض القضايا التي لم يتم التطرق  إليها بوضوح؟ 

قد يالحظ في بعض األحيان أن الحديث يسير ضمن مسار دائري مغلق دون تقديم حلول أو 

مع وجود ميل إلى التهّرب.  

وقد يساعد سؤال الشريك في المحادثة عن مدى التقاطع بين وجهات النظر. مثال: أشعر أن 

الحديث يدور في مسار مغلق وأرغب في سؤالك عن انطباعك عن الحديث، هل تشاركني 

وجهة النظر هذه؟ وما السبب في ذلك؟

في المرحلة النهائية 

من المفترض أن تتسم المحادثات بين األهالي والمعلمين-ات باالستمرارّية مما يعني أن تطبيق آليات التواصل الناجحة 

من المهم تطبيقها حتى في المرحلة النهائّية من المحادثة. على سبيل المثال: ما الذي يتوجب تغييره أو تطويره من 

أجل دعم أفضل للطفل؟

من األسئلة المهمة:

ما الخطوات التالية؟ 

وما هي مسؤولية كل 

طرف من األطراف؟

هل يوجد طريقة 

لتوضيح الخطوات 

المتفق عليها؟

ما مدى رضا أطراف المحادثة عن 

المحادثة نفسها وعن النتائج؟

هل تستدعي الحاجة 

وجود محادثة أخرى؟

ما هي النتائج التي انتهت 

إليها المحادثة وفقا لكل 

األطراف؟ هل يتوجب 

تدوين هذه المعلومات؟

هل تم تحقيق األهداف 

المتفق عليها؟ وهل تم 

تغطية المواضيع المتفق 

عليها؟



03
في حاالت الصراع أو انقطاع التواصل

رد الفعل المتفّهم

ضمن نطاق البيت والمدرسة، غالبا ما تكون 

المحادثات محّملة بكمية كبيرة من العواطف لكل 

األفراد الذين هم جزء منها.

وذلك ألن األهالي والمعلمين-ات على حد سواء يتعاملون 

مع مواضيع مهمة وصعبة أحيانا. على سبيل المثال، قد 

يتعامل األهل مع موضوع ما يشكك أو يسائل أسلوبهم 

في التربية. والمعلمون-ات من ناحية أخرى، قد يواجهون 

فكرة أن طريقة تعليمهم أو حتى شخصيتهم قد تكون 

موضع الحكم وهي بمجملها نقاط ومواضيع حساسة. 

ولذا، من المهم أن  نتأكد دوما من الموقف السلوكي 

الذي نتبناه )راجع قسم السلوكيات األساسية( وعند 

الحاجة، ضرورة أن نحاول إعادة أنفسنا إلى وضع أنا متصالح 

مع نفسي، وأنا متصالح معك. ومن المهم كذلك فهم 

اآلخر وما يمتلك من دوافع في حال طرأ صراع أو تشويش.

وسائل رد الفعل المتفّهم

باإلضافة إلى التمرين السابق، يمكنك اآلن قول المزيد.

من خالل استخدام ردود فعل متفهمة )انظر أعاله( إلى حديث شريكك بحيث تجعله-ا تشعر بالراحة أنه-ا مفهوم-ة. 

حاول أن تقرأ ما بين السطور ثم قم بالتحدث عنه على أنه الرسالة الحقيقية لزميلك. الهدف هنا هو أن يشعر الطرف 

اآلخر بالتفهم واالحترام.

تساعدك األدوات التالية على تكوين الجمل:  

تمرين

قم بالعمل مع شريكك لمدة سبع دقائق

- قم بإيجاد شريك

- فكر بمشكلة تواجهها في حياتك بحيث ال تكون بالغة 

الصعوبة

- قم بشرح المشكلة لشريكك لمدة سبع دقائق

- على شريكك إظهار ردود فعل متفهمة ومحاولة 

صياغة الرسالة المتضمنة منك

- تحدثوا عن األمر معا. كيف شعرت كمستمع؟ كيف 

شعرت كمتحدث؟

- قم بتبديل األدوار وكرر األمر مرة ثانية

ردود الفعل المتفهمة مهمة جدا كأداة تعيد المياه 

إلى مجاريها.

تساعد ردود األفعال المتفهمة بأن تفتح المجال ألطراف 

المحادثة بحيث يشعر الفرد بأنه مفهوم مما يمنع أو 

يساعد في حل الصراع أو الخالف إن وجد. ولذا من المهم 

محاولة التعاطف مع األخر شريكي في الحديث، مع ما 

يختبره على صعيد المشاعر، وما يعبر عنه من مفردات 

تصف موقفه، وما الذي يكتسب معنى عاطفيا للشخص 

في هذه اللحظات، وكيف يعبر عن ذاته. أقبل كل المشاعر 

دون تقييم، كما أحاول فهم المشاعر التي قد تكون 

حاضرة بالالوعي وأترجم أو أفترض أنها موجودة.

أعبر عن هذه المشاعر والدوافع واألفكار بكلمات 

وأقولهم كما فهمتهم من اآلخر في هذه اللحظة.

قم برفع صوتك في نهاية 

العبارة على أنها سؤال

تحدث باستخدام جمل 

قصيرة

في العبارات الطويلة 

ذات المشاعر والدوافع 

المركبة قم باستخدام 

الشعور الطاغي

ال تستحضر مشاعر أو 

دوافع أو حتى معارف

ال تقم باستخدام كلمات مثل 

) لكن -وكذلك-.....(
ال تحاول أن تبحث عن 

أسباب لمشاعرهم )انت 

تشعر بهذا الشعور 

ألن، ....(



04
 السلوكيات  األساسية

المفهوم

يساعد هذا المبدأ كأداة تمكنك من تحليل موقفك الذاتي نحو شريكك في التواصل قبل بدء المحادثة كما يساعدك 

على وضع نفسك في وضع جيد +-+ خالل المحادثة أو في حاالت الصراع، يساعدك في تحديد موقعك وموقع 

شريكك في الحوار. تصف السلوكيات األساسية موقفنا تجاه انفسنا واآلخرين.

يستند هذا المبدأ إلى ما يعرف ب تحليل المعامالت وهو مقدم بصيغة مختصرة. ولمزيد من المعلومات نوصي

بقراءة األدبيات المرتبطة بالموضوع.

السلوكيات األربعة

. يوجد أربع سلوكيات مهمة في مجال التعامل مع األطفال واليافعين خاصة في نطاق التعلم الذاتي وهذه 

السلوكيات تعتمد على:

. مقدار القيمة التي يمنحها المرء لذاته أوال ولآلخرين ثانيا.

. يمكن التمييز بين حالة أنا جيد )التي تعني أشعر بقيمتي، قادر على حل المشكالت، واتمتع بالمسؤولية الذاتية( وحالة أنا 

. لست جيدا )التي تعني أن الشخص ال يتحمل مسؤولية حل مشكالته، غالبا غائب ويشعر باالحتياج لآلخرين(.

تتجلى هذه السلوكيات بشكل خاص في المواقف المتوترة ويمكنها التأثير على سلوك الشخص وتفكيره وتصرفاته 

بطريقة سلبية .

. يمكن لكل من األهالي والمعلمين-ات التمتع بسلوكيات مختلفة.

. كلما كان الشخص أكثر صحة، كلما كان ذو قدرة على التبديل بيت السلوكيات وفقا لما يتطلبه الموقف بالرغم من أن 

لكل منا سلوكه المفضل خاصة في المواقف التي يصاحبها توتر. وكلما كان الشخص أكثر تعلقا بسلوك ما دون غيره، 

كلما نتج عن ذلك سلوك غير صحي.

تمرين

التأثير المتبادل للسلوكيات األساسية

. يجب أن تجد شريكا لهذا التمرين

. معا قوموا باختيار موضوع

. يجسد شخص الشخصية -أ- واآلخر الشخصية -ب- بحيث تستمر كل مرحلة لمدة ثالث دقائق

دونوا بعض المالحظات عن تأثير السلوكيات على تصرفاتكم، والموضوع وطريقة حل المشكلة خالل المحادثة وحتى 

النهاية.



المعلم

المعلم

المعلم

المعلم

المعلم

المعلم

المعلم

المعلم

أنت

أنت

أنت

أنت

أنت

أنت

أنت

أنت

اكتب مالحظاتك حول كيفية سير محادثتك وكيفية معالجة المشكلة

اكتب مالحظاتك حول كيفية سير محادثتك وكيفية معالجة المشكلة

اكتب مالحظاتك حول كيفية سير محادثتك وكيفية معالجة المشكلة

اكتب مالحظاتك حول كيفية سير محادثتك وكيفية معالجة المشكلة

اكتب مالحظاتك حول كيفية سير محادثتك وكيفية معالجة المشكلة

اكتب مالحظاتك حول كيفية سير محادثتك وكيفية معالجة المشكلة

اكتب مالحظاتك حول كيفية سير محادثتك وكيفية معالجة المشكلة

اكتب مالحظاتك حول كيفية سير محادثتك وكيفية معالجة المشكلة

قارن مع 
مالحظاتنا

بالنظرة األولى، يمكن أن نلحظ أن المشكلة حّلت بسهولة. 

ولكن كلما طال التفاعل، كلما تنامت مشاعر الال رضا بين 

الطرفين. أحدهم يشعر بقيمة متدنية واآلخر يشعر بأن عليه 

حمل كامل المسؤولية. وعلى المدى الطويل، سينتج الكثير 

من المشكالت الناتجة عن هذا التفاعل.

ال حل للمشكلة. مشاعر سلبية وصعبة. تتشكل عالقة 

تواصل بشكل جزئي بين الطرفين ولكن مشاعرهم السلبية 

الفردية وشعورهم بالعجز هو ما يتم تعزيزه من خالل هذا 

النمط السلوكي.

ال حل للمشكلة. مشاعر سلبية وصعبة. تتشكل عالقة 

تواصل بشكل جزئي بين الطرفين ولكن مشاعرهم السلبية 

الفردية وشعورهم بالعجز هو ما يتم تعزيزه من خالل هذا 

النمط السلوكي.

تناقش الصراعات بانفتاح. الطرفان يقدمان الحلول 

واالقتراحات.

تركيبة مغرية للمعلمين-ات! الشخص  أ ++ غالبا ما يغير 

النمط السلوكي إلى +- ويعطي النصائح واإلرشادات التي 

تظل غير فعالة!

-من المهم أن نعرف أن تقديم النصيحة هو عالمة على 

+ حيث أنه يعني حقيقة،  _ عدم تحقيق النمط السلوكي+

االصغاء والتدخل فقط عندما يطلب الطرف اآلخر ذلك. في 

حال كان النمط … ال يقترح أية اقتراحات أو يبذل جهدا، فهي 

كذلك عالمة ليكون المرء في النمط ++ من خالل تقبل 

غيابه ومجازا: ال تجبر اآلخرين على فعل األشياء.

