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تقدمي املرتجمني 
ــرة  ــة خ ــان يف معايش ــن اإلنس ــا ع ــا وصلن ــدم م ــل أق لع
ــان الســاوية عــن خــرة فقــد آدم  الفقــد هــو مــا ذكــر يف األدي
وحــواء )عليهــا الســام( جنــة اخللــد ) املــكان اآلمــن(، وهــي 

ــة.   ــة البرشي ــة اجلاعي ــودة يف اخللفي ــا موج ــد لعله ــرة فق خ
ــان  ــها كل انس ــى عايش ــة الت ــد االوىل الفردي ــربة الفق إن خ
ــا  ــرج بعده ــن ليخ ــم االم اآلم ــد رح ــى فق ــدة وه ــىل ح ع
ــه  ــيمر ب ــا س ــكل م ــب أويل ل ــون تدري ــد تك ــي ق ــاة والت للحي

ــوت. ــاة وامل ــربيت احلي ــني خ ــك ب ــد ذل بع
تعــد جتربــة الفقــد مــن أشــد اخلــربات عــىل الكبــار 
والصغــار ، ومــا جيعــل األمــر أصعــب عــىل األطفــال هــو عدم 
نهــم مــن التعبــري عــن مشــاعرهم بشــكل كامــل، وكذلــك  متكُّ
افتقادهــم للمهــارات الالزمــة للتكّيــف وختطــي شــعور الفقــد 
ــه  ــعرون ب ــام يش ــري ع ــن التعب ــة ع ــم اللغوي ــص قدراهت ونق
ــام ال  ــا ك ــن األمل، متام ــا م ــة صغارن ــا محاي ــامت . ال يمكنن بالكل
يمكننــا محايــة أحبائنــا مــن املــوت، لكــن مــا نســتطيع تقديمــه 
هلــم هــو مســاعدهتم عــىل التعبــري عــن مشــاعرهم، واســتعادة 
ــع أمل  ــل م ــة للتعام ــارات صحي ــاء مه ــان، وبن ــعورهم باألم ش

ــارة. ــد واخلس الفق
ــع  ض ــا، فالرُّ ــوت تدرجيي ــن امل ــال ع ــوم االطف ــو مفه ينم
ــم  ــوت، لكنه ــوم امل ــون مفه ــني ال يدرك ــر العام ــى عم حت
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ــد  ــاب أح ــد غي ــون عن ــال«، وحيزن ــوم »االنفص ــون مفه يدرك
ــص  ــد، ونق ــكاء متزاي ــة ب ــم يف هيئ ــر تفاعله ــن، ويظه الوالدي
ــن  ــد س ــام عن ــوم .بين ــريات يف األكل والن ــتجابات، وتغ االس
ــر  ــذا العم ــال يف ه ــد األطف ــة )3-6( يعتق ــل املدرس ــا قب م
ــم  ــد ينتاهب ــوم، وق ــبه الن ــه يش ــت، أو أن ــر مؤق ــوت أم أن امل
الشــعور بالذنــب أو باملســؤولية جتــاه مــوت األشــخاص 
املقربــني، فيعتقــدون أن هــذا الشــخص رحــل ألهنــم أســاؤوا 
الســلوك وأنــه ســيعود إن أحســنوا التــرف أو حصلــوا عــىل 
درجــات جيــدة، قــد ينتاهبــم القلــق حــول َمــن ســيهتم هبــم، 
وكيفيــة تأّثــر حياهتــم اليوميــة، وال يتمّكنــون مــن التعبــري عــن 
مشــاعرهم جيــدا عــرب الكلــامت، فتظهــر يف ســلوكيات مثــل: 
ــالإرادي،  ــول ال ــوم، والتب ــات الن ــر، وصعوب ــف والتوت العن

ــام. ــص اإلهب وم
 أمــا يف عمــر املدرســة )6-12(، يــدرك األطفــال يف هــذا 
العمــر أن املــوت بــا رجعــة، ويف عمــر العــارشة يبــدأون يف 
إدراك أن املــوت أمــر حتمــي حيــدث للجميــع وال يمكــن جتنُّبه. 
ــذي  ــا ال ــوت، وم ــل امل ــول تفاصي ــا ح ــئلتهم غالب ــدور أس ت
ــني  ــا ب ــوع مشــاعرهم م ــد تتن ــد املــوت. ق ــد بع ــدث للجس حي
الذنــب والغضــب، والعــار، والقلــق، واحلــزن، واخلــوف مــن 
موهتــم شــخصيا، ويكافحــون للحديــث عــن مشــاعرهم، وقد 
تظهــر يف شــكل ســلوكيات مثــل جتنــب املدرســة، وانخفــاض 

األداء الــدرايس، والعنــف والعزلــة.
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 Bad  أن احلديــث عــن االخبــار غــري الســارة او مايســمى 
news مثــل خــرب وفــاة أو فقــد عزيــز ألمــر شــاق عــىل كل مــن 
مقــدم اخلــرب ومتلقيــه واليقتــر أمل الفقــد عنــد األطفــال عــىل 
وفــاة أحــد امُلقّربــني لدهيــم فــكل خــربة فقــد لشــئ عزيز ســواء 

شــخص أو مــكان أو حيــوان أليــف هــي فقــد. 
مــن االشــياء اهلامــة املالحظــة الســلوكية للطفــل بعــد خربة 
الفقــد. ُيظِهــر األطفــال مشــاعرهم جتاه الفقــد بأشــكال خمتلفة، 
وقــد يظهــر احلــزن عليهــم لفــرتات قصــرية، فينتقــل الطفل من 
البــكاء احلــار إىل االنخــراط يف اللعــب. وال يعنــي هــذا أنــه ال 
يشــعر باحلــزن أو أنــه تعــاىف مــن الشــعور بالفقــد، إذ يســتخدم 
األطفــال طرقــا خمتلفــة للتكيــف عــن تلــك التــي يســتخدمها 
البالغــون، وقــد يكــون اللعــب بالنســبة هلــم ميكانيزمــا دفاعيــا 
ليحميهــم مــن االنغــامس يف املشــاعر املزعجــة . مــن الطبيعــي 
أن يشــعروا باإلحبــاط أو الذنــب أو القلــق أو حتــى الغضــب 
جتــاه الشــخص الراحــل أو جتــاه شــخص آخــر، وقــد يشــكو 
البعــض مــن أعــراض جســدية كالصــداع وآالم املعــدة، وقــد 
ــل  ــال مث ــال إىل أفع ــأ األطف ــلوكية فيلج ــراض س ــر يف أع يظه
ــة الصغــار، أو مــص  ــدث بطريق ــوم، أو التح ــاء الن ــول أثن التب

األصابــع.
قد جند اأي�سا بع�ض العرا�ض الخرى مثل :

•	  طلب املساعدة يف أمور اعتاد أن يفعلها بمفرده.
ضعف األداء الدرايس وضعف الرتكيز. 	•
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وجود خماوف غري منطقية. 	•
متحور ألعابه حول موضوعات كاملوت، واملرض. 	•

الشجار مع األطفال اآلخرين. 	•
فقدان الرغبة يف اللعب واالنعزال عن اآلخرين. 	•

اضطرابات النوم. 	•
ــد  ــة باللجــوء للعــالج النفــي، وق وُينصــح يف هــذه احلال

ــي.  ــردي أو اجلامع ــالج الف ــات الع ــه جلس ــتخدم خالل ُيس
يتزايــد عــدد األيتــام يف عاملنــا العربــى يومــًا بعد يوم بســبب 
ــات  ــة أو الراع ــوارث الطبيعي ــن الك ــة ع ــات النامج األزم

واحلــروب.
يف صبــاح أحــد األيــام ، وصلتنــى رســالة مــن احــد 
االمهــات تبحــث عــن حــل إلحــدى ابنتيهــا التــى تعانــى مــن 
فقــد اختهــا التــؤأم أمــام عينيهــا بالشــنق بســتارة املنــزل خــالل 

ــنوات. ــس س ــاوز مخ ــت التتج ــب  وكان اللع
ــا  ــى أجده ــة الت ــربات العملي ــدا واخل ــربة حتدي ــذه اخل ه
مــن خــالل عمــىل املتواصــل املرتاكــم عــرب ســنوات ىف الدعــم 
ــات  ــروب والراع ــا احل ــع ضحاي ــى م ــى واالجتامع النفس
باملنطقــة العربيــة ومعاجلــة اضطرابــات كــرب مابعــد الصدمــة 
لألطفــال والكبــار ، ومــع نــدرة عــدم وجــود برامــج عالجيــة 
ــذا  ــة ه ــى لرتمج ــا دفعن ــرية م ــة الصغ ــة العمري ــذه املرحل هل
ــيني  ــني النفس ــزاء املختص ــالء االع ــع الزم ــاون م ــل بالتع الدلي
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ــا  ــون عون ــى ليك ــو زك ــور اب ــى ، أ. ن ــارة حيي ــان أ. س ــن لبن م
للمعاجلــني النفســيني لالطفــال وكذلــك اآلبــاء . مــا يتميــز بــه 
ــه  ــال ان ــة األطف ــىل رعاي ــني ع ــه اىل القائم ــل املوج ــذا الدلي ه
ــن  ــون م ــو يتك ــم، وه ــة تعافيه ــم ىف رحل ــا هل ــون عون ــد يك ق
ــة مدعمــة باألنشــطة وأوراق العمــل  ــع مراحــل كل مرحل أرب
مــع رشح شــامل بطريقــة ســهلة وبســيطة تناســب هــذا العمــر 

ــال . ــن االطف ــري م الصغ
ــح لتشــري  ــا العــريب اجلري يكفيــك أن حُتــر خريطــة لعاملن
ــد  ــاالت الفق ــد ح ــوائي لتج ــكل عش ــا بش ــدي دوهل ــىل إح ع
ــع  ــا يدم ــه م ــتجد في ــه س ــبوقة ىف تارخي ــري مس ــدالت غ بمع
ــات  ــروب والراع ــراء احل ــن ج ــؤادك م ــى ف ــك ويدم عيني

ــه . ــى في الت
عندمــا ننظــر إىل دول يرتفــع فيهــا عــدد األيتــام بشــكل كبري 
مثــل ســوريا، والعــراق، والصومــال، والســودان، وفلســطني،، 
ــدول  ــذه ال ــد أن ه ــر نج ــا، واجلزائ ــن، وليبي ــر، واليم وم
ــة  ــيطرة أنظم ــت س ــاخنة أو حت ــق رصاع س ــد يف مناط تتواج
ــربى  ــات ك ــهدت رصاع ــة ش ــق جغرافي ــا مناط ــة أو أهن قمعي
يف املــايض القريــب. عــىل ســبيل املثــال ال احلــر يقــدر عــدد 
ــنوات  ــي يف 8 س ــالل االمريك ــم االحت ــن خلفه ــام الذي األيت

ــي!!. ــم عراق ــون يتي ــوايل 5 ملي ح
واألثــر املدمــر للفقــد عــىل أجيــال قادمــة و عــدم تعافيهــا 

منــه ســيخلف اثــار نفســية تتوارثهــا األجيــال .
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ــل  ــبه عم ــد يش ــد الفق ــال بع ــوب االطف ــع قل ــل م إن العم

ــري! ! ــب صغ ــة لقل جراح

ــر  ــكر والتقدي ــم الش ــى تقدي ــة وه ــرية هام ــة أخ ــى نقط بق

اىل د. هالــة  الســعيد صيــاح التــى كانــت بمثابــة العــني الثالثــة 

ملراجعــة الدليــل معنــا ومالحظتهــا القيمــة عــىل مــا ترجــم فيــه 

ــن  ــالء م ــون للزم ــادة وع ــل إف ــذا العم ــل ه ــأل اهلل أن جيع نس

ــا العــريب . مقدمــي الرعايــة لألطفــال بعاملن

خالد خضر 

ربيع ,2022م



إهداء املؤلفة
أهــــدي هــــذا الكتاب

إىل ابنتي »هانا«
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مقدمة امل�ؤلفة

ــن  ــدين الذي ــال وللراش ــاب لألطف ــذا الكت ــف ه ــم تألي ت
للتعبريعــن  العــالج  طــرق  اكتشــاف  عــىل  يســاعدوهنم 
ــج  ــتخدام ودم ــىل اس ــي ع ــو مبن ــدة. وه ــخصياهتم الفري ش
ــي  ــم العاطف ــل بالتعل ــي تتمث ــة الت ــرق العالجي ــل الط أفض
ــالج  ــة، الع ــج التنموي ــي، املناه ــذكاء العاطف ــي، ال االجتامع
ــز  ــب الرتكي ــام ينص ــلوكي. ك ــريف الس ــالج املع ــريي والع التعب
فيــه عــىل تقديــم جتــارب معــربة وملهمــة للطفــل أثنــاء ســعيه 

ــائره. ــىل خس ــب ع للتغل

عنــد مســاعدة األطفــال يف حتديــد مشــاكلهم، غالًبــا 
دقيقــة  مــوارد  عــىل  العثــور  الصعــب  مــن  يكــون  مــا 
ــد  ــىل حتدي ــدرة ع ــي الق ــة ه ــة البداي ــتكون نقط ــيطة. س وبس
عــىل  للتغلــب  للتطبيــق  قابلــة  خطــة  املشكلة،واكتشــاف 

للمشــكلة. حــل  وإجيــاد  الصعوبــة، 

ومــع ذلــك، عنــد التعــاون مــع أوليــاء األمــور واملــدارس 
ــي  ــوارد الت ــري امل ــل توف ــن األفض ــون م ــد يك ــات، ق واملجتمع
يمكــن أن تســاعد األطفــال عــىل فهــم مشــاعرهم، ومــن ثــم 
مســاعدهتم عــىل التعبــري عــن تلــك املشــاعر. نحــن كبالغــني، 
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ــل  ــة مث ــاعر القوي ــم املش ــال فه ــن األطف ــع م ــا نتوق ــا م غالًب
الغضــب واحلــزن والغــرية واإلحبــاط، ولكــن يف مرحلــة 
الطفولــة يتــم التواصــل مــع هــذه املشــاعر بطريقــة مرحيــة أكثــر 

ــة . ــامل الفني ــب أو األع ــالل اللع ــن خ م

هذا الكتاب ه� نقطة حت�ل لأنه:

يساعد الطفل عىل فهم املشاعر القوية والتعبري عنها.  •

التأكيــد عــىل أن املشــاعر القويــة الناجتــة عــن الفقــد طبيعيــة   •
جــدا ســواء للطفــل أو الراشــد.