يعتقد الطرفان أنهما يمتلكان كل اإلجابات والحلول، 

وبالتالي يتصاعد الموقف. هذا النمط السلوكي يمثل االلية 

التي تتصاعد وتنشأ من خاللها الصراعات.

تدفع المشكلة من جانب إلى آخر وال يستطيع-ال يرغب أحد 

في تحمل مسؤوليتها. ال تحل المشكلة. مشاعر سلبية. 

يمكن أن نسمي هذه الحالة حالة البطاطا الساخنة ونعني 

بذلك عدم شعور أي طرف بالراحة لحملها وبالتالي المشكلة 

مرفوضة من األصل.



التعددية اللغوية والمدارس

بواسطة البروفيسور دانيال ريلستاب

تساعدك هذه الوحدة على فهم فوائد التعددية اللغوية وتحدياتها بشكل أفضل ، ولماذا من الضروري تعزيز لغة األسرة 

وكيف يمكن للعائالت الوافدة حديًثا دعم تطوير لغة أطفالها ، وكيف يمكن للعائالت التغلب على التحديات اللغوية 

مع المدارس.

لنبدأ بتطبيق:

ارسم لغاتك
 

اجلس مع عائلتك وأصدقائك. احرص على ان يحصل كل شخص على ورقة والكثير من األقالم الملونة.

الخطوة 1

الخطوة 3

الخطوة 2

الخطوة 4

يرسم الجميع شكل اإلنسان تماًما 

مثل الشكل الذي تراه أعاله. هذا 

سيمثل جسمك.

كن مبدًعا: خذ لوًنا واحًدا لكل لغة أو 

لهجة ، وامأل الجزء من جسدك حيث 

تعتقد أن هذه اللغة أو اللهجة مناسبة. 

يمكنك استخدام العديد من األلوان 

المختلفة كما تريد ، يمكنك تلوين 

جسمك بالطريقة التي تريدها. ال يوجد 

حل صحيح أو خاطئ. إنه جسمك!

على الجميع التفكير في كل اللغات 

واللهجات التي تلعب دورًا في 

حياتهم.

قارن الرسومات وناقش النتائج!



إختبار
كم عدد اللغات التي تناسب عقل واحد؟

من وجهة نظر لغوية ، العقل ليس وعاء! لذلك السؤال ال معنى له. في المجتمعات متعددة 
اللغات، على سبيل المثال في غرب إفريقيا ، يكبر األطفال كأشخاص متعددي اللغات.

ما هو تعدد اللغات؟
وجهات نظر من عالم األكاديميا

تعريف التعددية اللغوية

ما هو التعدد اللغوي؟ ومن هو متعدد اللغات؟ بأي لغة نفكر؟

من هو متعدد اللغات؟

استخدم الباحثون معايير مختلفة لتحديد من يعد ثنائي أو متعدد اللغات على مدى العقود الماضية.

ال يمكن فصل اللغات بدقة

تشبه اللغات إلى حد ما األلوان التي تختلط بسهولة شديدة. تتجول الكلمات من لغة إلى أخرى.

التعددية اللغوية الداخلية

 

يشير التعدد اللغوي الداخلي إلى حقيقة أنه يمكنك 

العثور على العديد من الطرق المختلفة للتحدث حتى 

في لغة واحدة. هناك اختالفات إقليمية تشكل لهجات 

اللغة. هناك اختالفات اجتماعية: كبار السن يتحدثون 

بشكل مختلف عن المراهقين، قد يستخدم المزارع 

كلمات مختلفة عن تلك التي يستخدمها مصمم الويب 

الذي يعيش في مدينة كبيرة. ومع ذلك، فإن الطريقة 

التي نتحدث بها تعتمد أيًضا على مكان وجودنا ومع من 

نتحدث وما نريد تحقيقه. هذه التنوعات واالختالفات في 

لغة واحدة تسمى »التعددية اللغوية الداخلية«.

اكتساب ثنائية اللغة كلغة أولى

 

إذا كان الوالدان يتحدثان لغات مختلفة، فإن الطفل يكتسب اللغتين في آن واحد أثناء نموه. يسمي اللغويون هذا: 

اكتساب ثنائية اللغة كلغة اولى. إذا كنت أنت وشريكك تتحدثان لغات مختلفة، فيجب على شريكك استخدام لغته 

)ها( مع طفلك بينما يجب عليك استخدام لغتك. هذا هو مبدأ »والد واحد ، لغة واحدة« ؛ قد يخلط طفلك اللغات قلياًل 

في البداية ولكن سيتمكن من الفصل بينهما قريًبا جًدا وسيستفيد من هذا مدى الحياة.

تعلم اللغات األجنبية

 

نقصد هنا عندما يتعلم شخص ما لغة ما في صف او محيط ال يتحدث فيه باقي الناس هذه اللغة. على سبيل المثال ، 

تتعلم اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو الماندرين كلغات أجنبية في تركيا أو إسبانيا. على الرغم من أنك تتلقى معلومات 

أقل ، فقد يكون تعلم لغة أجنبية أقل إرهاًقا من تعلم لغة ثانية ألن صف اللغة األجنبية فيه نوع من الحماية.

اكتساب اللغة الثانية

 

اكتساب لغة الثانية يعني ان يكتسب شخص ما لغة أخرى  يستخدمها الناس في الحياة اليومية. إذا كنت تتحدث 

العربية في المنزل ولكن األلمانية أو اإليطالية هي لغة المجتمع الذي تعيش فيه ، فإنك وأطفالك تكتسبون هذه اللغة 

كلغة ثانية. سوف تتلقى بعض التعليم الرسمي ، ومع ذلك ستتعرف أنت وأطفالك على اللغة األلمانية أو اإليطالية 

عندما تكون خارج المنزل ، وعليك إتقان هذه اللغة قريًبا جًدا للتواصل مع اآلخرين.

التعددية اللغوية الخارجية

 

التعددية اللغوية الخارجية موجودة عند استخدام أكثر 

من لغة واحدة. هذا ما يفهمه معظم الناس من خالل 

التعددية اللغوية. ومع ذلك ، ليس من السهل دائًما 

التمييز بين لغة وأخرى. لماذا نميز السويدية والنرويجية ، 

وهما لغتان متشابهتان للغاية ، لكننا نصنف الطريقة 

التي يتحدث بها الشخص في المغرب والشخص في دبي 

على حد سواء بالعربية؟ من المقوالت الشائعة في علم 

اللغة أن اللغة هي »لهجة تمتلك جيش«: اللغة تعتمد إلى 

حد كبير على الظروف السياسية ، وبدرجة أقل على بعض 

الصفات المتأصلة.

استخدم الباحثون على مدى العقود الماضية معايير مختلفة لتحديد ما الذي يعد بمثابة ثنائي أو متعدد اللغات. ادعى 

عالم لغوي مشهور يدعى ليونارد بلومفيلد أن ثنائيي اللغة لديهم »تحكم شبه فطري للغتين« )بلومفيلد 1935(. بعد 

عشرين عاًما ، قال أينار هوغن أن ثنائيي اللغة يتحدثون لغة واحدة بطالقة ، ومع ذلك »يمكنهم إنتاج أقوال كاملة ذات 

.)1953 Haugen( »مغزى في اللغة األخرى

اليوم ، لدى اللغويين فهم أوسع بكثير للثنائية اللغوية أو التعددية اللغوية. قال اللغوي لي وي إن أي شخص متعدد 

اللغات »يمكنه التواصل بأكثر من لغة ، سواء كانت نشطة )من خالل التحدث والكتابة( أو سلبية )من خالل االستماع 

والقراءة(« )Li Wei 2008(. بل إن اللغوية بريجيتا بوش تدعي أن الجميع متعدد اللغات ألن الجميع يستخدمون لهجات 

.)2017 Busch( مختلفة وطرًقا أخرى للتحدث يومًيا

ما هو التعريف الذي تفضله أكثر؟ ولماذا ا؟

اللغة ليست كياًنا قائًما بذاته أو صندوًقا به حدود واضحة - على الرغم من أن الناس والمعلمين أيًضا يعتقدون ذلك في 

كثير من األحيان. تشبه اللغات إلى حد ما األلوان التي تختلط بسهولة. تتجول الكلمات من لغة إلى أخرى. تهاجر. في كثير 

 Matratze ، :من األحيان ال يعرف الناس أصل الكلمات. إذا كنت تتحدث العربية ، فقد تتعرف على الكلمات »األلمانية« التالية

.Sofa ، Kaffee

في الوقت نفسه ، غالًبا ما يخلط األشخاص متعددو اللغات لغاتهم أثناء تحدثهم. هذا طبيعي وجيد تماًما. يمكن 

لمعظم األشخاص متعددي اللغات ، وكذلك األطفال ، التفريق بين اللغات التي يعرفونها. يمكنهم فصل اللغات إذا 

أرادوا ذلك. لكن في بعض األحيان ، يكون خلط اللغات أسهل وأكثر فعالية وأكثر متعة!



تعرف أكثر
كيف يصبح األطفال متعددي اللغات؟

يمكن لألطفال تعلم المزيد من اللغات داخل األسرة أو المجتمع أو في المدرسة.

طفلي يخلط اللغات!المساعدة

. ال تتطور اللغات بنفس الوتيرة. إذا نسي الطفل كلمة في إحدى 
اللغات ، فإنه يستخدم كلمة اللغة األخرى. هذا رائع !!

. الخلط ، من الناحية اإلحصائية ، نادر نسبًيا:
)1983 Taeschner( %6،4 :5 سنوات

)1996 Gawlitzek-Maiwald & Tracy( % 20 :2،3 - 2،1
. يخلط األهل اللغات أيًضا!

تعلم اللغة الثانية خارج األسرة

مزيد من التطوير

تعلم اللغة الثانية داخل األسرة

02 01
يختلف اإلطار الزمني الكتساب لغة ثانية بعد لغة 

أولى عن اكتساب لغة أولى أو لغتين أوليتين. ال توجد 

مرحلة »الثرثرة« ، وال توجد مرحلة »كلمة واحدة« ، ومرحلة 

»كلمتين« قصيرة جًدا.

غالًبا ما يكون إدخال لغة الوالد التي ليست لغة 

المجتمع أصغر قلياًل.

يكتسب األطفال كل لغة بالطريقة التي يكتسبون بها 

لغة واحدة.

يفصل األطفال اللغات نحوًيا بمجرد تكوين »عناصر« 

أطول )من سنتين ، 6 أشهر(.