ــربات  ــالل اخل ــن خ ــل م ــال للعم ــاس لألطف ــر األس يوف  •
ــك  ــدة إلدراك تل ــرق جدي ــاف ط ــم اكتش ــن ث ــة وم املؤمل

التجــارب تبعــا ألســاليب تفكريهــم.

يســاعد األطفــال عــىل متهيــد الطريــق لتعلــم أســس   •
التفكــري املتبعــة يف العــالج املعــريف الســلوكي )CBT( مــن 
خــالل توليــد أكــرب عــدد ممكــن مــن التفســريات اجلديــدة 
أو وجهــات النظــر البديلــة حــول موقــف مــا. يتــم حتقيــق 
ذلــك مــن خــالل مســاعدة األطفــال عــىل تبــادل األفــكار 
خللــق أنــامط تفكــري جديــدة. ويتــم مســاعدة األطفــال عــىل 
القيــام بذلــك عــرب اكتشــاف طــرق جديــدة للعــب والتذكر 
ــهم. ــري يف أنفس ــاء( والتفك ــالق )اإلهن ــن اإلغ ــري ع والتعب
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ــن  ــي م ــري اإلبداع ــة والتعب ــالق للمناقش ــة انط ــق نقط خيل  •
خــالل الكلــامت املكتوبــة والرســم والقصــص.

يســاعد الطفــل عــىل بنــاء مفــردات كلــامت الشــعور ويطور   •
الثقافــة العاطفيــة.

ــد إىل  ــة الفق ــن حال ــوره م ــل تص ــن حتوي ــل م ــن الطف متك  •
ــت. ــرور الوق ــه بم ــل حلزن ــاد ح إجي

كيف ن�ستخدم هذا الكتاب
ملاذا كتب هذا الكتاب ؟

ــة هــذا الكتــاب ملســاعدة األطفــال والراشــدين  متــت كتاب
ــهلة.  ــل س ــىل أداة عم ــول ع ــم يف احلص ــون معه ــن يعمل الذي
ــري عــن حزهنــم وغضبهــم  ــا لألطفــال للتعب فهــو يوفــر أساًس
وفقداهنــم إلغــالق عالقــة مــن خــالل املــوت أو الصدمــة أو 
اخلســائر املتعــددة، أو مــن خــالل االنتقــال إىل جمتمــع آخــر، أو 

ــرى. ــات أخ ــال أو هناي ــالق أو االنفص ــالل الط ــن خ م

ــول  ــاك ح ــون باالرتب ــاء األخصائي ــعر اآلب ــا يش ــا م غالبـً
ــري  ــاعرهم أو التعب ــم مش ــىل فه ــال ع ــاعدة األطف ــة مس كيفي
عنهــا. ففــي معظــم األحيــان ال يــدرك األطفــال مــا يشــعرون 
بــه باســتثناء شــعور غامــض باالرتبــاك وعــدم الراحــة، والذي 
مــن املرجــح أن يتــم التعبــري عنــه مــن خــالل اللعــب أو مــن 

ــلوكية. ــكالت الس ــات و املش ــالل الصعوب خ
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ــن  ــر م ــرتاب أكث ــىل االق ــال ع ــؤالء األطف ــاعدة ه إن مس
ــا  ــي أنن ــاعر يعن ــك املش ــل تل ــاعرهم وح ــن مش ــري ع التعب
ــات  ــة النهاي ــواد ملعاجل ــامت وامل ــم بالكل ــة إىل تزويده بحاج

ــم. ــة هب اخلاص
على ماذا يحت�ي الكتاب

تــم وضــع هــذا الكتــاب يف أربعــة أجــزاء منفصلــة. يمكــن 
ــة، أو  ــة إىل النهاي العمــل عــىل كل جــزء عــىل حــدة مــن البداي
ــن  ــال يمك ــبيل املث ــىل س ــة، ع ــرق فردي ــتخدامه بط ــن اس يمك
ــة  ــن قص ــارة ع ــو عب ــذي ه ــث، وال ــزء الثال ــن اجل ــدء م الب
ــحلية  ــا س ــت منه ــي عان ــددة الت ــائر املتع ــول اخلس ــرية ح قص

ــف(. ــة الزواح ــن عائل ــرية )م صغ
كيف ت�ستخدم الأن�سطة

يبــدأ النشــاط يف جعــل الطفــل يشــعر بالراحة واألمــان. ثم 
تبــدأ التامريــن بوضــع قائمــة بكلــامت املشــاعر، وهــذا يســاعد 
ــعور،  ــة للش ــه املرافق ــري الوج ــىل تعاب ــرف ع ــىل التع ــل ع الطف
ــي  ــاعر الت ــون« املش ــم »ل ــامت، وتعل ــذه الكل ــة ه ــل وكتاب متثي

يمــرون هبــا، ودمــج هــذه املعلومــات.

يف اجل��زء الث��اين يتعــرف الطفــل عــىل طبيعــة الفقــد و 
مراحلــه و خرباتــه االجتامعيــة ومراحــل احلــزن الطبيعيــة بعــد 
الفقــد، ســواء مــن الطــالق، أو االنتقــال، أو وفــاة أحــد أفــراد 
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أرستــه أو حيــوان أليــف. يركــز هــذا القســم عــىل خلــق ذاكــرة 
إجيابيــة حــول املفقــود وطريقــة لتكريــم و ترشيــف الذكــرى و 

االعتــزاز هبــا.

اأم��ا يف اجل��زء الثال��ث الــذي هــو عبــارة عــن قصــة قصــرية 
ــل  ــن أج ــال م ــا القت ــىل عائلته ــرية كان ع ــحلية صغ ــن س ع
البقــاء عــىل قيــد احليــاة يف الطبيعــة. تعرضــت شــخصية القصــة 
ــة  ــوارث الطبيعي ــن الك ــدة م ــائر عدي ــي«، خلس ــة، »لي اخليالي
ــد  ــت تعتق ــي كان ــرة الت ــاعر الغام ــا املش ــي أدت إىل جتربته الت

ــًدا. أهنــا لــن ختتفــي أب

مــع مــرور الوقــت، وبدعــم مــن جدهتــا العزيــزة، أصبحت 
ــا  ــر م ــد لتذك ــكان جي ــاء م ــىل إنش ــادرة ع ــي« ق ــحلية »لي الس
فقدتــه ولتتذكــر عائلتهــا فيــه و أن تتعلــم أن مشــاعرها القويــة 
ــا،  ــعادة يف حياهت ــة والس ــعر بالبهج ــدأت تش ــدأ، وب ــوف هت س
واســتأنفت روتينــًا طبيعًيــا قــد يســتمتع بــه أي صغــري بعمرهــا.

ال توجــد طريقــة صحيحــة أو خاطئــة ملالحظــة مــا يقــوم به 
الطفــل خــالل األنشــطة اإلبداعيــة. إن دور املعالــج أو )امليرس( 
هــو تســهيل تعبرياهتــم اإلبداعيــة عــن اإلهنــاء )اإلغــالق( دون 

ــدار أحكام. إص

ــب،  ــكار، الغض ــة، اإلن ــي الصدم ــزن ه ــل احل إن مراح
ــع األطفــال طريقهــم  ــث يتب ــول. حي املســاومة، احلــزن، والقب



جتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايفجتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايف20

ــا. تســاعد بعــض  اخلــاص نحــو اإلغــالق بطــرق خمتلفــة متاًم
هــذه الطــرق الطفــل عــىل التعبــري عــن حقيقــة الفقــد وقبوهلــا، 
جتربــة أملــه، التكيــف مــع واقــع جديــد دون املفقــود، وأخــريًا 

ــه. ــدة مــن دون ــة جدي ــاء هوي تأســيس وبن
قــد يمــر بعــض األطفــال يف مجيــع املراحــل بطريقة متســقة؛ 
قــد يفــّوت البعــض مراحــل أو ينتكــس لفــرتة من الوقــت، وقد 
يبــدو البعــض ظاهرًيــا غــري متأثــر بالفقــد، ولكنــه يعاين نفســيا 
مــن أمل كبــري. متامــا مثــل البالغــني، ال توجــد طريقــة صحيحــة 
أو خاطئــة لألطفــال للتعامــل مــع املشــاعر. ففــي الوقــت الذي 
ــة إىل  ــاطة بحاج ــم ببس ــاعر، إهن ــذه املش ــن ه ــه ع ــربون في يع
التشــجيع عــىل اإلحســاس هبــا وتقبلهــا، ســواء كانــت مؤملــة 
أو مبهجــة وقــت التعبــري عنهــا. وعــىل مقدمــي الرعايــة التأكــد 
ــي  ــام( الطبيع ــني )النظ ــىل الروت ــون ع ــال حيافظ ــن أن األطف م
ألن هــذا يوفــر هلــم الســالمة. يوفــر اجلــزء اخلــاص بــاألدوات 
ــارئ  ــرشات للق ــات والن ــن املعلوم ــًدا م ــا مزي ــع أيًض واملراج

التــي يمكــن االســتعانة هبــا.
إذا كان هنــاك أي إشــارة إىل أن الطفــل عالــق يف أحــد املراحل، 
مثــال يف مرحلــة الغضــب لفــرتة طويلــة مــن الزمــن، فيجــب طلب 
استشــارة متخصصــة مــن أخصائــي أو طبيــب نفــي. يمكــن أن 
يكــون اللعــب واألعــامل الفنيــة التعبرييــة مفيــًدا يف متكــني الطفــل 

مــن التعبــري عــن آالمــه وحتويلهــا يف النهايــة.



اجلـــزء األول
األنشطة التعبيرية
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مقدمة يف الأن�سطة التعبريية
 امل�ساعر

مالحظة للقراء

ــة،  ــا بدق ــري عنه ــاعر والتعب ــد املش ــىل حتدي ــدرة ع إّن الق
Social Emo� ــي  ــي االجتامع ــم العاطف ــن التعل ــزء م ــي ج )ه

ــربون  ــاعرهم أو يع ــددون مش ــال حي tional Learning(. فاألطف

عنهــا بشــكل تلقائــي مــن خــالل اللعــب والفــن أو القصــص 
ــاعر  ــرتاف بمش ــوي واالع ــري الّلغ ــني أّن التعب ــة. يف ح املجازي
أكثــر دقــة ال حيــدث حتــى وقــت الحــق. يميــل األطفــال إىل 
ــب،  ــن وغاض ــعيد، حزي ــاعر: س ــات املش ــظ درج ــم ولف فه
ولكــن لدهيــم فهم ضئيــل للمشــاعر األقل حــّدة أو الوســطية .

ومــن املالحــظ أن األطفــال مل يتعرفــوا عــىل املشــاعر 
الصعبــة مثــل العــار، اخلــزي، اإلهانــة، اليــأس والغــرية، 
ولكنهــم ومــع ذلــك  قــد اختربوهــا. عــادة يتــم التعبــري عــن 
هــذه املشــاعر مــن خــالل اللعــب التخّيــيل أو الفــن أو التامهــي 

ــة. ــخصيات القص ــع ش م

ــد  ــكلة عن ــميتها مش ــب تس ــي يصع ــاعر الت ــكل املش تش
األطفــال الذيــن يعانــون مــن الفقــدان عــىل أي مســتوى. فــإن 
طــالق الوالديــن، االنفصــال، املــوت، االغــرتاب عــن جمتمــع، 



جتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايفجتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايف24

ــاب،  ــبب االكتئ ــب بس ــة املحب ــّدم الرعاي ــاه مق ــدان انتب أو فق
اإلجهــاد املــايل، وظيفــة جديــدة، مولــود جديــد يف العائلــة أو 
حتــى فقــدان حيــوان أليــف، مجيعهــا أمثلــة عــىل الفقــد عنــد 
ــائر  ــذه اخلس ــى ه ــا، ال حتظ ــك، يف ثقافتن ــع ذل ــال، وم األطف

ــوب. ــرتام املطل ــوس أو االح بالطق
لكــي يتغّلــب األطفــال عــىل مشــاعر احلــزن، مهــام كانــت 
ــة بالنســبة للبالغــني، مــن املفّضــل  هــذه املشــاعر قليلــة األمهي
االســتعانة باللعــب، الفــّن، وكذلــك احلكــي والقصــص 
ــيطة  ــن البس ــذه التامري ــاعد ه ــث تس ــد. حي ــن الفق ــري ع للتعب
األطفــال عــىل جتــاوز مراحــل احلــداد الطبيعيــة وهــي: الرفــض 
والصدمــة، اإلنــكار، الغضــب، املســاومة، احلــزن وصــوالً اىل 

ــول. القب
مراحــل احلــداد النفــي هــذه، هــي أداة للمعرفــة والتثقيف 
للبالغــني، ولكــن ال ينبغــي هلــم اســتخدامها كدليــل لتحديد يف 
أي مــن املراحــل يمــّر الطفــل. إن قيــاس صحــة الطفل النفســية 
تبعــا هلــذه املراحــل واالســتعجال يف التنقــل بينهــا قــد يــؤدي 
إىل نتائــج عكســية عــىل الطفــل. يمكــن لألطفــال العمــل مــن 
البدايــة إىل النهايــة، كــام يمكنهــم الرتاجــع للخلــف أو ختطــي 
بعــض املراحــل ثــم الرجــوع إليهــا فيــام بعــد. رحلــة الشــفاء 
ــكّل منهــم  ــني طفــل وآخــر، فل ــة ب ــدة مــن نوعهــا وخمتلف فري

طريقتــه و تفــرده.
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هيــدف التمريــن األول إىل خلــق األمــان العاطفــي والبيئــي 
ــن  ــري ع ــة يف التعب ــعور بالراح ــىل الش ــال ع ــاعدة األطف ملس
املشــاعر. يشــجع هــذا التمريــن األطفــال عــىل حتديــد وأخــذ 

ــة. ــاحتهم املرحي ــىل مس ــور ع ــادرة يف العث ــام املب زم

أن كل طفــل متفــّرد وســوف يســعى إىل إجيــاد األمــان 
العاطفــي بطــرق خمتلفــة. بالنســبة لبعــض األطفــال، قــد تكون 
هــذه املســاحة عــىل األرض، أو الكــريس املفضــل، أو باخلــارج 
ــرت  ــب. إذا وف ــجرة، أو يف امللع ــت ش ــا حت ــة جالس يف احلديق
الفرصــة للطفــل، فســوف يرشــدك اىل معرفــة كيــف حيــددون 

هــم مشــاعرهم اخلاصــة باألمــان العاطفــي.

يعــّد إعــداد املــكان والبيئــة املناســبة للعمــل عــىل املشــاعر 
والعواطــف، جــزءًا مهــام مــن مســاعدة الطفــل عــىل الشــعور 
باألمــان والســامح لــه بالتعبــري عــن املشــاعر الصعبــة يف وقــت 
الحــق. مــن غــري املتوقــع أن يتخطــى الطفــل مراحــل احلــداد 
أو الفقــد أو أن يدمــج و يعيــد صياغــة مشــاعره إال عــن طريــق 
اختبــار و معايشــة هــذه املشــاعر الصعبــة والعمــل مــن خالهلا. 
ختطــي الفقــد ال حيــدث باســتباق أو إســقاط املراحــل، أو إنكار 
ــًا يف  ــي قدم ــل للم ــتعجال الطف ــر، واس ــي تظه ــاعر الت املش
ــكايف  ــت ال ــدر الوق ــرتم و تق ــوس حت ــا طق ــل إهن ــه. ب حيات
والطــرق املناســبة للتعبــري عــن هــذه املشــاعر مــن أجــل 
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ــد هلــذا الفقــد. ــى ومنظــور جدي اكتســاب معن

حيقــق النشــاط األول اهلــدف األســايس وهــو إعــداد املكان 
املناســب للعمــل عــىل املشــاعر. فُيطلــب مــن الطفــل أن يبــادر 
ــار  ــل، واختي ــدء يف العم ــه للب ــب ل ــكان املناس ــد امل يف حتدي
ــق  ــي ســوف حيتاجهــا لتحقي ــة الت ــارص واأللعــاب املفّضل العن

األمــان العاطفــي.

ان أنشــطة الكتابــة والرســم موجــودة بخــط كبــري، بحيــث 
ــارات  ــة ومه ــم الكتاب ــني يف تعّل ــال املبتدئ ــدى األطف ــون ل يك
ــم.  ــن عمله ــري ع ــة للتعب ــاحة الكافي ــي املس ــيق احلرك التنس
ســيكون مــن املفيــد أيضــا أن يكــون لديــك كمعالــج )ميــرس( 
أوراق إضافيــة وأدوات رســم، مثــل أقــالم رصــاص، ألــوان، 
أقــالم تظليــل، غــراء، مقــص وجمــالت قديمــة، بحيــث يمكــن 
ــب  ــورق املناس ــاس ال ــوان ومق ــن األل ــتفادة م ــال االس لألطف

ــام باألنشــطة. ــد القي عن

يتــم إمــداد األطفــال باألنشــطة والتدريبــات بشــكل 
ــوا مــن ختطــي مشــاعرهم وحّلهــا.  متواصــل ومســتمر ليتمكنّ
ــّم التعريــف بأنــواع  ــة بإعــداد املــكان، ث تبــدأ األنشــطة األولي
املشــاعر املتنوعــة وكيفيــة التعــرف عليهــا. بمجــرد أن يتعــرف 
الطفــل عــىل هــذه املشــاعر، يــأيت دور األنشــطة ملســاعدة 
األطفــال عــىل حــّل مشــاعرهم وخرباهتــم اخلاصــة باإلغــالق 



27 جتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايفجتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايف

)اإلهنــاء( بطــرق صغــرية أو كبــرية. كــام تؤمــن هــذه األنشــطة 
ــارب،  ــذه التج ــن ه ــة ع ــم أو الكتاب ــري بالرس ــاحة للتعب مس
ــن  ــم م ــف ذكرياهت ــم وترشي ــال لتكري ــا لألطف ــي فرًص وتعط
خــالل األنشــطة، وأخــريا اســتخدام القصــص اخلياليــة حتــى 

ــا. ــن خالهل ــارته م ــل بخس ــى الطف يتامه

ــلة  ــا يف سلس ــم تقديمه ــطة يت ــن أن األنش ــم م ــىل الرغ ع
متصلــة، إال أنــه يمكــن متابعتهــا بطــرق خمتلفــة مثاًل اســتخدام 
ــد  ــاعر. ق ــىل املش ــرف ع ــاط التع ــد نش ــرية بع ــة القص القص
ــرات  ــدة م ــد ع ــاط واح ــال يف أداء نش ــض األطف ــب بع يرغ
ــا يف  ــم أو الحًق ــة هب ــد اخلاص ــات الفق ــن أوق ــم ع ــل الرس مث
الكتــاب مــن خــالل تكريــم الفقــد مــن خــالل إقامــة الطقوس 
لعــدة حــوادث فقــد خمتلفــة. ســوف يوضــح هــذا للميــرس أن 
هــذه هــي املجــاالت التــي حتتــاج إىل تغيــري أكثــر مــن غريهــا 
ويمكــن منــح املزيــد مــن التقديــر لتســهيل اإلغــالق يف هــذه 

ــات. املوضوع

ــطة  ــر األنش ــالل تطوي ــن خ ــطة م ــيع األنش ــن توس يمك
التعبرييــة اخلاصــة بــك، أو مــن خــالل توســيع نطــاق العمــل 
مــن خــالل قــراءة القصــص اخلياليــة عــن احلــداد. هنــاك قائمة 
ــال  ــعور األطف ــة ش ــامذج واالدوات لتنمي ــزء الن ــب يف ج كت

ــال. ــالل اخلي ــن خ ــاء( م ــالق )اإلهن باإلغ
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إذا شــعرت يف أي وقــت بالقلــق بشــأن تقــدم قــدرة تعبــري 
ــري  ــم توف ــد ت ــا. )لق ــترش أخصائًي ــالق، اس ــن اإلغ ــل ع الطف
لوائــح بأســامء اجلمعيــات املناســبة، بــام يف ذلــك مواقــع 
ــاعدة يف  ــل مس ــىل أفض ــور ع ــن العث ــك م ــت لتمكين االنرتن

ــب(. الوقــت املناس
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الن�ساط 1: اإعداد مكان اآمن ...:
مقدمة ح�ل كيفية عمل امل�ساعر 

ــذا  ــدء يف ه ــح للب ــن ومري ــكان آم ــاد م ــل إجي ــن املفّض  م
التمريــن. رّبــام ختتــار أن جتلــس عــىل األرض يف مكانــك 

ــة. ــة مرحي ــة أو بطاني ــك املفضل ــع لعبت ــل م املفّض

ــا يكــون مــن الصعــب توديــع النــاس أو احليوانــات  أحياًن
ــي  ــاعر الت ــن املش ــدث ع ــا التح ــب علين ــياء. و يصع أو األش
نشــعر هبــا داخلنــا بصــوت عــاٍل. يســّهل أحياًنــا التعبــري عــن 
ــن أو  ــم أو التلوي ــل الرس ــة مث ــرق خمتلف ــة بط ــاعر الصعب املش
ــك،  ــبة ل ــك بالنس ــر كذل ــة. إذا كان األم ــة مفضل ــب بلعب اللع
ــن  ــعور بتحس ــىل الش ــاعدك ع ــك سيس ــا بداخل ــم م ــإن رس ف

ــارج.  ــن اخل م
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الن�ساط 1: اإعداد مكان اآمن ...
مقدمة ح�ل كيفية عمل امل�ساعر 

بالســعادة  للشــعور  املفضلــة  طريقتــك  أدنــاه  ارســم 
ــخاص  ــك واألش ــة لدي ــاب  املفضل ــي األلع ــا ه ــان. م واألم

الذيــن ترغــب أن يكونــوا حولــك؟ 
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الن�ساط 2: اأحجية امل�ساعر:
ما هي اأ�سماء م�ساعرك؟

مالحظة للقراء

النشــاط 2 أحجيــة املشــاعر، يعــّرف الطفل بأســامء املشــاعر 
ــد يفــرتض البالغــون أن األطفــال  ــكل بســاطة. ق األساســية ب
يفهمــون مفــردات املشــاعر ويمكنهــم التعــرف عليهــا، لكــن 
جيــب توخــي احلــذر لوضــع األســس ألبســط وأهــم الكلــامت 
املعــرّبة عــن الشــعور. بمجــرد إنشــاء هــذا األســاس، يمكــن 
إضافــة مفــردات املشــاعر األكثــر صعوبــة ودقــة إىل مفــردات 

املشــاعر للطفــل.

يعمــل هــذا التمريــن عــىل بنــاء سلســلة متصلة من األســامء 
البســيطة إىل املعقــدة وفهــم املشــاعر. غالًبــا مــا يتعّلــم األطفــال 
التعبــري عــن هــذه املشــاعر األساســية مــن خــالل املوســيقى، 
األغــاين، اللعــب التخيــيل وقــراءة القصــص اخلياليــة. يمكــن 

توســيع هــذه األنشــطة األساســية بطــرق خمتلفــة.

ــتخدامها يف  ــاعر الس ــردات املش ــة بمف ــع قائم ــا نض  دعون
ــا. صورن
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إليك بعض مفردات املشاعر لتبدأ هبا:

اأحب اللعب بألعايب املفضلة.  ●
أشــعر بــأين غا�س��ب عندمــا يســقط اآليــس كريــم اخلــاص   ●

ــىل األرض. يب ع
أنا أشعر بأين �سعيد يف يوم عيد ميالدي.  ●

أشعر بالرعب عندما أرى صورة وحش خميف.  ●
أنا فخ�ر بنفي عندما أتعلم شيًئا جديًدا.  ●

أنــا أشــعر بالده�س��ة عندمــا يــأيت صديــق للعــب معــي ومل   ●
أكــن أتوقــع أنــه قــادم.

أشعر باحلزن لدقيقة عندما تذهب أمي اىل العمل.  ●
أشعر بال�حدة عندما أستيقظ يف منتصف الليل.  ●
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تــرى هــل بإمكانــك ختمــني مــا يشــعر به هــذان الشــخصان 
مــن خــالل مالحظــة وجهيهام؟

 



جتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايفجتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايف34

الن�ساط 3: لعبة تطابق امل�ساعر:
التعرف على م�ساعرك

مالحظة للقراء

األســاس  نفــس   4 والنشــاط  النشــاط  هــذا  يعتمــد 
التجريبــي الــذي اعُتمــد يف النشــاط 2 يف حتديــد أســامء املشــاعر 
ــا  ــا م ــه. غالًب ــىل الوج ــر ع ــي تظه ــاعر الت ــىل املش ــرف ع والتع
يواجــه األطفــال، وبســبب صغــر ســنّهم، صعوبــة يف التعــرف 
ــد  ــال، ق ــبيل املث ــىل س ــاعر. ع ــض املش ــني بع ــروق ب ــىل الف ع
ــىل  ــة ع ــر الدهش ــخص تظه ــة لش ــورة يف جمل ــون ص يالحظ
ــه  ــرون إىل وج ــد ينظ ــوف«، أو ق ــا »خ ــا بأهن ــه ويصفوهن وجه
ُيظهــر الغضــب ويصفونــه بأنــه »وجــه خائــف«. يمكــن 
التخفيــف مــن هــذه التفاصيــل الدقيقــة مــن خــالل املامرســة 
ــن  ــل. يمك ــا الطف ــي يالحظه ــاعر الت ــول املش ــل ح والتواص
توســيع األنشــطة مــن خــالل الطلــب منهــم بتمثيــل الشــعور 
ــا  ــذا م ــم، وه ــامءات وجوهه ــالل إي ــن خ ــه م ــارة الي واإلش
يكســبهم تدريًبــا إضافًيــا. كــام أن مطابقــة مفــردة الشــعور مــع 
الوجــه املطابــق يف النشــاط 3، ســتوفر املامرســة املناســبة لتطوير 

ــاعر. ــاص باملش ــوي اخل ــم اللغ املعج
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كان  إذا  مــا  حتقــق  اإلضافيــة.  الوجــوه  بعــض  إليــك 
ــن  ــب ع ــه املناس ــع الوج ــعور م ــة الش ــة كلم ــك مطابق بإمكان

ــط: ــم خ ــق رس طري

 