األطفال الذين يكبرون وفًقا لنظام »أحد الوالدين - 

نظام اللغة واحد« يختارون اللغة وفًقا للوالد بشكل 

صحيح من عامين فصاعًدا.

هناك مراحل معينة يمكن مالحظتها في اكتساب 

اللغة الثانية: يتم تعلم الظواهر األسهل واألكثر انتظاًما 

في الغالب في وقت أبكر من الظواهر األكثر تعقيًدا 

وغير النظامية.

في اكتساب اللغة الثانية ، ال يوجد »مكان آمن« لتعلم 

اللغة كما هو الحال في فصل اللغة األجنبية. ومع ذلك 

، يكتسب األطفال اللغة الثانية بسرعة كبيرة. سيحصل 

األطفال الذين ال يتحدثون لغة المجتمع في الغالب على 

دورات لغة خاصة في المدرسة.

تلعب العوامل اللغوية االجتماعية ، على سبيل المثال 

الدافع ، دورًا رئيسًيا.

غيض من فيض

 

المهارات التي ندركها عندما يتحدث شخص ما ليست سوى جزء صغير من الكفاءة 

التي يتمتعون بها في اللغة المعنية ، يمكن مقارنتها بنصائح جبل الجليد

من المؤكد أن اللغات ليست منفصلة بدقة في أذهاننا. عالوة على ذلك ، عندما نستخدم اللغة ، نشارك أيًضا العديد من 

األجزاء المختلفة األخرى من إدراكنا.

اكتشــف جيــم كامينــز ، الــذي أجرى أبحاًثا عن ثنائية اللغة وتعددها في األطفــال طوال حياته ، أن إتقان اللغة األولى 

واللغة الثانية مرتبطان ؛ كالهما يعتمد على ما يســمى »الكفاءة األساســية المشــتركة«. وبالتالي ، فإن المهارات التي 

تتعرف عليها عندما يتحدث شــخص ما ليســت ســوى جزء صغير من الكفاءة التي يتمتع بها في اللغة المعنية ، يمكن 

مقارنتها بجبل الجليد.

تدعم »الكفاءة األساسية المشتركة« المتطورة ، على سبيل المثال ، اكتساب اللغة الثانية للطفل. يمكنك تعزيز »الكفاءة 

األساسية المشتركة« لطفلك عند سرد القصص وقراءة الكتب والغناء بلغتك.



فرضية العتبة

 

يعد تطوير معرفة القراءة والكتابة لدى طفلك بلغتك المحلية أمًرا مهًما للغاية ، 

ويمكن أن يكون مفيًدا لنجاح الطفل بشكل عام في المدارس

المانع ليس عداء

 

تشبه مقارنة شخص أحادي اللغة بشخص ثنائي أو متعدد اللغات إلى حد ما مقارنة 

عداء بعائق.

تستند فرضية العتبة على نفس االفتراض مثل نظرية »الجبل الجليدي« ومع ذلك فإنها متقدمة أكثر.

تدعي الفرضية أن الطفل يحتاج إلى لغة أولى متطورة للغاية ليتمكن من تطوير إتقان عالي للغة الثانية، إتقان كاٍف 

للنجاح في المدرسة على سبيل المثال.

على الرغم من أن األبحاث الجديدة ُتظهر أنه ال يمكننا التحدث عن »العتبات« وتحديد تأثيرات معينة ، يتفق الباحثون على 

أنه يجب على األطفال تطوير مهارات لغوية مختلفة في جميع لغاتهم: في التحدث والسمع والكتابة والقراءة.

وبالتالي ، فإن تطوير معرفة القراءة والكتابة لدى طفلك بلغتك المحلية أمر مهم للغاية ، ويمكن أن يكون مفيًدا لنجاح 

الطفل بشكل عام في المدارس.

ماذا يفعل العّداء؟ العداؤن يتسابقون لمسافات قصيرة. هم يجرون. وماذا يفعل واثبو الحواجز؟ بالطبع، هم يركضون 

في سباقات مع حواجز. ال معنى للمقارنة بين سرعة واثب الحواجز وسرعة العداء. سيكون العداء دائًما أسرع ، لكن مهمة 

واثب الحواجز أكثر تعقيًدا،فهم يقفزون ويركضون. إنهم بحاجة إلى تطوير التوقيت واإليقاع ، وعليهم توظيف االستقرار 

الديناميكي والمرونة. إن مقارنة شخص أحادي اللغة بشخص ثنائي أو متعدد اللغات يشبه إلى حد ما مقارنة عداء بعائق.

الشخص أحادي اللغة مثل العداء: قد يعرف الكثير من الكلمات في لغته ، ويكون ضليًعا في قواعدها. شخص ثنائي أو 

متعدد اللغات يتالعب بلغتين في وقت واحد. قد يعرفون عدًدا أقل من الكلمات في كل لغة ، ولكن إذا أضفنا كلمات من 

جميع لغاتهم ، فسوف يعرفون دائًما كلمات أكثر من الشخص أحادي اللغة. قد يرتكبون المزيد من األخطاء النحوية عند 

كتابة رسالة ، ومع ذلك يمكنهم كتابة حرف بأكثر من لغة واحدة. كم ذلك رائع!

لسوء الحظ ، فإن مدارسنا غالًبا ما تكون مدارس للعدائين. إنهم ال يأخذون كفاءات الحواجز في االعتبار. كيف يمكننا 

تغيير هذا؟

Balanced bilinguals

Second Threshold

First Threshold

1st Language 2nd Language

Children who are balanced bilinguals have:
• Age-appropriate competence in both languages

• Cognitive advantages

Children at the middle level have
• Age-appropriate competence in one but not both languages

• Unlikely to have cognitive advantages or disadvantages

Children at the lower level have
• Low levels of competence in both languages

• Likely cognitive disadvantages



فوائد التعددية اللغوية

 

تعليم لغة األسرة في المنزلبعض فوائد التعددية اللغوية واضحة بينما البعض اآلخر يختبئ في أعماقنا

كيف يمكنك تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى أطفالك قبل وقت طويل من ذهابهم إلى 

المدرسة؟ تعرف على أشخاص مختلفين

إذا كنت تتحدث المزيد من اللغات ، فيمكنك التحدث مع المزيد من األشخاص.

وّسع أفقك

تفتح كل لغة عالًما جديًدا بالكامل من األفكار ووجهات النظر ألن كل لغة تحتوي على ثروة من المعرفة والحكمة 

الثقافية. في بعض األحيان ، من المستحيل ترجمة كلمة من لغة إلى لغة أخرى. ما هي الكلمات غير القابلة للترجمة 

التي تعرفها؟ هل يمكنك تخمين معنى الكلمات التالية غير القابلة للترجمة؟

تمتع بوعي لغوي

يعرف األشخاص متعددو اللغات أن اللغات المختلفة تعمل بشكل مختلف ؛ لذلك غالًبا ما يكون لديهم »وعي باللغات« 

أكثر تطورًا من أحاديي اللغة بشكل عام.

تمتع بمزيد من القوى المعرفية

في أذهان األشخاص متعددي اللغات ، فإن لغاتهم موجودة دائًما. وبالتالي ، عليهم أن يطوروا وعًيا لتوقيت استخدام 

أي لغة. هذه الحاجة إلى مراقبة استخدام اللغة يمكن أن تعزز الوظائف المعرفية األخرى ، على سبيل المثال ، ما يسمى 

بالوعي ما وراء المعرفي.

تعلم اللغات األجنبية في المدرسة
 

تشير اللغة األجنبية إلى لغة ال يستخدمها سكان ذلك البلد على نطاق واسع ، ويتم تدريسها في مدارس ذلك البلد. 

اللغة األجنبية األكثر تعلًما ، ليست مفاجئة ، اإلنجليزية ، تليها اإلسبانية والصينية واإليطالية والفرنسية.

اللغات في التربية

03

اإلسبانية الفرنسيةاإليطاليةالصينيةاإلنكليزية

أخبرهم قصًصا بلغتك!

يمكن للوالدين سرد القصص أثناء وجبات الطعام وأوقات النوم والمشي وركوب السيارة وما إلى 

ذلك. يتعلم اآلباء واألطفال مًعا ويضحكون أثناء سرد القصص.

من خالل سرد القصص يقوم األطفال بتدريب مهاراتهم االجتماعية والمعرفية والعاطفية 

واللغوية، على سبيل المثال: مهارات االستماع والمفردات والقواعد ، وكذلك فهم القصص / 

الروايات. يساعد سرد قصص عن عائلتك اأطفالك على تنمية شعور قوي بالذات.

غني مع أطفالك!

تدرب الموسيقى ما يسمى بالذاكرة المتسلسلة المرئية ، وهي القدرة على تذكر األصوات 

والكلمات لفترة كافية لفهم ما تعنيه. يمكن لألغاني إدخال كلمات جديدة. من خالل القوافي، 

يكتسب األطفال فكرة عن كيفية عمل اللغات. التعرف على القوافي هو خطوة حاسمة نحو 

تعلم الكتابة. يقوم الغناء بتدريب المهارات الحركية لألطفال ، ولكنه يخلق أيًضا روابط قوية بين 

البالغين واألطفال.

اقرأ كتب األطفال لطفلك

القراءة لألطفال هي عنصر أساسي في التربية اللغوية. يدعم التعرض للكتب اكتساب المفردات 

ألن الكتب تحتوي عادًة على مفردات أكثر تعقيًدا مما نستخدمه في الكالم اليومي. تشير األبحاث 

أيًضا إلى أن تكرار قراءة الوالدين ونوعية القراءة يؤثران على بداية قراءة األطفال. تحسن القراءة 

قدرات القافية والمفردات ، وبدرجة أقل ، القدرات المعرفية األخرى مثل مهارات الحساب أيًضا.

اكتب مع أطفالك

الكتابة اليدوية هي مهارة مهمة ، وكتابة االسم الخاص يمكن أن تعزز تقدير الطفل لذاته. ومع 

ذلك ، فإن الكتابة اليدوية مهمة معقدة وتشمل المهارات اللغوية والحركية الدقيقة والذاكرة 

والتركيز. تبدأ الكتابة اليدوية عادة بالخربشة والرسم ، ثم تنتقل إلى تشكيل الحروف والكلمات. من 

المهم جًدا إعطاء طفلك إمكانية الرسم والخربشة والكتابة. علمهم أن يكتبوا اسمهم بلغتك!



تعليم لغة األسرة في المدرسة

في بعض البلدان، تدعم المدارس أو المؤسســات ذات الصلة تنمية لغة االســرة عند 

األطفال قراءًة وكتابًة.

التواصــل بين أولياء األمور والمعلمين

كيــف يمكنــك التواصل مع المعلمين ومديــري المدارس إذا كنت ال تتحدث اللغة؟

السويد

في السويد ، يحق للطالب الذين يتحدثون لغة عائلية غير السويدية تلقي التعليم بهذه اللغة. 