غيور

حزين

سعيد

خائف
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الن�ساط 4: املل�سقات املجمعة لل�ج�ه )ك�لج ال�ج�ه(:
تعلُّم ما هي امل�ساعر التي تظهر على ال�ج�ه 

مالحظة للقراء

يســاعد النشــاط 4 الطفــل عــىل إجيــاد مجيــع أنــواع تعابــري 
الوجــه مــن خــالل االســتعانة باملجــالت والصــور ليعــرب عــن 
مشــاعره الشــخصية. ســاعد الطفل يف متييــز فئات املشــاعر التي 
ظهــرت يف الصــور. هــل مــا اختــاره لرســمته هــو يف الغالــب 
وجــوه ســعيدة أم حزينــة، خائفــة أم غاضبــة؟. ســيعطيك هــذا 
ــة.  ــك اللحظ ــم يف تل ــال عامله ــرب األطف ــف خيت ــن كي ــرة ع فك
قــم بتوســيع النشــاط مــن خــالل املحادثــة عــن طريــق طــرح 
أســئلة مفتوحــة حــول املشــاعر التــي تالحظهــا يف امللصقــات 

املجمعــة اخلاصــة بــه.
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ــوه يف  ــن الوج ــن م ــدد ممك ــرب ع ــق أك ــص أو متزي ــم بق    ق
املجــالت وإلصقهــا يف املربــع أدنــاه. هــل بإمكانــك ختمــني مــا 
يشــعر بــه كل وجــه. هــل هــم غاضبــون، حزينــون، غيــورون، 

ســعداء، خجولــون، خائفــون؟
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الن�ساط 5: ال�ج�ه املعربة:
ار�سم وجًها يتنا�سب مع مفردات ال�سع�ر

مالحظة للقراء

ــة الطفــل مــن خــالل رســم  هيــدف هــذا النشــاط إىل تنمي
وجهــه بطــرق خمتلفــة لتتناســب مــع مفــردات الشــعور. يعــّزز 
هــذا التمريــن إمكانيــة فهــم املشــاعر مــن مفــردات إىل إيــامءات 
ــج  ــات للمعال ــاط معلوم ــذا النش ــيوّفر ه ــددَا، س ــه. جم الوج
)للميــرّس( حــول كيفيــة فهــم الطفــل ملفــردات الشــعور وكيف 

يتــم التعبــري عنهــا عــن طريــق الوجــه.

يعمــل النشــاط 5 كأســاس للنشــاط 6 حيــث يتــم تزويــد 
الطفــل باملزيــد مــن املفــردات والكلــامت املعــرّبة عــن املشــاعر 

ليســتخدمها.
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 مرادفات عن »ال�سعادة«

ارســم وجًهــا يناســب كل مــرادف مــن مرادفــات 
»ســعادة«

هبجة 

هناء 

محاس 

روعة 

رسور 
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الن�ساط 6: م�سطلحات امل�ساعر:
بناء معجم من م�سطلحات امل�ساعر

 
مالحظة للقراء

ــر مفــردات الشــعور ويبنــي  يشــّجع النشــاط 6 عــىل تطوي
معجــام ألربعــة مشــاعر أساســية: الســعادة، احلــزن، الغضــب، 
ــدرج  ــرى تن ــاعر أخ ــردات مش ــامين مف ــر ث ــام يوّف ــوف. ك واخل
ــن  ــد م ــاك العدي ــذا، هن ــع ه ــم، وم ــدة منه ــت كل واح حت
الكلــامت األخــرى التــي يمكــن اســتخدامها واالســتفادة منهــا 

ــراءة. ــعة والق ــطة املوّس ــالل األنش ــن خ م

قائمــة املفــردات البســيطة جتعــل الطفــل يتفاعــل مــع 
كلــامت أخــرى تتجــاوز الســعادة، احلــزن، الغضــب، واخلوف. 
يطلــب مــن الطفــل حتديــد واســتخدام كلمــة أخــرى لوصــف 

ــه. ــر مفــردات املشــاعر لدي نفــس املشــاعر حتــى يتــم تطوي
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 مفردات المشاعر

 خائف غضب حزين سعيد
 متحمس

 
 مذعور حانق فاقد االمل

 مبتهج
 

 متجمد ثائر متألم

 منتش  
 

 مترقب مستفز مكتئب

 بافضل حال
 

 متوتر ممتعض وحيد

 مستبشر
 

 جبان مستاء يائس

 مِرح
 

بطثم  خائف متضايق 

 فِرح
 

حبطم مثير للشفقة  قلق 

 مسرور
 

 عصبي مغتاظ تعيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنــا العديــد مــن مفــردات املشــاعر)1(. ربــام تكــون قد ســمعت 
عــن بعضهــا ولكــن قــد يكــون بعضهــا جديــًدا بالنســبة لــك. 
إذا نظــرت داخــل األعمــدة، يمكنــك أن تــرى أن هنــاك العديد 
مــن الكلــامت اجلديــدة للمشــاعر: ســعيد، حزيــن، غاضــب، 

أو خائــف)2(. 

))) من اجل تبسيط عملية شرح المشاعر يقوم الميسر باعطاء امثلة لوصف الشعور، على سبيل 
» اذا وعدك والدك بانه سيعطيك حلوى  المثال عند شرح شعور خيبة االمل يمكن القول 
اذا اهنيت الواجب المدرسي، وانت تحمست وفعلت ما ُطلب منك على اكمل وجه ولكنه 
لم يِف بوعده، عندها ما هو الشعور الذي ستشعر به يف هذه الحالة؟ اجعل الطفل يصف 

المشاعر، بعد ذلك قم بمساعدته على تسميتها » شعور خيبة االمل« ) حاشية المرتجم(.
))) يمكن استثمار المواقف التي من خاللها يخترب الطفل مشاعر ال يستطيع تحديدها وذلك 
المشاعر  معجم  وبناء  المختلفة  المشاعر  تمييز  على  يساعده  وهذا  له  تسميتها  طريق  عن 

الخاص به.) حاشية المرتجم(

غاضب
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البحث عن  م�سطلح جديد لل�سع�ر

 استخدم قائمة مفردات املشاعر الختيار كلمة جديدة:
مفردات »احلزن«

تعي�ض

حزين

حمبط

اكتب كلمة احلزن اخلاصة بك هنا .......................
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مفردات » الغ�سب«

حانق

�ساخط

انتقامي

 
اكتب كلمة الغضب اخلاصة بك هنا ...................
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مفردات »ال�سعادة«

فرح

مبتهج

م�سرور

اكتب كلمة السعادة اخلاصة بك هنا..................
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مفردات » اخل�ف«

خائف

مذع�ر

مفزوع

اكتب كلمة اخلوف اخلاصة بك هنا...................
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 الن�ساط 7: اأكمل اجلملة :
اخرت كلمة من قائمة مفردات امل�ساعر لإكمال اجلمل

مالحظة للقراء

ــداد للتمريــن الســابق حيــث يســمح  يعتــرب النشــاط 7 امت
ــه  ــتخدمًا كلامت ــي مس ــوي العاطف ــه اللغ ــاء معجم ــل ببن للطف
اخلاصــة املعــرّبة عــن املشــاعر ليتعــّرف عليهــا. يتوســّع النشــاط 
إىل مــا هــو أبعــد مــن مشــاعر الســعادة واحلــزن املعتــادة 
ملســاعدة الطفــل عــىل التعبــري عــن املشــاعر الصعبــة واملبهمــة.

ســينهي الطفــل اجلمــل التاليــة باختيــار كلمــة مــن قائمــة 
ــق ب«. ــة 24 ويف »ملح ــردات يف الصفح املف
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الن�ساط 7: اكمل اجلملة � :

اخرت كلمة من قائمة مفردات امل�ساعر لإكمال اجلمل

 

عندمــا هيــز كلبــي ذيلــه نحــوي ليقــول مرحبــًا ، أشــعر  	●

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

إذا طلب مني صديقي أن ألعب أشعر .................... 	●

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

ــد  ــزل،  ق ــة يف املن ــي املفضل ــرك لعبت ــر إىل ت ــا أضط عندم 	●

............................................ بـــِ  أشــعر 
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يف بعــض األحيــان يظهــر رســم كرتــوين خميــف عــىل  	●

........................... أشــعر  حيــث  التلفزيــون 

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

ــف  ــل يف الص ــل زمي ــن قب ــًا م ــاًم مزعج ــميتي اس ــم تس ت 	●

......................................... ـِ  بــ وشــعرت 

ــاء. يف  ــا يف إن ــدت دودة ووضعته ــايض وج ــف امل ●	 يف الصي

ــعرت  ــارج وش ــت للخ ــد زحف ــا ق ــايل وجدهت ــوم الت الي

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

●	 بعــد مغــادرة جــديت، أشــعر .............................. 
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الن�ساط 8: ما ه� ل�ن م�ساعري؟ 

اكت�سف ل�ن م�ساعرك

مالحظة للقراء

يف النشــاط 8، ُيطلــب مــن الطفــل التعــّرف عــىل مشــاعره 
مــن خــالل اللــون. يتيــح هــذا التمريــن للطفــل وامليــرس حتديد 
األلــوان املســتخدمة للتعبــري عــن املشــاعر القويــة مــن خــالل 
ــه  ــىل أن ــر ع ــون األمح ــر يف الل ــا نفك ــادًة، م ــم. ع ــن والرس الف
لــون الغضــب ولكــن بالنســبة للطفــل، قــد يعنــي اللــون األمحر 
شــعوًرا خمتلًفــا متاًمــا، مثــل الدهشــة أو اإلثــارة. احــرص عــىل 
ــاعد  ــا. يس ــه اختياره ــي علي ــوان الت ــل باألل ــي للطف أال توح
ــن  ــد م ــع املزي ــىل مج ــرس( ع ــص )املي ــن املتخص ــذا التمري ه
املعلومــات الدقيقــة حــول عمــل الطفــل التعبــريي وحاجتهــم 

لتحقيــق الشــفاء.
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الن�ساط 8: ما ه� ل�ن م�ساعري ؟ 

اكت�سف ل�ن م�ساعرك
ستحتاج إىل أقالم ملونة، أقالم حتديد أو أقالم تلوين

●  عندما أشعر بالغ�سب، هذا هو لون غضبي  

عندما أشعر بالأذى، هذا هو لون جرحي   ●

عندما أشعر باحلزن، هذا لون حزين     ●

عندما أشعر بال�سعادة، هذا لون سعاديت   ●

عندما أشعر بالغرية، هذا هو لون غرييت   ●

عندما أشعر بالإحباط، هذا هو لون إحباطي   ●

عندما أشعر باخل�ف، هذا هو لون خويف   ●
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الن�ساط 9: ق��ض قزح امل�ساعر: 
عرب عن م�ساعرك من خالل الأل�ان

مالحظة للقراء

ــالل  ــن خ ــابقًا، م ــه س ــم تعّلم ــا ت ــاط 9 م ــل النش يكّم
ــيتم  ــا س ــي بدوره ــة والت ــعور الفردي ــوان الش ــتحداث أل اس
ــذا  ــع ه ــزح. جيم ــوس ق ــاًم لق ــح رس ــا لتصب ــا الحًق تطويره
ــال  ــيختار األطف ــون. س ــعور والل ــردات الش ــني مف ــن ب التمري
ــل الغضــب  ــة مث ــل مشــاعر قوي ــا خمتلفــة ومتفــردة لتمثي ألواًن
ــبق  ــي س ــك الت ــن تل ــوان ع ــذه األل ــف ه ــد ختتل ــزن. ق أو احل
وتعّلمنــا ربــط املشــاعر هبــا مثاًل ربــط اللــون األمحــر بالغضب. 
ــتخدام  ــل اس ــن للطف ــزح، يمك ــوس ق ــم ق ــالل رس ــن خ م
لوحــة األلــوان التــي تــم تطويرهــا يف النشــاط 8 إلكــامل ألــوان 
ــار لــون  ــم اختي قــوس قــزح يف النشــاط 9. هبــذه الطريقــة، يت

ــزح.  ــوس ق ــم ق ــا إىل رس ــة ونقله ــل كل عاطف ــزي لتمثي رم
ــاًل  ــعة مظل ــد األش ــون أح ــد يك ــال ، ق ــبيل املث ــىل س ع
ــاره  ــم اختي ــذي ت ــون ال ــو الل ــذا ه ــوردي ألن ه ــون ال بالل
ــعاع  ــون ش ــد يك ــاط 8. ق ــة يف النش ــاعر الغاضب ــل املش لتمثي
آخــر ملوًنــا باللــون األخــر والــذي ربــام تــم اختيــاره لتمثيــل 
املشــاعر الســعيدة يف النشــاط 8. أكمــل قــوس قــزح  يف ســبعة 
أشــعة خمتلفــة ، كل واحــد منهــا يمثــل عاطفــة مــن النشــاط 7.
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  الن�ساط 9 :  ق��ض قزح امل�ساعر: 

عرب عن م�ساعرك من خالل الأل�ان

  ســنصنع ســويًا قــوس قــزح مــن األلــوان ونطلــق عــىل كل 
ــعور. ــم ش جزء إس

ستحتاج إىل أقام ملونة، أقام حتديد أو أقام تلوين.

ارســم قــوس قــزح يف املربــع امللحــق يف الصفحــة التاليــة، 
ثــم لــون كل جــزء بأحــد ألــوان املشــاعر التــي ســبق واخرتهتــا 

يف النشــاط 8.

مثــال، إذا اخــرتت أن يكــون لــون الغضــب برتقــايل، فلــّون 
أحــد خطــوط الشــعاع بالربتقــايل.
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ــوس  ــكل ق ــا  لتش ــب هب ــي ترغ ــوان الت ــدد األل ــم ع ارس
ــك: ــاص ب ــزح اخل ق
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الن�ساط 10: من ال�سعب اأن نق�ل »وداعًا«:
التعلم عن عمليات الإغالق الي�مية 

مالحظة للقراء

خيتــرب مجيــع األطفــال والراشــدين، وبشــكل يومــي، 
ــا  ــد اعتدن ــا ق ــن، وألنن ــالق. ولك ــات اإلغ ــات وعملي النهاي
عليهــم فقــد أصبحــوا جــزءا مــن املكونــات الطبيعيــة أليامنــا. 
ــال  ــا« لألطف ــول »وداع ــمل ق ــالق، تش ــات اإلغ ــض عملي بع
ونحــن يف طريقنــا اىل العمــل. مثــل آخــر هــو وداع الزمــالء يف 

ــل. ــوم العم ــة ي هناي

بالنســبة لألطفــال، تتضمــن عمليــات اإلغــالق قــول 
الــوداع اىل األهــل قبــل ذهاهبــم اىل املدرســة او احلضانــة، واىل 
مقدمــي الرعايــة يف هنايــة اليــوم عنــد اصطحــاب أهلهــم هلــم. 
ــتوى  ــىل مس ــات ع ــات وبداي ــي هناي ــاالت ه ــذه االنتق كل ه

ــروف. ــري مع ــي وغ خف

ــداد  ــادرة األج ــد مغ ــالق عن ــذا اإلغ ــال ه ــرب األطف خيت
ــن  ــالق الوالدي ــد ط ــارة، أو عن ــد الزي ــزل بع ــن إىل املن عائدي

وانفصــال العائــالت، أو تغيــري جمتمعــات.
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وهنــاك العديــد مــن الطــرق التــي جتعــل العالقــات التــي 
تكونــت مــن خــالل التواصــل اليومــي غــري مرتبطــة ببعضهــا 

البعــض، ممــا يعــرض األطفــال واألرس للنهايــات.

يتكيــف اجتامعيــا مــع  الطفــل  التمريــن  جيعــل هــذا 
اإلغالقــات اليوميــة البســيطة التــي قــد يتعــرض هلــا وأن يفهــم 
ــن  ــا للوالدي ــول وداًع ــب ق ــن الصع ــة، م ــى يف البداي ــه، حت أن
ــح يف  ــه يصب ــاء، ولكن ــاء واألحب ــة واألصدق ــي الرعاي ومقدم
النهايــة أســهل، وحتــى جتربــة ممتعــة، حيــث يعــود الطفــل إىل 

ــي. ــني الطبيع الروت
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الن�ساط 10: من ال�سعب اأن نق�ل »وداعًا«:
التعلم عن عمليات الإغالق الي�مية 

 

ــا إىل توديــع شــخص مــا كنــت هتتــم  هــل اضطــررت يوًم
ــك،  ــام بذل ــة يف القي ــدت صعوب ــام وج ــك؟ رب ــره يف حيات ألم
ــذا  ــاه ه ــعيدة جت ــة وس ــاعر طيب ــك مش ــت لدي ــة إذا كان خاص

ــخص. الش

كل يــوم تقــول وداعــا لكثــري مــن النــاس، ربــام لوالدتــك 
ــه  ــود إىل منزل ــني يع ــدك ح ــل، أو جل ــب إىل العم ــا تذه عندم
بعــد الزيــارة، أو ربــام للصديــق الــذي يتعــني عليــه العــودة إىل 

املنــزل بعــد موعــد اللعــب.

ــات  ــك هناي ــون لدي ــل أن يك ــن املحتم ــدث، فم ــام ح مه
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ــبوعك. ــك أو ألس ــيئة ليوم ــدة وس جي

ــا  ــي فيه ــن تق ــا مل تك ــات أيًض ــاك أوق ــت هن ــام كان رب
مثــل هــذا الوقــت الرائــع، قــد يكــون يوًمــا ســيًئا يف املدرســة 
ــودة إىل  ــار للع ــك االنتظ ــة وال يمكن ــت يف نزه ــا كن أو عندم
ــول  ــا ق ــهل فيه ــن األس ــا كان م ــذه أوقات ــت ه ــزل. كان املن

ــة. ــا يف النهاي وداًع

ــض  ــن البع ــهل م ــوداع أس ــاالت ال ــض ح ــرى، بع ــام ت ك
اآلخــر. هــل يمكنــك التفكــري يف وقــت كان فيــه الــوداع 

ــا؟ صعًب



61 جتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايفجتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايف

ارسـم أدنـاه الوقـت الـذي واجهـت فيـه صعوبـة يف قـول 
»وداًعـا« لشـخص مـا. 
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م�ساحة اأكرب للر�سم واخلرب�سة ح�ل اأوقات ال�داع:
ارسم أكرب عدد ممكن من الصور
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 الن�س��اط 11: التح��دث ع��ن فق��د احلي�ان��ات الأليف��ة اأو 
الألعاب:

التع�رف عل�ى, التح�ّدث ع�ن, ور�س�م حال�ة فق�د احلي��ان 
الألي�ف او اللعب�ة

مالحظة للقراء

ــة  ــن النهاي ــري ع ــىل التعب ــال ع ــاعدة األطف ــون مس ــد تك ق
ــق  ــيلة خلل ــي الوس ــي، ه ــي أو لفظ ــكل جتريب ــالق بش أو اإلغ
فــرص جديــدة إضافيــة للحــوار والعمــل العالجــي للتعــايف. 
كــام يمكــن أن تكــون حافــًزا يمّكــن الطفــل مــن القيــام بمزيــد 

مــن العمــل.
النشــاط 11 هــو متريــن خــاص لفقــدان احليوانــات األليفــة 
وألعــاب األطفــال، فهــو مــكان لتكريــم والتعبــري عــن فقــدان 
حيــوان أليــف خــاص أو لعبــة مفضلــة. قــد يكــون فقــدان لعبة 
مميــزة أو حمبوًبــة جتربــة صعبــة لطفــل صغــري، خاصــًة يف فــرتات 
االنتقــال أو الــوداع أو أوقــات النــوم. يمكــن ألي مقــدم رعاية 
أن يتذكــر معانــاة حماولــة العثــور عــىل لعبــة حمبوبــة ُتركــت يف 
منــزل شــخص مــا أو يف القطــار أو احلافلــة أو الســيارة. يمكــن 
اســتخدام هــذا النشــاط إىل جانــب األنشــطة الســابقة ملســاعدة 
الطفــل عــىل تذّكــر احليــوان األليــف أو اللعبــة. يمكــن أيًضــا 
اســتخدام التامريــن الالحقــة، مثــل صنــع صنــدوق الذكريات، 

جلمــع صــور وتــذكارات عنــه.
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 الن�س�اط 11: التح�دث ع�ن فق�د احلي�ان�ات الأليف�ة او 
الألعاب:

التع�رف عل�ى, التح�ّدث ع�ن, ور�س�م حال�ة فق�د احلي��ان 
الألي�ف او اللعب�ة

ــوب أو  ــف حمب ــوان ألي ــه حي ــك في ــت كان لدي ــر يف وق فّك
ــك. ــة لدي ــة مفضل ــدت دمي ــرشة أو فق ح

ماذا كان اسمه أو اسمها ؟.............................
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ارسم صورة حليوانك األليف أدناه
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الن�ساط 12: الذكريات اجلميلة:
جمع الذكريات

 
مالحظة للقراء

ترّكــز األنشــطة التاليــة عــىل تذكــر، تكريــم، وحتويــل 
اإلغــالق أو النهايــة أو اخلســارة. تقــود هــذه األنشــطة الطفــل 
بطريقــة حتــرتم مشــاعره اىل مجــع أفضــل مــا يتعلــق بالشــخص 
ــة  ــري بطريق ــة أو التعب ــن، الكتاب ــم، التلوي ــرب الرس ــوب ع املحب

ــئت مــع هــذا الشــخص. ــي ُأنِش ــط الت ــة عــن الرواب إجيابي

يف هــذه التامريــن اللطيفــة، يمكــن دعــوة الطفــل لالنضــامم 
إىل رحلتــه اخلاصــة يف التعبــري عــن العالقــة املفقــودة. إن ســامح 
املعالــج )امليــرس( للطفــل بتحديــد وتريتــه اخلاصــة، يبــنّي مــن، 
مــاذا، أيــن وكيــف يمكنهــم معاجلــة النهايــة والتكيــف معهــا .

ــدى  ــرة ل ــتحداث ذاك ــا يف اس ــن أيًض ــذه التامري ــاهم ه تس
الطفــل واتصــال العاطفــي بالفقــد بــدال مــن العالقــة الســابقة 
ــل عــىل  ــاط، يف جوهــره، الطف املاديــة. فيســاعد هــذا النش
ــىل  ــاعد ع ــام يس ــة، ك ــة منفتح ــالق بطريق ــن اإلغ ــدث ع التح
تســهيل املناقشــة املفتوحــة حولــه، ويوفــر رابًطــا مــن العالقــة 
ــن أن  ــخص ال يمك ــة بش ــة احلالي ــابقة إىل العالق ــية الس احلس

ــدية.  ــواس اجلس ــربه احل ختت
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ــذا  ــة يف ه ــة املعرفي ــن الناحي ــدا م ــدون ج ــال جي إن األطف
ــب  ــا يف اللع ــا ومبدًع ــون ثرًي ــا يك ــادة م ــم ع ــر ألن خياهل األم
والعمــل التعبــريي. الكبــار هــم الذيــن يمــرون بأوقــات أكثــر 

ــة. ــذه الطريق ــد هب ــة الفق ــاوز عالق ــة لتج صعوب
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الن�ساط 12: الذكريات اجلميلة:
جمع الذكريات

 �س�تحتاج اإىل �سن�دوق اأحذي�ة, علب�ة منادي�ل اأو وع�اء 
�سغ�ري لالحتف�اظ بالذكري�ات

إن قــول وداًعــا، ال يعنــي أنــه يتعــني علينــا أن ننســى 
الشــخص أو احليــوان أو املــكان الــذي تركنــاه.

بالنســبة هلــذا النشــاط، امجــع عنــارص صغــرية مثــل الصور، 
التذاكــر، التــذكارات والصــور التــي لديــك أو شــيئا مــا رســمه 
الشــخص الــذي  تتذكــره. قــم بعمــل قائمــة ذكريــات جلميــع 
األنشــطة التــي قمتام هبــا مًعــا. امجــع أي يشء يتســع يف صندوق 
ذكرياتــك ويكــون ممّيــزًا لــك و للشــخص، احليــوان األليــف أو 

ــذي تتذكره. ــكان ال امل
تذكــر أن تعمــل ببــطء، افعــل قــدر مــا تتحمــل فقــط. إذ أنه 
ــا  ومــن الطبيعــي أن تشــعر ببعــض تلــك املشــاعر التــي حتدثن
عنهــا ســابًقا، مثــل احلــزن أو الغضــب. أو ربــام تشــعر وكأنــك 
ــد - ال  ــت واح ــب يف وق ــاعرك تتقّل ــث كل مش »غ�س��الة« حي

بــأس، نشــعر مجيًعــا بذلــك يف بعــض األحيــان.
ــرق  ــاد ط ــد إلجي ــل بج ــا العم ــني علين ــه يتع ــي أن ــذا يعن ه
صغــرية لتذكــر األشــخاص الذيــن نحبهــم وودّعناهــم، ليبقــوا 

ــا إىل األبــد. يف ذاكرتن
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الن�ساط 13: �سناديق الذكريات:

مكان للتكرمي

مالحظة للقراء

انظر »مالحظة للقراء« للن�ساط 12.
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الن�ساط 13: �سناديق الذكريات:
مكان للتكرمي 

قــد ترغــب يف اســتخدام الطــالء، التلويــن أو الرســم عــىل 
العلبــة مــن اخلــارج أو الداخــل لكــي جتعلهــا مميــزة. قــد ترغب 
يف لصــق العنــارص املهمــة مــن اخلــارج. افعــل مــا ترغــب لكــي 

جتعلــه فريــًدا بالنســبة إليــك وإىل الشــخص الــذي تتذكــره.

ــة  ــة أو العلب ــدوق األحذي ــني صن ــن تزي ــي م ــا تنته عندم
الصغــرية، ضــع كل العنــارص التــي ترغــب يف وجودهــا 

ــة. ــة مجيل ــا بطريق بداخله

ــز أو  ــورق ممّي ــه ب قــد ترغــب يف تغليــف اجلــزء الســفيل من
مــادة خاصــة. كــام قــد تفّضــل تغليــف العنــارص قبــل وضعهــا 

يف العلبــة أو صنــدوق الذكريــات. 
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إذا كنــت ال تريــد وضــع عنــارص الذكــرى اخلاصــة بــك يف 
صنــدوق أو علبــة، فيمكنــك ترتيبهــا عــىل رف خــاص.

ــد  ــك ق ــر أن ــا، فتذك ــي اخرتهت ــات الت ــت الذكري إذا غّلف
ترغــب يف فتحهــا مــرة أخــرى يف وقــت الحــق وليــس فقــط 
إضافــة املزيــد مــن الذكريــات ولكــن أيًضــا إللقــاء نظــرة عــىل 

ــل. ــل يف الداخ ــا بالفع ــي وضعته ــات الت الذكري

 عندما تضيف كل ما تريد، أغمض عينيك بلطف ورّدد: 

ســأتذكرك دائــا. مــن فضلــك اعتــِن بنفســك واعلــم أنــك ورّدد:  وكرر اجلملة التالية:
ســتكون دائــًا يف ذاكــريت. 