يحتاج األطفال إلى مستوى أساسي من إتقان اللغة. يجب أن تنظم المدرسة التربية األسرية إذا 

تقدم خمسة طالب مؤهلين على األقل. ومع ذلك ، على المدرسة أيًضا إيجاد مدرس مناسب 

يتمتع بمهارات كافية في اللغة السويدية واللغة األخرى.

المانيا

 »Bundesland« ال تقدم جميع المدارس تعليم لغة العائلة في ألمانيا ؛ هذا يعتمد على الوالية

المعنية. في مدارس ساكسونيا يمكن لطفلك أن يتعلم ، على سبيل المثال ، العربية أو التركية 

بداًل من الفرنسية في. في والية بادن فورتمبيرغ قد يتعلم طفلك لغة العائلة في المدرسة. 

ومع ذلك، فإن التدريس ليس جزًءا من المناهج الدراسية. تنظم قنصليات »البلدان األصلية« 

التدريس وتدفع رواتب معلمي اللغة. في برلين ، تقدم المدارس تعليم اللغة التركية والكردية 

والعربية للصفوف من األول إلى السادس. خالل درسين في األسبوع ، يقوم المعلمون المحليون 

بتعليم األطفال مجاًنا. المشاركة ليست إلزامية ولكنها إلزامية بعد التسجيل. يمكن للقنصليات 

المعنية تقديم التعليم بلغات أخرى في برلين أيًضا.

إيطاليا

في إيطاليا ، تقدم المدارس أحياًنا تعليم اللغة العائلية، وتوجد العديد من مبادرات تعلم اللغة 

المحلية. ومع ذلك تختلف المبادرات بشكل كبير بناًء على خصائص مجتمع المهاجرين ومن 

منطقة إلى أخرى ومن مدينة إلى مدينة. اسألوا معلمي أطفالكم ، واسألوا األصدقاء ، واسألوا 

الجميع في مجتمعكم.

تركيا

في تركيا توفر المدارس ومراكز التعليم المؤقتة لألطفال الالجئين التعليم باللغة العربية أحياًنا. 

يبدو أن هذه فكرة جيدة في البداية. ومع ذلك ، فمن غير الواضح كيف سيتم دمج الطالب الذين 

يحضرون هذه المراكز في نظام التعليم التركي لمواصلة تعليمهم.

من خالل األطفالمن خالل المترجمين

تقدم الســويد وإيطاليا وألمانيــا مترجمين تحريريين 

وفورييــن لمثــل هذه الحاالت. في بعض األحيان ، يكون 

المترجمون أشــخاًصا مــن المجتمع ؛ إنهم يعملون 

كوسطاء ثقافيين أيًضا

في بعض األحيان وفي حالة عدم وجود مترجم فوري في 

متناول اليد، يتولى األطفال هذه المهمة. قد يفتخر الطفل 

بأدائه ولكن يمكن أن تكون هكذا مهمة صعبة للغاية 

أو غير مناسبة. يجب أال يضطر الطفل إلى تفسير محادثة 

حول إنجازاته المدرسية.

هل يمكنك التفكير في طرق أخرى لسد الفجوة اللغوية؟
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االستشارة مع أهالي األطفال المهاجرين الجدد - كيف يمكن حل 
المشكالت ضمن نطاق مزعزع أو غير مستقر؟

بواسطة

اعضاء هيئة تدريس في كلية التربية بجامعة MSKU ، قسم التوجيه واإلرشاد النفسي.  جامعة موغال ، تركيا .

البروفيسور الدكتور عائشة رزان تشيتشن إيروغول ، 

مساعد. األستاذ الدكتور راشيت أفجي

الدقة. مساعدة. سينيم إزجي ديديكوركوت

 تتمحور هذه الوحدة التعليمّية حول التوتر، والتكّيف، والتالؤم والنمو. تمتلئ الحياة بأحداث يصاحبها التوتر، واللجوء واحد 

من تلك األحداث. ويعد اختبار التوتر كأسرة معا نتيجة لكارثة ناتجة عن فعل إنسان آخر هو أمر صعب. ولكنه قد يكون 

كذلك فرصة للنضج. في هذه الوحدة التعليمية، سنقدم معلومات عن التوتر المصاحب للجوء وفترة البلوغ واالنتقال 

إلى بيئة جديدة واآللية التي تساهم من خالل هذه التجارب في المساهمة بنضج المرء. وكذلك نصائح للمعلمين-ات 

والمرشدين-ات لمساعدة األطفال على المزيد من الفاعلّية.

أحداث مصحوبة بالتوتر

عوامل توتر مرتبطة باللجوء

 

تنطوي تجربة اللجوء على الكثير من التوتر الذي يظهر في مختلف مراحل اللجوء: قبل وخالل وبعد الوصول إلى البلد 

المضيف. مما قد ينتج عنه، تعرض كل أفراد األسرة للصدمة النفسّية. ومما قد يزيد األمر صعوبة، هو حقيقة أن هذه 

الكارثة لم تكن بفعل الطبيعة وإنما بفعل انسان آخر. 

االنتقال

 

يّتسم االنتقال بالصعوبة بشكل خاص عندما تشعر بأنك عالق، أي غير قادر على الرجوع وغير قادر على االستقرار في 

مكانك الحالي. Dieterich-Hartwell & Koch, 2017 ولكن هل من الممكن برأيك أن تجعل من البلد المضيف وطنك 

الجديد؟ التالؤم والنضج: يقع البعض في الهاوية، بينما يعود اآلخرون إلى حياتهم الطبيعية، ويقوى بعضهم على تجاوز 

الموقف. اطلع على طريق رحلة مصحوبة بالتوتر.

التالؤم والنضج

يقع البعض في الهاوية، بينما يعود اآلخرون إلى حياتهم الطبيعية، ويقوى بعضهم على تجاوز الموقف. اطلع على 

طريق رحلة مصحوبة بالتوتر. 

ما هي المشاكل التي يواجهها األطفال المهاجرون؟

قبل الرحلة

القنابل

الفقر

السجن

الحرب

االفتراق عن األصدقاء 

واألسرة

السجن

النفي

موت االقارب

موت األصدقاء

أن نشهد تعذيب أو جرح أو 

اغتصاب أو قتل األعزاء علينا 

التعذيب

خطر التعرض الشخصي للموت

التدهور االجتماعي

االختباء والالقانونية 

المجاعات وسوء التغذية

فقدان العمل

التمييز

اضطهاد األصدقاء واألقارب



خالل الرحلة

بعد الرحلة

فقد البيت أو بمعنى 

الوطن

السفر في ظروف خطرة
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المخاطر التي يواجهها األطفال الالجئين

من المفهوم أن الكثير من الضغوطات يمكن أن 

تؤدي إلى ضائقة نفسية. لكن السالمة واالستقرار 

أمران أساسيان لرفاهية األطفال. إذا لم يشعروا باألمان 

واالستقرار ، فقد يصابون باضطرابات معرفية واجتماعية-

 Sirin & 2018 ؛ .Fegert et al( عاطفية وإعاقات نمو دائمة

 Fegert et 2019(. وفًقا لـ .Yayan et al 2015 ؛ ، Rogers-Sirin

al. )2018( ، األطفال الالجئون معرضون لخطر:

. التعاطي

. اإلهمال

. عمالة األطفال

. زواج األطفال

. الوصم

. االستبعاد االجتماعي

. الحنين للوطن

. التطرف

. االضطرابات العاطفية والسلوكية )مثل العدوانية(

. اضطراب ما بعد الصدمة

. قلق

. كآبة

. تعاطي المخدرات

. المشاكل الجسدية نتيجة المشاكل النفسية

من المفهوم أن وجود عدة عوامل للتوتر قد يؤدي 
الى الشعور بضيق نفسي. ونفس األحداث المصحوبة 

بالتوتر قد تختبر بطريقة مختلفة مع اختالف األشخاص. 
قد يطرأ عند البعض بعض المشكالت النفسية، بينما 
يرى البعض اآلخر أن هذه مشاكل من الممكن التعامل 

معها، وغيرهم يتمكن من تجاوزها.



نمو ما بعد الصدمة
 

لنعتبر أن تلك المرحلة من حياتك التي خلت من أحداث متوترة هي المقياس الذي يشير إلى حياتك الطبيعية. وبعد ذلك، 

طرأ حدث ما فيه كم كبير من التوتر وجعل األمور تسوء إلى حد كبير. وقد يكون هذا الحدث مصحوبا ببعض التحديات 

والصعوبات. وقد يكون المنحنى قد اتجه إلى األعلى قليال وذلك حين تأملت أن تتحسن األشياء بحيث تعود إلى حياتك 

الطبيعية أو ربما حتى حياة أفضل!

اعرف المزيد عن

التربية واختالف األزمنة

قم برسم خطوط متوازية ما بين مراهقة طفلك وتجربتك الشخصية. التأمل في هذا الموضوع سيساعدك في فهم 

طفلك بصورة أفضل.

-قم بتحديد عمر طفلك-أطفالك على الخط أدناه.

-قم باإلجابة على األسئلة التالية.

اعرف المزيد عن

تحديات البلوغ

تعرف على ما يمر به طفلك في مرحلة المراهقة من منحى جسدي، ونفسي واجتماعي. 

البلوغ

مالحظة 1 :

أن تكون مراهقا وأن تعيش تجربة اللجوء، قد ينتج عنه زيادة في حدة التوتر.

مالحظة2:

قد تتشكل بعض المشاعر السلبية نتيجة لتعلم لغة جديدة أو التمييز أو االقصاء االجتماعي والشعور بالعجز.

مالحظة 3:

في حال التعارض ما بين قيم المدرسة والقيم في المنزل، قد يختبر األطفال والمراهقين-ات ضغطا وصعوبة في 

معرفة أي قيم يتوجب عليهم تبنيها.

مالحظة 4:

في هذه الحالة قد يختبر األطفال الالجئين مستوى أعلى من التوتر مقارنة بالبالغين.

مالحظة 5:

في المحصلة، نقول أنه من الطبيعي أن تمر األسرة ككل في صعوبات في التكيف نظرا لمستويات التوتر العالية.

في حال شعرت أنك تتموضع في مكان ما في القسم السفلي من الصورة، ربما كان من المجدي البحث عن مساعدة من 

المختصين. مثال من المعاهد الصحية أو النفسية التي من شأنها تقديم مساعدة لك وألطفالك.

أي السلوكيات تبنى طفلك في عمر 

الخامسة؟

أي السلوكيات يختبر طفلك في 

مرحلة البلوغ؟

أي السلوكيات سيتبنى طفلك في 

عمر الثالثين؟

هل يتبنى طفلك سلوكيات مختلفة 

أو مشابهة لما تبنيته من سلوكيات 

في المراهقة؟

كيف تظن أن النمو في دولة 

مختلفة يؤثر على تبني السلوكيات 

في المراهقة؟

ماذا تحتاج لدعم وتسهيل مرحلة 

المراهقة على طفلك في الثقافة 

الجديدة والمدرسة؟
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اعرف المزيد عن

الصور النمطية عن الجنس

مرحلة المراهقة هي مرحلة محورية لطفلك بحيث يتوضح فيها توجهه وموقعه االجتماعي كإمرأة أو رجل.

االنتقال  

كم أنت بعيد -فعليا-؟

قم بوضع النقاط على المؤشر وفي كل مرة قل لنفسك: 

ألجل هذا الغرض، أستطيع ...

االنتقال المعّطل:

عملية االنتقال من البيئة األم إلى الثقافة والمكان الجديد قد تصبح بمثابة دائرة مفرغة.

أنماط االنتقال المعطل من بيئة إلى بيئة أخرى

يمكن مالحظة االنتقال المعطل كـ:

االنتقال المثمر:

االنتقال الفّعال يؤدي إلى حياة يكون الفرد فيها سعيدا.

المكان 
القديم

المكان 
القديم

المكان 
الجديد

المكان 
الجديد

٪0

٪0

٪0

٪0S

٪100

٪100

٪100

٪100

المكان 
القديم

المكان 
الجديد

أين أنا؟

أين أريد أن أكون؟

أين طفلي؟

أين يريد طفلي أن يكون؟

ما الذي يمكنك احضاره معك من مكانك القديم إلى الجديد؟

ال شيئالكتبالصور

المطبخاللغة

أشياء أخرىالتقاليد والقيم

حالة من النسيان المستمر

عالق بين الثقافتين- 

الشعور بالبعد عن 

الثقافتين- عدم القدرة 

على التقدم نحو أي 

منهما.

حالة من االنعطاف إلى الخلف

العيش في الماضي- تثمين الثقافة 

األم إلى حد كبير جدا- فقدان 

الثقافة األم لدرجة تمنعك من 

التركيز على ما يحدث اآلن 

االنعطاف إلى األمام

ترك الثقافة األم بشكل 

كامل لدرجة االنقطاع عن 

الجذور وأحداث الماضي.



الفاعلية المثلى:

في الجوانب األكاديمية 

واالجتماعية والنفسية إلى 

آخره.

 

تكوين حياة 

تجعل الفرد سعيدا.

تشكيل روابط جيدة:

مع الثقافة الجديدة.

أمكانية التكّيف تزداد 

في حال تم دمج 

ممارسات وهويات الحياتين 

معا: القديمة والجديدة.

الحفاظ على الجوانب اإليجابّية

من الثقافة األم.

األمل والتفاؤل 

بأن األشياء ستكون أفضل.

التالؤم والنمو
 

فكر بأطفالك أو أطفال غيرهم من الالجئين وسجل في الغيوم السوداء أدناه بعض المشكالت التي يواجهونها. ثم 

تتبع التمارين والنقاط المختلفة الموضحة أسفل الغيوم لمعرفة المزيد عن آلية التالؤم والنضج عند األطفال المراهقين.

أكتب المشكلة هناأكتب المشكلة هناأكتب المشكلة هنا

أكتب المشكلة هنا أكتب المشكلة هنا أكتب المشكلة هنا

مشكالت نفسية قصيرة المدى

توتر - قلة النوم - القلق - فرط أو نقص في الشهية - عدائية - خوف - صعوبة في التركيز - غياب اليقين - دوافع منخفضة - عصبّية.

مشكالت نفسية طويلة المدى:

االقصاء االجتماعي - اضطرابات سلوكية وعاطفية - التنميط - مشكالت جسدية - نتيجة للمشكالت النفسية - اضطرابات ما بعد 

الصدمة - عدم الوصول إلى ما نريد - اإلحباط - التطرف



أهمية الذهاب إلى المدرسة
يعد الذهاب إلى المدرسة من العوامل التي تحمي الطفل لعدة أسباب منها:

توقعات أن االهل من الممكن أن 

يكونوا جزءا من العملية التعليمية

التغاضي عن دور اللغة في 

تحقيق اإلنجاز

توقعات منخفضة لإلنجاز.

التموضع في الصف الخطأ

االمتيازات

ما الذي يجعل األطفال أقوى  
الموارد الداخلية والخارجية مثل

الصبر

 إدراك أن الصعوبات مؤقتة. 

الدعم اجتماعي

يثقون باألصدقاء والعائلة بأن يقدموا لهم الدعم عند الحاجة 

والشعور بالتواصل والقبول.

 االستقامة

الرغبة في عمل الشيء الصحيح.

الوعي الذاتي

أن يكون الطفل مدركا لمشاعره وأفكاره وقادرا على تقديم 

معنى لها.

يهتم بنفسه: العناية الجسدية.

  التفاؤل

سلوكيات إيجابية نحو العالم.

التمتع بالمهارة في األشياء

على سبيل المثال ركوب الدراجة، لعب كرة السلة، النجاح 

األكاديمي.

 دفء القلب

 يحب اآلخرين والحيوانات وغيرها.

 يعتني بنفسه

)رعاية ذاتية جسدية(

االجتماعية

امتالك من يكونون معه عالقات وصداقات بسهولة.

المساعدة

مساعدة األخرين مثال في أعمال المنزل

االستقرار

يمتلك الطفل منزال ويذهب إلى المدرسة وبيئة محيطة وحياة 

يومية لها روتين واضح.

األمان: يشعر باألمان.

االلتزام

يعملون بجهد لتحقيق األهداف وال يستسلمون  في حال 

مواجهة الصعوبات.

االستقالل الذاتي

الشعور بالقدرة.

أمان

)يشعر باألمان(

وجود قدوة

)يريد أن يكون مثل شخص يعرفه(

الضمير الحي

)يعامل اآلخرين بشكل جيد(

كفاءة

)يشعر بالتحكم في حياته ؛ يشارك في القرارات ؛ يشعر أنه قادر 

على التأثير في القرارات المتعلقة بهم(

Braun-Lewensohn et al. (2019) and Mana et al. (2021)

مساعدة الطفل على االندماج بسهولة أكبر مع 

المجتمع المضيف. 
يدعم النمو النفسي.

يعلي من الشعور بالتواصل.
يقدم بيئة آمنة ومستقرة يرتادها الطفل تقريبا 

بشكل يومي.

يعزز االندماج االجتماعي.  يمنع عمالة األطفال والزواج المبكر. 

 يعطي أمل للمستقبل.  يمنع التطرف.

تظهر البحوث أن

01 شعور مدرك باألمان في المدرسة
قد تم ربطه مع احتمالية متواضعة الضطرابات ما بعد الصدمة

02 شعور متزايد باالنتماء للمدرسة
الشعور المتزايد باالنتماء إلى المدرسة قد أظهر حماية ضد 

الشعور بالقلق.

03 ارتباط مدرسي قوي
التواصل المدرسي القوي: تم ربطه بشكل إيجابي مع مفهوم 

الذات.

04 دعم اجتماعي مرتفع في المدرسة
تلقي دعم اجتماعي أكبر في المدرسة: تم ربطه بدرجات أقل 

من اإلحباط.

ما هي نقاط قوتك كمربي أو معلم-ة أو مقدم استشارة؟
كيف يمكننا أن نستثمر نقاط القوة هذه في مواجهة الصعوبات؟ قم بتدوين أفكارك أدناه.

ماذا تجيد؟ما هي قدراتك؟ما هي مصادرك الداخلية والخارجية؟



ما هي نقاط القوة عند أطفالك-طالبك؟
كيف يمكننا أن نستثمر نقاط القوة هذه في مواجهة الصعوبات؟ قم بتدوين أفكارك أدناه.

ما الذي يمكن أن يتغير لو حلت المشكالت؟
تخيل أن المشكالت التي قمت بتدوينها على الغيوم السوداء قد حّلت، سجل على الغيوم البيضاء 

الشخصية التي تتخيل أن طفلك سيكون عليها.

ما الذي يمكن لألهالي فعله لمساعدة أطفالهم؟

ما هي مصادر طفلك الداخلية 

والخارجية؟
ما األمور التي يجيدونها؟ ما هي قدراتهم؟

إكتب هنا

إكتب هنا

إكتب هنا

إكتب هنا

إكتب هنا

إكتب هنا

اعتن بصحتك النفسية.
حاول إيجاد طرق تدرك من خاللها 

العواطف.

كن واعيا لمشاعرك الخاصة 

وطريقتك في التعامل معها، على 

سبيل المثال: كيف يؤثر قلقك 

الشخصي على طفلك؟

ابحث وتحدث عن عوامل القوة 

امنح أطفالك المساحة التي تمتلكونها معا كأسرة

والفرصة للتعبير عن تجاربهم 

وعواطفهم.

الدعم االجتماعي: تشجيع 

األطفال على تشكيل صداقات 

مع األقران من الثقافتين على 

حد سواء.

امنح نفسك واآلخرين مساحة 

من الوقت.

تحدثوا عن المشاعر.

عدم التمييز بين الولد والبنت 

فيما يتعلق بارتياد المدرسة.

اسأل األطفال عن الصعوبات 

التي يواجهونها )ما هو متعلق 

بالمدرسة وغيرها من األشياء( 

وتحدثوا عن الحلول.

التعاطف:

محاولة فهم مشاعر وأفكار 

األطفال.

اجعل من المنزل مكانا آمنا 

ويمكن االعتماد عليه تتشارك 

فيه األفراد مجموعة واضحة 

من القواعد.

التحدث عن االختالفات الثقافية 

وقواعد المدرسة.

تعلم عن نظام التعلم في 

البلد المضيف.

دع طفلك يتصرف بحرية ضمن 

حدود آمنة.

الدعم األكاديمي: المساعدة 

في حل الوظائف والمواد 

التعليمية وامتالك القدر 

المناسب من التوقعات على 

صعيد التحصيل األكاديمي 

بحيث ال يكون مبالغ به بصيغة 

إيجابية أو سلبية.

Fegert et al. 2018; Sirin & Rogers-Sirin, 2015; Yayan et al. 2019 



في بعض األحيان قد يعتقد اآلباء أن ...

ولكن هذا ليس صحيحا!  

أن المدرسة هي السلطة الوحيدة التي تكون مسؤولة عن 

تعليم الطفل واألهالي ال حق لها في التدخل إال في حال 

حدوث مشكلة جدية. ولكن ما سبق غير حقيقي!!