ــكان  ــة يف م ــا بعناي ــك وضعه ــة ب ــة اخلاص ــذ العلب اآلن خ
ــة. ــب أو يف خزان ــل رف الكت ــف، مث ــاف ونظي ج

اجعــل مــن هــذا املــكان مكاًنــا لذكرياتــك، واعــرف كيفيــة 
العثــور عليــه عندمــا حتتــاج إىل تذكــر الشــخص أو احليــوان أو 

الرجــوع للذكــرى مــرة أخــرى.
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الن�ساط 14: ت�س�رات جديدة: 
طريقة جديدة للتذكر وال�سع�ر

مالحظة للقراء

ُيظهــر هــذا التمريــن التغــرّي ونتيجــة العمــل العالجــي مــع 
ــن  ــان، األم ــعور باألم ــن الش ــل م ــن الطف ــه يمّك ــل. إن الطف
ــر  ــات نظ ــد وجه ــد تولي ــتقبل عن ــل يف املس ــي واألم العاطف

ــلوكي(. ــريف الس ــالج املع ــدة )الع ــري جدي ــامط تفك وأن

يتمّتــع األطفــال برباعــة كبــرية يف إنشــاء العديــد مــن 
»القصــص« املختلفــة حــول حياهتــم، ويمكــن إرشــادهم 
لتبنــي منظــور جديــد ألنفســهم يتضمــن التعــايف أو اإلغــالق 
)اإلهنــاء( بطريقــة حتظــى بالقبــول. .فبــدالً مــن قــول الطفــل، 
»لقــد ابتعــد صديقــي«، وهــذا قــد ينتــج عنه مشــاعر اخلســارة، 
يمكــن توليــد أفــكار بديلــة بالقــول: »عــاش صديقــي املفضــل 
يف جمتمعــي ملــدة عامــني ولديــه جمتمــع جديــد يعيــش فيــه اآلن. 
ــه.  ــا صنــدوق للذكــرى وأتذكــره عندمــا أنظــر إلي لقــد صنعن
فهــو ال يــزال صديقــي«. هــذا يوّلــد أفــكاًرا بالتقّبــل ويســاعد 

عــىل حتويــل أمل الفقــد إىل التعــايف.
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يمكــن أيًضــا اســتخدام هــذا النشــاط كعملّيــة تقييــم 
احلــداد. ملجموعــات 

الن�ساط 14: ت�س�رات جديدة: 
طريقة جديدة للتذكر وال�سع�ر

ــي  ــا ه ــه اآلن أو م ــعر ب ــا تش ــاه م ــم أدن ــب أو ارس اكت
ــدأت العمــل مــن  ــذ أن ب ــي تعلمتهــا من مفــردات املشــاعر الت

ــن: ــذه التامري ــالل ه خ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اكتب أو ارسم ما تشعر به حيال وقت الوداع اآلن:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م�ساحة لر�سم ما ت�سعر به الآن:
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اجلزء الثالث

معاجلة جتربة الفقد

عبر اخليال
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ليل�ي  تق��ل  اأن  يج�ب  الق�س�ة:  وق�ت   15 الن�س�اط 
... »وداع�ًا« 

ــب  ــزن والغض ــأس، احل ــحلية( بالي ــي « )الس ــعر » لي تش

ــا. ــا وأخوهي ــع جده ــر اىل تودي ــا تضط عندم
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الن�ساط 15: وقت الق�سة:
يجب اأن تق�ل » ليلي « »وداعًا« ...

مالحظة للقراء

ــون  ــن حيّول ــال الذي ــة لألطف ــن إضافي ــري متاري ــد توف يع
خســائرهم أو حــاالت إغالقهــم أو هنايــات عالقاهتــم خطــوة 
مهمــة حلــل آالمهــم وإعــادة اندماجهــم مــرة أخــرى يف العــامل.

ــب  ــي تناس ــطة الت ــري األنش ــإن توف ــال، ف ــبة لألطف بالنس
ــاعد  ــات يس ــالل األدب أو املؤلف ــن خ ــريف م ــتواهم املع مس
عمليــة الشــفاء. يســتمتع األطفــال بالقــراءة عــن كيفيــة تعامــل 
ــة مــع هناياهتــم وإغالقاهتــم.  األطفــال أو الشــخصيات اخليالي
ــة  ــح طريق ــل تصب ــارش ب ــد مب ــة كفق ــود التجرب ــا ال تع فحينه
للتعامــل بشــكل أفضــل مــع املشــاعر الثقيلــة الغامــرة التــي قــد 
يواجهوهنــا. كــام أنــه يوفــر إطــاًرا يمكــن للطفــل مــن خاللــه 
التعــرف عــىل مشــاعره والتعامــل معهــا يف اللعــب أو التعبــري 
التجريبــي. كــام يمكــن للطفــل التعبــري عــن آالمــه وحتديدهــا 
ــدة  ــاعر اجلدي ــردات املش ــع مف ــل م ــكل أفض ــا بش وحتويله
ــالل  ــن خ ــاعره م ــد مش ــىل حتدي ــل ع ــدرة أفض ــابه ق واكتس

ــاين. ــني األول والث ــن اجلزئ متاري
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يمكــن تقديــم القصــة اخلياليــة القصــرية يف بداية، وســط أو 
هنايــة عمــل أو متاريــن الطفــل. يمكــن أيًضــا توســيعها لتشــمل 
قصًصــا أخــرى حــول النهايــات أو الفقــد. يمكــن توســيع هذا 

النشــاط إىل نشــاط مجاعــي.

ــي«  ــن »لي ــة ع ــارة اخليالي ــة اخلس ــتبدال قص ــك اس يمكن
بأخــرى إذا كانــت ذات مغــزى لظــروف طفلــك. عــىل ســبيل 
املثــال ، تــدور القصــة يف النشــاط 15 حــول اخلســائر املتعــددة 
التــي قــد حتــدث يف الكــوارث الطبيعيــة ولكــن جتربــة طفلــك 
قــد تكــون الطــالق أو وفــاة اجلــد. يف هــذه احلالــة ، قــم 
ــا لظــروف طفلــك. بتشــكيل القصــص اخلياليــة املختــارة وفًق

حيــوي قســم األدوات والنــامذج جمموعــة واســعة للقــراءة 
ــة كل  ــل بنهاي ــاج ودلي ــاك منه ــام هن ــتوى. ك ــر ومس ــكل عم ل
ــة  ــو طريق ــة ه ــص اخليالي ــراءة القص ــة. إن ق ــن القص ــم م قس
مهمــة لتوســيع النقــاش واملحادثــات مــع الطفــل. كــام يمكنــك 
االســتعانة بمكتبتــك لتأمــني عــدد أكــرب مــن املراجــع والكتب.

توضــح القصــة حقيقــة النهايــات مــن خــالل الشــخصيات 
ــي  ــددة الت ــارات املتع ــن اخلس ــًا ع ــف أيض ــام تكش ــة، ك اخليالي
ــة  ــة طبيعي ــن كارث ــج ع ــدة تنت ــوان، فواح ــامل احلي ــل يف ع حتص

وأخــرى جــراء حــادث وغريهــا بســبب التقــّدم يف العمــر.

ــي  ــوم والت ــة يف العــامل الي ــاك كــوارث وحــوادث طبيعي هن
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تســبب خســائر متعــددة ممــا يتعــنّي عــىل بعــض األطفــال حتّمل 
ــب  ــن طبي ــاعدة م ــب املس ــات. اطل ــن الصدم ــوع م ــذه الن ه
نفــي حمــرتف أو مستشــار ملســاعدتك يف دعــم الطفــل الــذي 

ــواع اخلاصــة مــن اخلســائر. ــى مــن هــذه األن عان

يمكــن لألطفــال أن يتعاملــوا مــع هــذه القصــة عــىل عــدة 
ــع  ــل م ــد للتعام ــرس جلي ــاط ك ــدم كنش ــد خت ــتويات، وق مس
ــان  ــق بإنس ــت تتعل ــل - إن كان ــها الطف ــي يعيش ــات الت النهاي
ــة عــىل  نطــاق  ــده بمعرفــة أولي ــوان - أو كطريقــة لتزوي أو حي
ــيلة  ــة وس ــه بمثاب ــام أن ــع. ك ــرب املراج ــراءة ع ــع يف الق موّس

ــدة. ــاعر جدي ــردات مش ــم مف ــة وتعل ملامرس

ــي  ــي ه ــحايل، والت ــن الس ــة م ــول عائل ــة ح ــدور القص ت
ــك  ــن يمكن ــوم، ولك ــامل الي ــراض يف الع ــددة باالنق ــا مه أيًض
اســتبدال هــذا بحيــوان أو حــرشة أو لعبــة مــن األفضــل للطفل 

ــك. ــل ذل ــت تفّض ــا، إذا كن ــف معه أن يتعاط
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الن�ساط 15: وقت الق�سة:
يجب اأن تق�ل »ليلي« »وداعًا«...

كان عــىل »ليــي« أن تــودع الكثــري مــن أحبائهــا. هــي تشــعر 
باليــأس، احلــزن والغضــب عندمــا تضطــر إىل توديعهــم، 

ــا. ــرى يف حياهت ــرة أخ ــم م ــن تراه ــا ل ــل أهن ــا ان تتقّب وعليه

ماذا تفعل مب�ساعرها القوية؟

إىل أين يذهبون؟ كم من الوقت يستغرق ذهاهبم؟

كيف يمكنها املساعدة يف حل مشاعرها املرتبكة؟

ذات مــرة كان لــدي صديقــة، ســحلية صغــرية. عاشــت يف 
أســفل حديقتــي. صديقتــي، »ليل��ي«، كان لدهيــا عائلــة كبــرية 
مــن األخــوات واإلخــوة، العــامت واألعــامم واألجــداد الذيــن 

يعيشــون معهــا يف أســفل حديقتــي.

لألســف ، عانــت »ليل��ي« مــن فقــدان مــا ال يمكــن 
ــن. ــرًيا يف الس ــد كان كب ــا - لق ــت وجده ــوره، أخ وأخ تص
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ــريان،  ــط اجل ــاده ق ــا اصط ــقيقها، »�س��اين«، عندم ــات ش م
»زي��ن«. شــقيقة »ليل��ي« الكــربى، »روزي«، جرفتهــا عاصفــة 
ــهر.  ــة أش ــن ثالث ــر م ــذ أكث ــا من ــور عليه ــم العث ــديدة. مل يت ش
وصفهــا والدهــا بأهنــا »كارثــة طبيعيــة« ولكــن مل يكــن هنــاك 

ــا. ــي بداخله ــاعر الت ــول املش ــي ح أي يشء طبيع
شــعرت »ليل��ي« باحلــزن عندمــا مــات اجلــد بعــد بلوغــه ســن 
ــقيقها  ــات ش ــا م ــب عندم ــعرت بالغض ــا ش ــيخوخة، ولكنه الش

وأختهــا. ال يبــدو األمــر عــادالً، كالمهــا كانــا صغرييــن جــًدا.
مشــاعر  مــن  مزيــج  مــع  باالرتبــاك  »ليل��ي«  شــعرت 
ــزن  ــاط، واحل ــب، اإلحب ــق(، الغض ــدم التصدي ــكار )ع اإلن
الشــديد. مل تكــن تعــرف مــا الــذي كانــت تشــعر بــه، أو كيــف 

ــاعر. ــن املش ــًا م ــل بركان ــا حتم ــعرت وكأهن ــه. ش ــرج من خت
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يف الليــل، تركــت الدمــوع تتدفــق عــىل وجههــا. حاولــت 
أن تكــون شــجاعة وأاّل ُتظهــر حزهنــا لوالدهيــا، لكــن يف الليل، 
ــتها  ــي عاش ــدة الت ــات اجلي ــرت األوق ــها، تذك ــدة يف عش وحي
ــع »�س��اين«  ــة م ــات اليومي ــرتجعت األوق ــام اس ــد، ك ــع اجل م
حيــث كانــا يلعبــان ويمرحــان يف أعــايل األشــجار بعيــدا عــن 

النــاس.

بكــت عندمــا تذكــرت شــقيقتها املحبوبــة »روزي«، خاصــة 
ــص  ــادالن قص ــهام وتتب ــان يف عش ــا ختتبئ ــا كانت ــل عندم يف اللي

يومهــام.

شــعرت »ليل��ي« وكأهنــا تــكاد تنفجــر، وشــعرت باالرتبــاك 
ــب  ــزن، الرع ــب، احل ــن الغض ــة م ــاعر قوي ــع مش ــديد م الش
واخلــوف. لقــد تشــابكت هــذه املشــاعر داخلهــا  كــام لــو كانت 

داخــل »غســالة املالبــس«.

ــعور  ــىل الش ــها ع ــاعدة نفس ــه ملس ــا فعل ــذي يمكنه ــا ال م
بالتحســن؟ كيــف يمكنهــا التعبــري عــن كل املشــاعر املختلطــة 

ــل؟ ــا يف الداخ ــعر هب ــت تش ــي كان الت

ــة  ــت حزين ــي كان ــة الت ــا احلكيم ــت »ليل��ي« إىل جدهت حتدث
جــًدا أيًضــا عــىل اجلــد و»روزي« و»�س��اين«. حتدثتــا مًعــا حتــى 
الليــل عــن األوقــات اجليــدة التــي قضتاهــا مــع كٍل منهــم. لقد 
ــا متــآن األشــياء القديمــة  ــا عــىل الصــور القديمــة، أخذت بكت
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التــي ختــص كل منهــم - املالبــس القديمــة، الصــور، التذاكــر، 
األلعــاب، واألكــواب الشــخصية.