مهمة تعليم الطفل هي مهمة المعلم-ة فقط وأنه 

من التجاوز أن يتدخل األهل في عملية التعليم على اعتبار 

أن ذلك تقليال من شأن وخبرات المعلم-ة.

ما الذي يمكن أن يقوم به مقدمي االستشارة لمساعدة الطفل؟

أي األمور نوكلها للمختصين؟

الدعم األكاديمي:

المساعدة في حل الوظائف والمواد التعليمّية ومالحظة 

التقدم األكاديمي ومساعدة األهل على امتالك مستوى 

واقعي من التوقعات حول إنجاز الطفل األكاديمي.

الدعم العاطفي والرعاية.

استند إلى نقاط القوة عند الطفل وطور المصادر التي 

تنمي صحة الطفل النفسية ضمن إطار المدرسة ككل 

لتعزيز النجاح في الصف الدراسي وما أكثر من ذلك.

الحفاظ على تواصل مستمر وتبادل للمعلومات مع الكادر 

المدرسي.

 الدعم االجتماعي:

تشجيع الطفل على تشكيل صداقات مع أقرانه من 

الثقافة الجديدة والقديمة على حد سواء.

التواصل مع األهالي ومشاركة المعلومات والتحدث عن 

عملية تطور الطفل.

 ابحث عن االحتياجات ال األكاديمية فحسب بل النفسية 

كذلك.

تشجيع المدارس على توظيف مترجمين-ات.

التعاطف:

محاولة فهم مشاعر الطفل وأفكاره.

 

إدراك مخاوف األهالي وكيفية تأثيرها على األطفال. 

تقديم تعليمات واضحة.

 

الدفاع عن حقوق الفئات المحرومة مثل األطفال الالجئين.

مالحظة المشكالت المدرسية والتعامل معها

اغتنام الفرص لتقديم الدعم للطفل.

ساعد الطفل على إيجاد معنى في التعلم.

تضمين خطط تدريبية ألفراد المدرسة كجزء من النشاط 

المتعلق باالستشارة.

  فهم خلفية األطفال الالجئين ومعرفة حياة األسرة.

التواصل الجيد مع األطفال.

تحويل األطفال إلى مراكز عالج نفسي في حال مالحظة 

وجود مشكالت نفسية.

قبل التفكير بمساعدة طفلك، من المهم أن تفكر باالعتناء بنفسك حيث أنه من الصعب أن تساعد اآلخرين في حال كنت أنت 

نفسك تعاني.

عليك أن تطلب االستشارة النفسية في حال كنت تختبر ما يلي:

- تغيرات ملحوظة في النوم وعادات األكل.

- رغبة في إلحاق األذى بنفسك أو اآلخرين.

- تشعر بالعجز لعدم قدرتك على حل مشكلة شخصية.

- اختبار أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لفترة أطول من شهر بعد استقرارك:

- التعرض ألعراض مرتبطة بالصدمة بدأت بعد حدوث الصدمة.

- تجنب مستمر للمحفزات المرتبطة بالصدمة بعد حدوثها.

- اضطرابات سلبية على صعيد المزاج والصعيد الذهني بدأت أو زادت سوءا بعد حدوث الصدمة.

- استثارة ملحوظة ورد فعل مرتبط بالصدمة بدأت أو زادت سوءا بعد حدوث الصدمة.



شجرة الحب

أحب طفلي ألن ....
أكتب مشاعرك في القلوب أدناه

ال تتردد في التقاط لقطة شاشة 
لشجرة الحب بعد أن تمألها 

وتعطيها لطفلك حتى يعرف 
مدى حبك.
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ُمناهضة التحّيز.
منع التمييز في المدارس

وحدة تعليمية مؤّلفة من قبل

Prof. Dr. Miriam Stock & Luise Ganter, M.A. University of Education, Schwäbisch Gmünd

Dr. Valentina Zecca, University of Calabria

تتناول هذه الوحدة التحيزات وكيفية منع التمييز أو مكافحته في السياق المدرسّي. نريد في هذه 

الوحدة :

1( أن نعطي ُمقّدمة عن التحّيزات وما تأثيرها على التالميذ أو الوالدين أو المعّلمين.

2( أن نعمل على زيادة الوعي باألشكال النموذجية للتحّيزات والتمييز التي تحُدث في السياق 

المدرسّي.

3( نقّدم بعض النصائح حول ما يمكنكم القيام به كمدرّس أو كوالد لمنع التمييز ومكافحته.

01
النهج المناهض للتحّيز

تمرين الليمون

هذا التمرين يساعد في التعّرف على الصور النمطية والتحيزات. يمكنكم القيام به مع كبار السّن والشباب في جميع 

السياقات المختلفة

الخطوة األولى

أعرض سلة ليمون على 

المجموعة

الخطوة الثالثة

قارن بين القائمتين

الخطوة الرابعة

فكر في العبرة

الخطوة الثانية

اختر ليمونة واحدة من 

السلة

اسأل الجميع:

 - ماذا ترى؟  

 - كيف تصف الليمون؟  

دعهم يدونوا افكارهم على ورقة

 ألق نظرة على القائمتين. اسأل:

 - هل هناك أوجه تشابه؟ هل هذه نفس 

الكلمات؟ أو هل وصفت الليمون الخاص بك 

بعبارات أخرى غير كل الليمون؟  

 - وهل يمكنك العثور على الليمون الخاص بك 

بين الليمون اآلخر عند وضعه في السلة؟  

إسأل:

 - ما الذي يمكننا تعلمه من الليمون؟ 

 - هل نكّون رأي بالفعل حول شيء ما / شخص 

ما دون نظرة فاحصة

 - هل يذكرك هذا التمرين بمواقفك  في الحياة 

اليومية أو في المدرسة؟  

 أعط الليمون لفرد أو مجموعة صغيرة. واسأل:

 - تعرف على الليمون الخاص بك . 

 - ما هي الخصائص التي يمكنك رؤيتها؟  

دعهم يسردونها



يوضح لنا هذا التمرين أنه غالًبا ما يكون لدينا صورة نمطية عن مجموعة معينة. لكن هذا غالًبا ما يكون غير 

مكتمل أو حتى خطأ.

فقط إذا تعرفنا على إنسان آخر بالتفصيل، سنتعرف عليه تماًما. 

هذا مهم لألطفال واآلباء والمعلمين على حد سواء.

ما هي التحيزات؟

يحصل التحيز عندما نلتقي بأشخاص. نحكم عليهم بال وعي ، نضعهم في خانات. نقرر بثواٍن ما إذا كان 

الشخص مؤهاًل وجميًلا وشخًصا نريد التحدث إليه.

ونتخذ هذه القرارات بناًء على تجاربنا ، وتنشئتنا وما نراه في وسائل اإلعالم.

بعض أنواع التحيز الال شعوري

يستند اإلنحياز إلى عدم المساواة في المجتمعات ويؤدي إلى اختالل التوازن في المدارس

التعليم المناهض للتحيز هو نهج تم تطويره في الثمانينيات في الواليات المتحدة من قبل لويز ديرمان سباركس 

وكارول برونسون-فيليبس من أجل التغلب على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا باعتبار أنه كان  موجود قبل 

كل شيء في طريقة التفكير.

التعليم المناهض للتحيز يساعدنا على:

- اكتشاف تحّيزاتنا الخاصة

- زيادة التوعية حول التمييز

- زيادة التعاطف

- الكفاح من أجل العدل

انحياز افتراضي

نتعامل مع الناس على أساس الصور النمطية 

المبسطة والخاطئة في كثير من األحيان.

مثال

يعتقد العديد من مسؤولي المدارس أن اآلباء 

الذين هاجروا حديًثا ال يهتمون بالمدارس ، 

لمجرد أنهم ال يستطيعون التحدث باللغة. 

غالبا ما يكون العكس! اآلباء المهاجرين 

حريصون على المشاركة.

انحياز مثبِّت

نريد تثبيت آرائنا الخاصة واألفكار المسبقة، مثل 

»قلت لك ذلك«.

مثال

تعرفت المعلمة على طالبين ذكور كسالى 

في الماضي. اآلن تبحث عن عالمات كسل 

عندما تلتقي طالب ذكور جدد. وربما تتغاضى 

عن مالحظة طالب ذكور نشيطين.

حريصون على المشاركة.

انحياز تعاطفي

هناك من يشبهنا. وبالتالي نشعر باالرتباط ونعاملهم بشكل أفضل.

مثال

تفضل المعلمة األطفال الذين يشبهونها عندما كانت صغيرة.



02
التحيز في سياق المدرسة

هنا ، نريد زيادة الوعي بما قد يحدث في سياق المدرسة. لهذا ، لدينا بعض األمثلة.

دور توقعات المعلم:

أظهرت دراسة أجرتها BIM 2017 في برلين أن انحياز المعلم يمكن أن يكون له تأثير مباشر على نجاح التالميذ. كان لدى 

المعلمين توقعات أقل تجاه مجموعات معينة من األطفال المهاجرين. وبالتالي ، لم يتفاعلوا معهم كثيًرا مثل 

اآلخرين.

أجرت جامعة مانهايم 2018 دراسة أخرى أظهرت أن المعلمين المحتملين أعطوا درجات مختلفة ألسماء مختلفة. كان 

عليهم تصحيح نفس المقال بالضبط ، أحدهما باسم »ماكس« واآلخر باسم«مراد« حيث حصل »مراد« على متوسط 

درجات أسوأ من«ماكس«. 

هنا ، يوضح مدى أهمية إجراء دورات تدريبية لمكافحة تحّيز المعلمين.

تهديد الصورة النمطية

تظهر األبحاث أن تهديد الصورة النمطية قد يكون له تأثير مباشر على أداء الطالب ، حيث يتطلب األمر الكثير من األفكار 

والطاقة لمحاربة الصور النمطية المحتملة!

التحيز تجاه اآلباء المهاجرين

خالل مشروع »تأهيل« ، أخبرنا اآلباء المهاجرون حديًثا عن تجاربهم. هنا بعض األصوات :

لقد كان درًسا في التاريخ ، وقد قال المعلم شيًئا مثل 

»الالجئون الذين يهربون« بعد الفصل ، سألتني ابنتي: »أمي 

لماذا هربنا ولماذا نحن هنا«وقد شعرت باإلهانة من هذا. 

وكان من الصعب علي أن أصف الوضع لها. إنها أصغر من 

أن تفهم هذا.