عانقــت »ليل��ي« ســرتة جدهــا القديمــة بالقــرب منهــا 
بــأن ذراعيــه  لتشــعر  تتــوق  وتشــممت رائحتــه. كانــت 
ــًا يف الســامء. شــعرت  ــني تلتفــان حوهلــا وترفعاهــا عالي القويت
ــه هبــذه الطريقــة وســألت اجلــدة إذا كان بإمكاهنــا  بالقــرب من
ــا  ــل عندم ــا يف اللي ــتمتع هب ــا لتس ــرب منه ــرتته بالق ــاء س إبق

ــديدة. ــدة الش ــعر بالوح تش

ــا  ــي التقطته ــداف الت ــن األص ــد م ــت »ليل��ي« العدي مجع
مــع »روزي« عندمــا ذهبــت العائلــة إىل شــاطئ البحــر يف نزهــة. 
كانــت ال تــزال قــادرة عــىل شــم رائحــة البحــر املالــح، فركــت 
القــرشة عــىل خدهــا لتشــعر بخشــونتها. تذكــرت كيــف قامــت 
هــي و»روزي« بتمشــيط شــاطئ البحــر مًعــا للعثــور عــىل أمجــل 

األصــداف وأكثرهــا ملعاًنــا إلضافتهــا إىل جمموعتهــام.

ــو  ــًدا وه ــا ج ــد كان حمبوًب ــرت »ليل��ي« يف »�س��اين«. لق فك
ــىل  ــا ع ــاعدت والدهت ــا س ــر ألهن ــعرت بالفخ ــد ش ــري لق صغ
ــم  ــا تعل ــده عندم ــكت بي ــد أمس ــت ق ــه، كان ــه وحتميم إطعام
ــض  ــدأ بالرك ــني ب ــم ح ــجار، ث ــىل رؤوس األش ــف ع الزح
فيــام بعــد مســتخدمًا أرجلــه األربــع. ســاعدته »ليل��ي« يف لعــب 
البيســبول عندمــا كــرب قليــاًل وكانــا يلعبــا الغميضــة لســاعات. 
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ــد  ــرسور عن ــرخ ب ــوز وكان ي ــه بالف ــمح ل ــام تس ــت دائ كان
ــا. ــاك هب اإلمس

ــد مــن املشــاعر  ــات والعدي ــري مــن الذكري ــاك الكث كان هن
املربكــة يف داخلهــا ، »ليل��ي« رســمت ورســمت بقــدر مــا 
ــا  ــروا فيه ــي م ــات الت ــت باألوق ــر. احتفل ــتطيع أن تتذك تس
ــة  ــت بعناي ــد وضع ــها. لق ــول عش ــور ح ــت الص ــا ووضع مًع
األشــياء الثمينــة التــي مجعتهــا: األصــداف البحريــة والصــور 

ــص »�س��اين«. ــت خت ــي كان ــة الت ــاب املفضل واأللع

وضعتهــم »ليل��ي« بعنايــة عــىل رف مــع صــور أختهــا 
ــدوق  ــرية يف صن ــذكارات صغ ــت ت ــا. وضع ــا وجده وأخيه

ــر... ــا وتتذك ــر إليه ــى تنظ ــاًم حت ــا دائ ــاص لتخرجه خ

متنــت »ليل��ي« أن تنتهــي مشــاعرها املختلطــة واملربكــة 
بعــد أن فعلــت كل هــذا، لكنهــا مل تنتهــي. شــعرت عــدة مرات 
ــاعر  ــك املش ــة بتل ــة التالي ــهر القليل ــابيع واألش ــالل األس خ

ــة. ــة والصادم ــة، واملربك ــة، احلزين ــة، الغاضب القوي

أرادت أحياًنــا أن تنتقــد وجتــرح شــخًصا مــا لتجعلــه يشــعر 
بــاألمل الــذي كانــت تشــعر بــه، لكــن بــدالً مــن ذلــك ذهبــت 
»ليل��ي« إىل عشــها، ونظــرت إىل صــور عائلتهــا، وحتدثــت 
ــدوق  ــت صن ــاك، وفتح ــون هن ــوا ال يزال ــو كان ــام ل ــم ك معه
الذكريــات، فتحسســت األلعــاب الصغــرية بــني يدهيــا والتــي 
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ــًكا لشــقيقها. ــام مل ــوم مــن األي كانــت يف ي

األهــم مــن ذلــك كلــه أهنــا رســمت ورســمت. رســمت 
ــت »ليل��ي« كل يشء  ــة. وضع ــك اللحظ ــا يف تل ــا بداخله كل م

عــىل الــورق.

كانــت تكتــب أحياًنــا عــن أملهــا، وأحياًنــا ترســم، وأحياًنــا 
ــرة  ــا. م ــة لدهي ــو املفضل ــة الرادي ــراص DVD وحمط ــّغل أق تش
أخــرى طلبــت مــن أبيهــا أن يلعــب البيســبول معهــا فكانــت 
ــا  ــكل قوهت ــري ب ــتطيع، وجت ــا تس ــى م ــرة بأق ــرب الك ت

ــا. ــق هب لتلح

ــا  يف بعــض األحيــان كانــت هــذه األشــياء مفيــدة، وأحياًن
ــا  ــا يمكنه ــان كان كل م ــض األحي ــك ... يف بع ــن كذل مل تك
فعلــه هــو رفــع يدهيــا والبــكاء بدمــوع غزيــرة ماحلــة وتركهــا 
تتســاقط عــىل وجههــا ، كانــت حتمــل معطــف اجلــد بالقــرب 

ــرٍي. ــه كان يعانقهــا كــدٍب كب منهــا وتتظاهــر بأن

ــالد  ــد املي ــة عي ــة يف مواجه ــة بالغ ــدت »ليل��ي« صعوب وج
وأعيــاد مولدهــم، وعيــد ميالدهــا بــدون وجودهم للمســاعدة 

يف التخطيــط واللعــب يف حفلتهــا.

أن  »ليل��ي«  التــايل، وجــدت  العــام  الربيــع يف  بحلــول 
ــث  ــاءل، حي ــدأت تتض ــة ب ــًدا واملختلط ــة ج ــاعرها القوي مش
حــل حملهــا مشــاعر احلــزن. كانــت تبكــي احيانــا عنــد تذكــر 
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ــا  ــراد أرسهت ــن أف ــة م ــد ثالث ــد. إن فق »روزي« و»�س��اين« واجل
املحبوبــني هــو بمثابــة مأســاة، ولكــن أيضــا كان هنــاك أشــياء 

ــا ... ــال هب ــرى لالحتف أخ

فقــد رزقــت أمهــا بطفــل آخــر، وكان لــدى »ليل��ي« صديقــة 
ــب يف  ــات اللع ــض أوق ــي بع ــت تق ــة وكان ــدة يف املدرس جي
منزهلــا. كــام بــدأت يف تلقــي دروس املوســيقى وأحبــت العزف 

عــىل البيانــو.

شــيًئا فشــيًئا، تركــت »ليل��ي« تلــك األشــهر الصعبــة 
ــت  ــدأ. انخرط ــك هي ــوي املرتب ــعور الق ــدا الش ــا، وب وراءه
ــد مــن األنشــطة اجلديــدة وكونــت صداقــات  »ليل��ي« يف العدي
ــب  ــوس بجان ــة للجل ــد بحاج ــا مل تع ــدت أهن ــدة. وج جدي
ــاب  ــس احلــيل واأللع ــرى وتتحس ــد الذك ــها لتعي رفهــا يف عش
التــي وضعتهــا لتكريــم أقارهبــا. لقــد كان وقًتــا عصيًبــا، 
وعــىل الرغــم مــن أهنــا لــن تنســى أبــًدا، فقــد وجــدت الرضــا 
ــذا  ــتغرق ه ــدة. اس ــطتها اجلدي ــا وأنش ــرى يف حياهت ــرة أخ م
ــاك  ــأس مــن الشــعور باالرتب ــه ال ب ــاًل، وأن ــًا وصــربًا وتقب وقت

ــان. ــض األحي ــب يف بع ــوف والغض واخل
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اجلزء الرابع
بناء املجموعات

برنامج األسابيع األربعة
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مقّدمة يف برنامج الأ�سابيع الأربعة

مالحظة للقراء

ُيســتخدم برنامــج األســابيع األربعــة كإطــار مرجعــي 
ــة  بســيط وســهل ُمقــّدم للمعّلمــني، األهــل، ومقّدمــي الرعاي
ــد.  ــداد والفق ــّي احل ــال يف مرحلت ــاعدة األطف ــة ملس االجتامعي
ــن  ــه م ــة أن ــة العالجي ــرّس املجموع ــدرك مي ــم أن ي ــن امله فم
الّصعــب مســاعدة الطفــل الــذي يعــاين مــن الفقــد دون تأمــني 
بيئــة آمنــة يســودها جــو مــن اخلصوصيــة، الثقــة والتقّبــل، فمن 
الــروري أاّل جُيرَبالطفــل أو ُيلــزم بــام جيب أن يشــعر بــه، أو أن 
يتملــق لــه مقــّدم الربنامــج العالجــي وجياملــه لكــي يدفعــه إىل 
بعــض املشــاعر دون أخــرى. بــل جيــب تّقبلــه كــام هــو، وبــكل 
مــا يشــعر بــه، يف هــذه املســاحة اآلمنــة. كــام ينبغــي أن نتذكــر 
أن األطفــال مثــل البالغــني، قــد يتخطــون بعــض املراحــل، أو 
ــوع مــن التقــدم واالنتــكاس، أو  يرتاجعــون فيهــا فيعيشــون ن
ــوا  ــّددًا ليتقّدم ــا جم ــودون إليه ــم يع ــل ث ــاوزون مراح ــد يتج ق
هبــا. إن احــرتام قدســية عمليــة الشــفاء يقــوم عــىل تقّبــل هــذه 

املراحــل وطريقــة ســريها.

ــني  ــالل قوان ــن خ ــا م ــة وقوانينه ــة اجلامع ــع هيكلي توض
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ــلطة  ــل الس ــاء الطف ــة إىل إعط ــة إضاف ــة والرسي ــان، الثق األم
ــا  ــط عندم ــه فق ــن نفس ــات ع ــارك املعلوم ــة أن يش والصالحي
ــال  ــاء الفّع ــك اإلصغ ــك، كذل ــتعدا لذل ــزًا ومس ــون جاه يك
لبعضهــم البعــض داخــل املجموعــة وعــدم مقاطعــة أحدهــم 
ــض  ــة أن يرف ــل يف املجموع ــق كل طف ــريًا، ح ــر. وأخ لآخ

ــك. ــاركة إذا أراد ذل ــة واملش اإلجاب

ــام  ــاح واختت ــن افتت ــؤول ع ــو املس ــة ه ــد املجموع إن قائ
للتحضــري  جلســة املجموعــة كذلــك مســاعدة األطفــال 
ومعرفــة أماكــن األدوات املســتخدمة يف النشــاطات، باإلضافــة 
اىل تأمــني البيئــة اآلمنــة التــي تســمح بمشــاركة املشــاعر بحريــة 

وثقــة.

جيــب األخــذ بعــني االعتبــار عــدد األســابيع التــي ســتعمل 
هبــا هــذه املجموعــة، وأمهيــة تقييــم حالــة األطفــال قبــل البــدء 
ــم  ــر أن التقيي ــدر الذك ــا جي ــم. وهن ــة معه ــاء ألف ــل بن ــن أج م
قــد يكــون مقلقــا لألطفــال ومدعــاة لظهــور مشــاعر خمتلفــة، 
وبالتــايل مــن املفيــد أن يســتخدم قائــد املجموعــة بعــض 
األدوات املســاعدة يف بنــاء عالقــة جيــدة مليئــة بالثقــة لتكــون 
ركيــزة أساســية مســاعدة يف خطــوات العمــل الالحقــة. يمكــن 
االطــالع عــىل اجلــزء املخصــص لــألدوات والنــامذج مــن أجل 

ــم، والنــرشات. )ملحــق و( االســتبيانات، أوراق التقيي



جتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايفجتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايف90

وأيضــًا مــن املهــم أن تكــون املجموعــة مرتكــزة عــىل نــوع 
مشــرتك مــن الفقــد. مثــال، جمموعــة صغــرية ألطفــال عايشــوا 
مــوت شــخصا قريبــا يف العائلــة. جمموعــة صغــرية أخــرى مــن 
ــل  ــن األفض ــذا. فم ــن، وهك ــالق الوالدي ــربوا ط ــال خ أطف
عــدم اخللــط يف املجموعــة الواحــدة أكثــر مــن نــوع واحــد مــن 

أنــواع الفقــد.

مــن املستحســن وضــع الطفــل يف جلســات الدعــم الفردي 
ــة يف  ــع الصدم ــد. إذ أن وق ــىل الفق ــهر ع ــة أش ــر ثالث إىل أن يم
املراحــل األوىل قــد جيعلــه يف حالــة مــن اخلــدر ممــا يمنعــه مــن 
ــة  ــذه احلال ــا. يف ه ــتفادة منه ــاطات أو االس ــاركة يف النش املش
مــن األفضــل املتابعــة الفرديــة اىل حــني وقــت تكويــن مجاعــة 

ــة مناســبة يف وقــت الحــق. عالجي

وأخــريًا مــن املهــم األخذ بعــني االعتبــار احلاجــة إىل وجود 
ميــرس مســاعد، وقــت العمل ومدتــه، مــكان اجتــامع املجموعة 
ومــدى مراعاتــه لــرشوط األمــان واخلصوصيــة. وأيضــا، 
وجــود فريــق مســاعد لتوصيــل األطفــال إىل املجموعــة خاصًة 

إذا تزامنــت مــع أوقــات املدرســة.
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هيكلية املجم�عة
على املجم�عة اأن تتكّ�ن من:

املوضــوع واهلــدف األســايس الــذي ألجلــه ُوِجــدت  	
املجموعــة وُيعــربَّ عــن هــذا املوضــوع مــن خالل األنشــطة 

ــة. التعبريي

طقــوس االفتتــاح وهــي ثابتــة يف كل مــرة تبــدأ املجموعــة  	
تعريفهــم  يتــّم  باألطفــال،  الرتحيــب  فبعــد  لقاءهــا. 
ــم إطالعهــم عــىل خمتــر  ــري املجموعــة، ث بقوانــني ومعاي
ــا  ــن تواجده ــادهم إىل أماك ــتخدمة وإرش ــاطات املس النش

ــا. ــول إىل أدواهت ــة الوص وكيفي

يمكن إستخدام واحد من نشاطني يف كل أسبوع. 	