عندما ذهب زوجي إلى المدرسة ، قال المعلمون هناك 

البنته: إنها ممتازة. ال توجد مشكلة على اإلطالق. كل شيء 

يسير على ما يرام ، إنها تفعل كل ما يجب القيام به » )...( 

وكلما سألناهم عن كيفية تحفيزها أكثر ، يخبروننا أن كل 

شيء على ما يرام. لكن من الواضح أنه ليس كذلك. يجب 

أن يكون هناك صدق عندما يقدمون لنا مالحظات



واآلن بعد أن تعلمت بعض اللغة األلمانية ، أقدم نفسي 

على هذا النحو في أمسيات الوالدين:«أنا مدرس فيزياء 

وكيمياء« ويمكنني أن أرى دهشتهم وكيف يتغير 

مظهرهم. لديهم رأي خاطئ عنا.

ما هي كتب األطفال التي قرأتها؟ من كانت الشخصيات؟ 

هل تتكون من »قصص منفردة«؟ هل تستطيع أن ترى 

نفسك فيها؟

متى تأثرت »بقصة واحدة« عنك )كآباء ومعلمين وما إلى 

ذلك(؟  

ما هو شعورك ورد فعلك؟

متى كانت لديك سردية واحدة لآلخرين في رأسك في 

سياق المدرسة؟

كيف كان رد فعلك مع مواقف القصص المنفردة 

كمعلمين وأولياء األمور؟ ما هي استراتيجياتك؟

ينظر إلّي اآلباء والمعلمون  كيف أرتدي مالبسي ، وكيف 

ترتدي ابنتي ، وكيف أهتم بها. هذه كلها أشياء الحظوها. 

)...( ثم يطلب المعلمون الكثير من المعلومات البنتي عنا ، 

حول كيف نعيش في المنزل . 

إذا كنت أعرف اللغة بشكل أفضل ، فسأشرحها بالتفصيل ، 

لكنني أفضل اآلن التزام الصمت.

وجد هؤالء اآلباء استراتيجيات مختلفة في كيفية محاربة هذه التحيزات.

بدأوا التحدث مباشرة إلى الناس ، وشرحوا حالتهم ، وواجهوا مسؤولي المدرسة. لكن من المهم زيادة الوعي بهذه 

القصص حتى ال تتكرر مرة أخرى!

تمرين: خطورة »السردية الواحدة«

شاهد »خطر القصة المنفردة« لشيماماندا نغوزي أديتشي

يمنحك هذا الفيديو فهًما أفضل لكيفية نشأتنا جميًعا مع التحيزات.

www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story

تأمل:

ماذا عنك؟

03
استراتيجيات ضد التمييز

ماذا يمكننا أن نفعل إذا حدث تمييز لطفل؟

ما يمكن للوالدين فعله   

ابدأ في الحديث عن الحوادث ألطفالك

ابدأ في التحدث عن األحداث ألطفالك. ال تخف من إجراء 

مناقشات غير مريحة. ناقش مشاعرهم. أوضح لهم أنك 

ستبذل قصارى جهدك لدعمهم

شجع أطفالك

أكد لهم أن لديهم العديد من المواهب وأنهم رائعون، 

وقدم مالحظات إيجابية. أيًضا ، قد يساعد في العثور على 

نماذج إيجابية.

نظموا سوًيا وانخرطوا في المدرسة

إذا تكررت الحوادث ، تحدث إلى أولياء األمور اآلخرين وحاول 

تنظيم المدرسة واالقتراب منها مًعا. من األسهل القيام 

بشيء ما كمجموعة.

جهز طفلك  

ابحثوا عن ردود الفعل مًعا عندما يتعرضون للمضايقة أو 

يشهدون تعرض طالب آخر للمضايقة.

اإلبالغ عن التمييز

بّلغ عن الحوادث وحاول إيجاد حلول. إذا كان الموقف صعًبا ، 

فابحث عن حليف )متعدد اللغات( .

تواصل مع ادارة المدرسة

الحصول على المشورة في الحاالت الشديدة، أو عندما ال 

تعرف كيفية التعامل معها ابحث عن المساعدة.



ما يمكن للمعلمين فعله    

افهم امتيازك.

)كمدرس ، كشخص أبيض ، كشخص ذكر ، كشخص 

لديه إقامة دائمة ، ...(

اطلع اكثر وابق على اطالع.

اقرأ عن العنصرية واستراتيجيات مناهضة التمييز 

، نظم ورشة عمل لمكافحة العنصرية في 

مدرستك.

أرسل الرسالة لألطفال:

هنا ، أنت على حق - كما أنت.

إنشاء صف متنوع

حاول تطبيق مواضيع توعوية في مناهجك الدراسية 

 

تمرين: 

اجلسوا مًعا واكتبوا مًعا ما يمكن فعله في المدارس لمنع التمييز وجعل المدارس أكثر شموًلا وتنوًعا.

تقدير

أخبرنا العديد من اآلباء في ورش العمل لدينا، 

أن الشعور مختلف تماًما عندما يستمع احد 

إلى الصعوبات التي يواجهونها وأنه أمر نادر.

هذا مهم للجميع: اعترف و قّدر اآلخر! قم 

بإنشاء التنسيقات التي تسمح بذلك.

تخلص من القوالب النمطية

 

اعتقدت إحدى المرشدات أنها ال تريد إجبار اآلباء الالجئين 

على تعلم اللغة الجديدة. ثم أدركت في الورشة أنهم 

متحمسون لكن ال توجد دورات! 

لذا  تبادل الكلمات وتخلص من الصور النمطية 

الخاصة بك!

احصل على معرفة جديدة

 

تمنى أحد الوالدين أن تدمج المدارس المزيد من 

خلفياتهم ومعارفهم حتى يتعلم األطفال اآلخرون 

مدى ثراء تاريخ األسرة.

دمج موارد أولياء األمور في المدارس.

علم التنوع

 

كان لدى إحدى األمهات في إيطاليا اقتراح جيد: تضمين 

أغاني نوم سعيدة من جميع البلدان في فصل دراسي 

ابتدائي.هكذا يمكن لألطفال أن يروا أن لديهم لغات 

مختلفة ، ولكن لديهم نفس العادات.

اعتز بالتنوع في الفصل وفي المنزل!

المراجع

Anti-Bias-Netzwerk (2021): Vorurteilsbewusste Änderungen mit dem Anti-Bias Ansatz. Lambertus (überarbeite 
Neuauflage).  More Infos here: http://www.anti-bias-netz.org
Hunter, J. (2022): Racism in the classroom: What you can do about it. Online: https://parentandteen.com/talking-about-
racism-in-school/
NAEYC 2019: Understanding Anti-Bias Education: Bringing the Four Core Goals to Every Facet of Your Curriculum. Online: 
https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/nov2019/understanding-anti-bias
Bonefeld, M.; Dickhäuser, O. 2018: (Biased) Grading of Students‘ Performance: Students‘ Names, Performance Level, and 
Implicit Attitudes, Frontiers in Psychology, 09 May, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00481.
Universität Mannheim 2018: Max versus Murat: schlechtere Noten im Diktat für Grundschulkinder mit türkische 
Hintergrund. Online: https://www.uni-mannheim.de/newsroom/presse/pressemitteilungen/2018/juli/max-versus-
murat-schlechtere-noten-im-diktat-fuer-grundschulkinder-mit-tuerkischem-hintergrund/
BIM 2017: Vielfalt im Kassenzimmer. Wie Lehrkräfte gute Leistung fördern können. (Studie des SVR-Forschungsbereichs 
3-2017). Online: https://www.svr-migration.de/publikationen/vielfalt-im-klassenzimmer/
Oberai, H.; and Anand, I.(2018), "Unconscious bias: thinking without thinking", Human Resource Management International 
Digest, Vol. 26 No. 6, pp. 17-14. https://doi.org/10.1108/HRMID0102-2018-05-
Pennington, C. R.; Heim, D., Levy, A. R.; Larkin, D. T. (2016): Twenty years of stereotype threat research: A review of 
psychological mediator. In PLoS ONE 1)11).



نصائح للتربية في أوقات الجائحة واألزمات األخرى

بيترا بيكر ، ماجستير في العلوم اإلسالمية والعلوم السياسية وعلم االجتماع ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة 

»Back on Track eV«

»Back on Track eV« مريم الزغبي ، معلمة اللغة اإلنجليزية ومنسقة فريق

البروفسور دكتور ميريام شتوك ، قسم الدراسات الثقافية ، جامعة التربية شفيبيش جموند

تطورت هذه الوحدة أثناء تفشي جائحة كورونا. خالل هذه الفترة، كان البقاء في البيت إجباريًا بسبب الحجر المنزلي 

واالجراءات األخرى من هذا القبيل . تمثلت هذه الظروف بتحديات كبيرة لألهالي ولكن أيضا بفرص جديدة. نريد من خالل 

م بعض النصائح لكي يستطيع الوالدان أن يكونا داعمين ألبنائهم في أوقات األزمات. تتضّمن هذه  هذه الوحدة أن نقدِّ

الوحدة أحدى عشرة نصيحة لألهالي القادمين الجدد وغيرها في الموضوعات التالية:

- كيفية التعامل مع التوّتر والغضب والقلق في األسرة

- كيفية دعم األطفال في التعّلم أثناء وجودهم في المنزل

- كيفية القيام بنشاطات إبداعية معهم     

كيفية التعامل مع القلق واألرق

يعاني الكثير مّنا من القلق واألرق بسبب ضغوطات الحياة أو الحنين إلى الوطن أو الصدمات التي نمّر بها. كذلك قد 

نالحظ أّن لدى أطفالنا أيضًا صعوبات في النوم والتركيز ما يؤثر سلبًا على أدائهم في المدرسة. وكيف الحال مع كورونا 

والمزيد من الضغط الذي يشكله علينا حاليًا؟   

حتى ال يكون كورونا القشة التي قسمت ظهر البعير، دعونا نعتني بأنفسنا وبأحبائنا!

لقد وجدنا لك على اإلنترنت رابطا ستجد فيه مجموعة من الكراسات تتكلم عن موضوعات مثل اضطرابات النوم 

والصعوبة في التركيز وتشير إلى كيفية التعامل مع هذه األمور.       

الكراسات موجودة على االنترنت فقط وتكون بعدة لغات ومنها اللغة العربية.

www.trauma-surviving.com

ولمعرفة المزيد حول موضوع الصدمات يمكنك أن تعود إلى الوحدة  التي تسمى التوّتر والتكيف والتعامل والنمو

https://www.parent-able.com/stress-adaptation-coping-growth

قّصة مفيدة: كيفية مساعدة األطفال على التعامل مع الغضب والقلق

قّصة مفيدة: كيفية مساعدة األطفال على التعامل مع الغضب والقلق

كيف يمكننا أن نساعد أطفالنا حتى ال يسيطر عليهم الخوف أو الغضب بسبب الوضع الحالي؟

اليوم وجدنا لكم قصة تساعد األطفال على مواجهة تلك المشاكل بطريقة لطيفة.

القصة مترجمة إلى لغات عديدة منها العربية.



وحتى يستفيدوا من القصة علينا أن نقرأها ألطفالنا وال نتركهم يقرأونها بمفردهم.

جميع النسخ موجودة هنا :

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-

fbclid=IwAR1Ppk3G-?19-support-emergency-settings/my-hero-you-storybook-children-covid

GVg3un5Zmo9M4SrTFNb-Wj20oZRc_rjiAKzIz-mNVdLez67pDY

استمتعوا !

العمل في المنزل ورعاية األسرة - بعض النصائح النفسية

 متطلبات هذه الفترة كثيرة بل كثيرة جدًا: نعمل أو ندرس في البيت ومطلوب مننا مساعدة األطفال في وظائفهم في 

نفس الوقت.

إليكم نصائح لمن يعمل في المنزل في وقت كورونا:

-19-https://www.facebook.com/ChooseCivility/photos/working-remote-covid

10157295227451270/principles

انت ال تعمل في المنزل ولكنك متواجد في منزل وسط أزمة وتحاول أن تعمل

أهم شيء في هذا الوضع هو صحتك الجسدية والنفسية والعقلية - أهم من أي شيء آخر كان

في حال لم تتمكن من إنجاز كل المهام التي قد كنت تنجزها ما قبل األزمة ال تحاول أن تعمل لفترات أطول

كن لطيفًا مع نفسك وال تلوم نفسك إذا شاهدت شخصًا آخر يتأقلم مع الوضع بشكل أفضل

كن لطيفًا مع اآلخرين وال تلومهم إذا تأقلمت انت مع الوضع بشكل أفضل

لن يتم مقياس نجاحك خالل االزمة بالطريقة التي كان يتم مقياسه ما قبل األزمة

وهذا ينطبق على جميع أعمالنا - المهام الموكلة إلينا من وظيفة أو دراسة واالعتناء باألطفال والمنزل. ال ترهقوا 

انفسكم وال من حولكم.

الغناء وتأليف الموسيقى في المنزل

تعلمون جميًعا مدى التأثير اإليجابي للموسيقى علينا:

نشغل الراديو أو نستمع إلى أغنية على يوتيوب وعلى الفور يتحّسن مزاجنا، ويقف توترنا بشكل ملحوظ. إذا كنت بمفردك 

لمّرة واحدة ولمّدة ساعة ألن شريكك أو شريكتك خرج/ت مع األطفال، فُقم بتشغيل الموسيقى التي تجعلك في مزاج 

جيد - أو استمتع بالسكون!

يستمتع األطفال أيًضا عندما نستمع إلى الموسيقى معهم وربما حتى بالرقص معهم. أو عند الغناء بأنفسنا، ألن 

الغناء مثل الدواء!

لست بحاجة إلى آلة موسيقية.

يمكننا أيًضا التصفيق باإليقاع أو ضرب المالعق.

تعّلم اللغات

الهجرة. وما يزيد من اإلرهاق هي أن عدد كبير من المدرّسين والمربّين ليس لديهم اطالع على مجال ازدواجية اللغة وقد 

يعطونا نصائح خاطئة

السؤال األول: كيف أستطيع أن أساعد أوالدي حتى يتعّلموا اللغة بشكل جّيد؟

السؤال الثاني: كيف أستطيع أن أساعد أوالدي حتى ال ينسوا لغتهم األصلية؟

تفضلوا:

https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/elternbriefarabisch.pdf

ونريد أن نعّرفكم على مجلة »طيارة ورقة« وهي صفحة باللغة العربية فيها الكثير من النشاطات لألطفال.

https://tayarawarak.com

ولمعرفة المزيد حول اللغات وازدواجية اللغة يمكنك أن تعودوا إلى هذه الوحدة    

https://www.parent-able.com/multilingualism



الغضب والتربية غير العنيفة

مهّم جدا أن نتكّلم عن التربية الغير عنيفة.      

األطفال مثل الكبار يغضبون أحيانًا وخاصة تحت الظروف الراهنة، لكن على عكس الكبار األطفال ال يقدرون أن يميزوا أو 

يتحكموا مشاعرهم. فكيف يمكن أن نتعامل مع الموضوع؟ تصنيف غضب الطفل يسّهل علينا معالجته. وأسباب 

الغضب يمكن أن تكون

< حاجة لدى الطفل لم يتم تلبيتها، وقد تكون مادية أو عاطفية

< وعد من جهة الوالدين لم يتم تحقيقه

<  مقارنات سلبية بين الطفل وأطفال آخرين )أصدقائه، أقاربه، زمالئه، الخ( 

كيف يمكن أن نساعد الطفل ليرجع الى حالة الهدوء؟

< ال نحاول كبته أو كبح عواطفه وإّنما نحفزه يعّبر ويتكلم عن سبب غضبه وكيف تشّكل الموقف من وجهة 

نظره، بذلك نفتح باب للتواصل معه ونفهم احتياجاته.

< ال نغضب نحن بدورنا ألن الهدوء معدي تمامًا مثل الغضب.

< ال نهمله او نتجاهله وإنما نفّهمه أننا بانتظار أن يهدأ لنناقش المشكلة معًا

األطفال واألجهزة الرقمية

الكثير مننا محتار في تحديد عدد الساعات التي يسمح لألطفال بها الجلوس امام الكمبيوتر او الموبايل والتلفزيون 

البعض منا اتّفق مع األطفال على نظام معّين مما يحميهم من استهالك وسائل اإلعالم بشكل مفرط وذلك مهم ألن 

التطّور الذهني مبني على التفاعل واستخدام حواسنا الخمس والحركة - وذلك إضافة إلى الحب والرعاية طبعًا.

ولكن .... في زمن كورونا قد يضطرب هذا النظام ونكون مضطرين أحيانًا أن نشّغل التلفزيون أو نسمح للطفل اللعب 

بالموبايل حتى نستريح نحن أيضًا لفترة قصيرة. هذا طبيعي وال تلوموا نفسكم!

ولكن اإلفراط في استخدام وسائل اإلعالم يؤدي إلى توّتر زائد عند الطفل فاذا »أرخينا الحبل« ستكون النتيجة المزيد من 

اإلرهاق بداًل من الراحة.

أفضل طريقة تجعل الطفل يترك الموبايل أو التلفزيون هو نشاط مع األهل. إذًا، من المهّم تنظيم الوقت بحيث تكون 

هناك أوقات ُيسمح فيه باستخدام وسائل اإلعالم/ أجهزة رقمية وأوقات يتّم فيها القيام بنشاط مشترك

ماذا يمكنني أن أفعل لتحفيز أطفالي على التعلم؟

طريقة ناجحة هي:

1. نخطط معًا وقت التعّلم ونترك الطفل يشارك بالقرار ونعطيه ثقة مسبقة.

02 نضع هدف للتعلم مع الطفل: ما هي األشياء التي يجب تعلمها اليوم.

03 مكافأة الطفل عند تحقيق هدف.

04 نبين للطفل أننا نقّدر الجهد الذي يقوم به.

05 ُيمكن دعوة أصدقاء عبر مكالمة هاتف لجعل التعليم عملية تشاركية.

06 نظهر اهتمامًا بنجاح الطفل بالتعلم مع تجنب المراقبة الصارمة النها تسبب التوتر و تخّفض مستوى النجاح.

07عدم الجلوس جنب الطفل وهو يتعّلم ونشّجعه على العمل المستقّل ثّم ال نساعده إال بناًء على طلبه.

08 عدم التعبير عن الضجر أو اإلحباط في حال عدم الوصول إلى الهدف بل التفكير عن سبب المشكلة.

نحن مستعّدين للتفكير معكم حول هذه االقتراحات وان نزيد اقتراحاتكم عليها!



اصنعوا أفالمكم الخاصة في المنزل

في هذه األيام االستعانة بالجّد والجّدة لرعاية األوالد غير ممكن.

بالنسبة لألغلبية، األهل أصاًل بعيدين وبالنسبة لمن أهله قريبين نخاف عليهم من الفيروس.

رون نشرة أخبار العائلة وأنتم تصّورنهم  ما رأيكم إذا أخذتم كرتونة كبيرة فاضية وصنعتم منها تلفيزيون؟ واألوالد ُيَحضِّ

وهم يقومون بدور المذيع, لكي تشاركوها مع أفراد العائلة.

/141863456989123263/https://www.pinterest.de/pin

وهنا عندنا فكرة جميلة: تصوير فيلم عن طريق تحريك وتصوير فوتوغرافي:

1 - فّكروا بقّصة

2- ابحثوا عن ألعاب وأشياء لتمثيل المشاهد

3 - صّوروا الصورة األولى

4- حركوا األلعاب قلياًل ثم صّوروهم مّرة ثانية

5- كّرروا الخطوات 3 و4 عّدة مّرات حتى يكتمل المشهد

6 - بعدها حّملوا الصور على الكمبيوتر وركبوها حتى تصبح فيلم

 

هنا شرح باللغة اإلنجليزية:

https://youtu.be/hUP63Z5EEqM

وهنا باللغة العربية

https://youtu.be/fpSUUx_Pzv8

وفي حال عدم وجود كمبيوتر من الممكن التصّرف بمجّرد ورقة وقلم

https://youtu.be/Un-BdBSOGKY

حماية أطفالنا؟

 هل نفيد أطفالنا اذا حميناهم من جميع متاعب الحياة؟ 

الجواب: ال! أبدًا! الحماية المفرطة تؤدي إلى الهشاشة النفسية أي تجعل أوالدنا قابلين لالنهيار أمام التحديات العادية!

كل األهالي لديهم الرغبة لحماية أطفالهم وهذا طبيعي وصحي. ولكن ليس بالضرورة أن نحل مشاكل أطفالنا عوضًا 

عنهم. نشجعهم على مناقشة مشاكلهم معنا ونفكر معهم. ولكن ال نقف أمامهم وندافع عنهم على غرار 

سوبرمان أو سوبروومان. بعض التحديات ضرورية لنختبر أنفسنا والضغوطات مهمة لكي نصبح أقوى.

ليس كل ما يشعرني باالرتياح هو لصالحي وَمن ينتقدني ليس شرير إنما قد يصيب أو يخطئ ويعطينا فرصة لمراجعة 

انفسنا.

ومع كل مشكلة تجاوزتها وحلّيتها بنفسي أصبح أكثر قوة وثقة بالنفس   

لعبة نحّبها جميعًا

نعود الى الزمن القديم ونتذّكر ماذا كنا نلعب عندما كنا صغار. :

ونريد أن نعرف منكم اسم هذه اللعبة في بلدكم؟ هي من أقدم األلعاب بالعالم ولها مئات األسماء!

في الشام يسّمونها هيزة و في برلين يسّمونها ……………. كيف يسّمونها في بلدكم؟
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