نرشة اجللسة و أوراق العمل. 	

طقــوس إهنــاء اجللســة وهــي ثابتــة يف كل مــرة ختتتــم  	
املجموعــة جلســتها. مــن املهــم إعطــاء الوقــت الــكايف يف 
النهايــة ملســاعدة صغــار املجموعــة باالنتقــال اىل صّفهــم. 
ــن  ــة، يمك ــام اجللس ــن خت ــق م ــرشة دقائ ــل ع ــث، وقب حي
ــم  ــا يمنحه ــم مم ــدى تأقلمه ــم وم ــن وضعه ــؤاهلم ع س
الوقــت الــكايف للمشــاركة إذا أرادوا وإعادهتــم إىل برناجمهم 
ــاء(  ــال )اإلهن ــون اإلقف ــن أن يك ــايس. يمك ــي األس اليوم
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عــن طريــق إمدادهــم بنــرشة اجللســة ومناقشــتهم بــام كان 
مهــم ومســاعد يف جلســة هــذا األســبوع، والطلــب منهــم 
بمشــاركة أداة أو اثنتــني ممــا تعّلمــوه هــذا األســبوع، والتــي 

ــة. ــابيع املقبل ــا يف األس ــم تطبيقه بإمكاهن

  امل��س�عات الأ�سب�عية

يف كل أسبوع سيكون هناك مواضيع متشاهبة مثًا:

االفتتاح: مقّدمة ونشاطات كرس اجلليد 	

نشاط ملشاركة الذكريات 	

أنشطة حول املشاعر 	

وسائل التكّيف 	

تكريم الذكرى والوداع و إهناء اجللسة 	
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العناوين الأ�سا�سية يف املجم�عة
)مــن املهــم أن يأخــذ امليــرس هــذه املواضيــع بعــني االعتبــار 

عنــد التخطيــط للمجموعــة قبــل بنائهــا وقبــل التقييــم(
الغ�سب واحلزن

هــذان النوعــان مــن املشــاعر أساســيان يف مرحلــة احلــداد 
النفــي. قــد ُيظهــر الطفــل أحدمهــا أو كالمهــا. إذ أن مســؤولية 
مســاعدة الطفــل ليظهــر مشــاعر األمل تقــع عــىل عاتــق امليــرّس 
ــكل  ــاعر بش ــذه املش ــل هل ــر تقّب ــب أن يظه ــدوره جي ــذي ب وال
ــة األطفــال والســامح هلــم بالتعبــري احلــّر  الئــق، فيجــب طمأن
ــال  ــجيع أطف ــة اىل تش ــاعرهم، باإلضاف ــهم ومش ــن هواجس ع

املجموعــة عــىل إظهــار التعاطــف نحــو بعضهــم البعــض.

إذا شــعرت بــأي وقــت أن عمــق الشــعور أو انعدامــه أمــر 
ــج  ــص أو املعال ــارة املخت ــروري استش ــن ال ــي م ــري طبيع غ
ــا  ــي ، وهن ــرشف االجتامع ــب وامل ــارة الطبي ــي، أو استش النف
ــل  ــدى مراح ــس يف إح ــد ينتك ــل ق ــري أن الطف ــدر التذك جي
احلــداد أو يتجاوزهــا تبعــا لوتريتــه هــو وليــس أنــت كميــرس. 
إن املشــاركة يف جمموعــة قــد تكــون املحّفــز للمزيــد مــن 

ــاعر. ــة باملش ــاطات املتعلق النش
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الفقد الناجت عن ال�سدمة
ــة  ــرق خمتلف ــر بط ــال تظه ــد األطف ــارة عن ــة اخلس إن صدم
عــن تلــك لــدى الراشــدين. إن حتديــد ثامنيــة مــن األعــراض 
ــدرة  ــن الق ــة يتضم ــا بعــد الصدم ــراب م ــخيص اضط لتش
ــة ،  ــارب املعاش ــاعر والتج ــن املش ــوي ع ــري اللغ ــىل التعب ع
فاألطفــال الصغــار الذيــن ال يملكــون املهــارات لكــي يعــربوا 
عــن األعــراض بشــكل لفظــي قــد تظهــر لدهيــم عــىل شــكل 
ــحابية.  ــة انس ــامت جتنبي ــال أو س ــق االنفص ــام، قل ــوف ع خ
كــام قــد تظهــر عنــد بعــض األطفــال اضطرابــات يف النــوم أو 
ــة.  ــة بالصدم ــوز املرتبط ــامت والرم ــرار يف الكل ــوس والتك اهل
إضافــة اىل إعــادة املشــهد الصــادم وإعــادة متثيلــه، مــن خــالل 
ــه  ــد يواج ــام  ق ــكالم، ك ــم أو ال ــراري أو الرس ــب التك اللع

ــم. ــل نموه ــد مراح ــا يف أح ــال نكوًص ــض األطف بع
ــة  ــال يقظ ــض األطف ــر بع ــد ُيظه ــرى، ق ــة أخ ــن جه وم
ــة  ــدوث صدم ــذر بح ــري ين ــاه أي مث ــة جت ــية مفرط وحساس
ــدث  ــداث احل ــض أح ــرون بع ــّرر آخ ــد يك ــتقبل. وق يف املس
الصــادم بطريقــة قهريــة ولكــن هــذا لــن خيّفــض من شــعورهم 

ــق. بالقل
رغــم أن أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة قــد تظهــر 
مبــارشة بعــد احلــدث إال أن أعراًضــا أخــرى قــد تنجــيل  بعــد 

شــهور أو ســنوات الحقــة.
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ــد  ــديد عن ــاه الش ــة االنتب ــي الرعاي ــل ومقّدم ــىل األه ع
حــدوث أي تغيــري يف ســلوك الطفــل يف :

رفــض الطفــل العــودة اىل املدرســة والتعّلــق املبالــغ بــه يف  	
ــت. ــم يف البي ــم كظله ــاًل مالحقته ــل مث األه

ــادم  ــدث الص ــة باحل ــع املتعلق ــم يف املواضي ــوف الدائ اخل 	
ــل( ــن األه ــي ع ــال النهائ ــن االنفص ــوف م ــال خ )مث

اضطرابــات النــوم وظهــور كوابيــس والــراخ أثنــاء النوم  	
كذلــك التبــول الــالإرادي املســتمر واملتكــرر بعــد احلــدث.

تشتت االنتباه وسهولة االستثارة. 	

رسعــة اجلفــول والشــعور بالذعــر )القفــز مثــال عنــد  	

اخلــوف(

ــة  ــري تكيفي ــلوكيات غ ــور س ــاًل ظه ــلوكية مث ــاكل الس املش 	
ــابقا. ــل س ــة الطف ــن طبيع ــت م وليس

الشــكاوى اجلســدية )آالم املعــدة، الصــداع، الدوخــة(  	
وهــي غــري مرتبطــة بمشــكالت عضويــة.

النشــاط  انخفــاض  احلــزن،  االجتامعــي،  االنســحاب  	
والكســل، االنشــغال الدائــم بأحــداث الكارثــة التــي 

عايشــها.

مــن املهــم طلــب العــالج واملســاعدة املختصــة لألطفــال 
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ــهدوا  ــن ش ــك الذي ــة أولئ ــوارث خاص ــروا بالك ــن تأث الذي
التدمــري واملــوت. حيــث يرافــق اضطــراب مــا بعــد الصدمــة 
اضطــرايّب االكتئــاب والقلــق )خاصــة قلــق االنفصــال، نوبات 

ــي(. ــحاب االجتامع ــم واالنس ــق املعّم ــع، القل اهلل

ــر يف  ــارة تظه ــد واخلس ــة يف الفق ــكلة حقيقي ــود مش إن وج
ــات: ــذه العالم ــن ه ــر م ــدة أو أكث ــود واح وج

طــول مــدة االكتئــاب حيــث يفقــد الطفــل رغبتــه يف القيــام  	
ــة. ــات اليومي ــاطات والواجب بالنش

ــرتك  ــن أن ي ــم م ــوف الدائ ــهية واخل ــدان الش األرق، فق 	
بمفــرده.

ــث  ــو حي ــل النم ــن مراح ــابقة م ــة س ــوص إىل مرحل النك 	
ــره. ــن عم ــر م ــل أصغ ــه طف ــرف كأن يت

التامهي املفرط بالشخص املتويّف. 	

تكرار العبارات التي توحي بالرغبة باللحاق باملتويّف. 	

االنسحاب االجتامعي من األهل و األصدقاء. 	

الرتاجع الدرايس أو رفض الذهاب اىل املدرسة. 	

إذا استمرت األعراض فمن الروري املتابعة املختصة.



97 جتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايفجتاوز الفقـد عند الأطفال اأن�سطة م�ساعدة يف التعايف

الأعرا�ض وال�سل�كيات املرافقة لالكتئاب عند الأطفال:
البكاء، الشعور باحلزن، العجز واليأس. 	

الشعور بانعدام القيمة. 	

فقدان االهتامم والرغبة يف القيام بالنشاطات. 	

انعدام الطاقة واإلجهاد الدائم. 	

رسعة االستثارة واملزاج اليء. 	

اخلوف، القلق، والتوتر. 	

الرفض املتكرر من األطفال اآلخرين. 	

الرتاجع يف املستوى الدرايس. 	

التململ الدائم وعدم القدرة عىل اجللوس املتواصل. 	

تكّرر النوبات االنفعالية، الراخ والشكوى املستمرة. 	

عدم التحّدث إىل بقية األطفال. 	

ــاس  ــود أس ــن دون وج ــررة م ــدية املتك ــكاوى اجلس الش 	
ــني  ــدة، أمل يف الذراع ــاع املع ــرأس، أوج ــوي )آالم ال عض

والقدمــني(

ارتفــاع أو انخفــاض الشــهية للطعــام )مــن دون إتبــاع محيــة  	
غذائيــة صحّيــة(

تغرّي يف عادات النوم. 	
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 امل�ؤ�سرات اخلطرية واجلدّية 
أفكار وميول انتحارية أو سلوكيات إيذاء الذات 	

إساءة استعامل للامدة كاملخدرات والكحول. 	

عالمــات االكتئــاب مرتافقــة مــع ســلوكيات غريبــة أو غــري  	
متوقعــة.
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هيكلية برنامج الأ�سابيع الأربعة
الأ�سب�ع الأول: و�سع اأ�س�ض العمل على اأن�سطة امل�ساعر

بعــدة أســابيع، مــن  بنشــاط املجموعــة  البــدء  قبيــل 
املستحســن أن تطلــب مــن الطفــل أن جيلــب معــه أي ذكــرى 

مرتبطــة بالشــخص املفقــود أو احليــوان الــذي خــرسه.

ــطة  ــم أنش ــاح، ث ــة االفتت ــا بمقدم ــة عمله ــدأ املجموع تب
ف قواعــد املجمــوع وإرشــاداهتا،  كــرس اجلليــد، كــام ُتعــرَّ
ــاركة« أو  ــا املش ــاط »عص ــام بنش ــاركة والقي ــة اىل املش باإلضاف

ــكالم«. ــا ال »عص

نشــاط » عصــا املشــاركة« ) يتــم البــدء فيــه عنــد كل لقــاء 
عاجــي للمجموعــة(  

الن�ساط 1: إنشاء مكان آمن

الن�ساط 2:  أحجية املشاعر

الن�ساط 3: لعبة تطابق الشعور

الن�ساط 4: امللصقات املجمعة للوجوه )كوالج الوجوه(

الن�ساط 5: الوجوه املعربة
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النتق��ال اىل اإنه��اء اجلل�س��ة: مــن خــالل اجللــوس بشــكل 
ــة. ــري واإلصغــاء إىل قصــة خيالي دائ

 الإغ��الق: مــن املهــم إعطــاء الوقــت الــكايف الختتــام 
اجللســة ومشــاركة األطفــال الذيــن كانــوا هادئــني أو منفعلــني 

ــم. ــتامع إليه ــة واالس ــاء اجللس ــا أثن عاطفي
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الأ�سب�ع الثاين: بناء و تط�ير معجم م�سطلحات امل�ساعر 
الإفتتاح

ن�ساط ع�سا امل�ساركة

الن�ساط 6: مصطلحات املشاعر 

الن�ساط 7: اكمل اجلملة

الن�ساط 8: ما هو لون مشاعري؟

الن�ساط 9: قوس قزح املشاعر

النتق��ال اإىل اإنه��اء اجلل�س��ة: مــن خــالل اجللــوس بشــكل 
دائــري واإلصغــاء إىل قصــة خياليــة. 

الإغ��الق: االطمئنــان عــىل اســتقرار حالــة األطفــال، 
وطلــب املســاعدة منهــم يف ترتيــب األدوات. كــام يتــم التذكــري 

ــد. ــني بع ــتني عالجيت ــود جلس بوج
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الأ�س�ب�ع الثال�ث: التعل�م عن اإنهاء العالق�ات, ال�داعات, 
الإغالق والنهايات

الفتتاح
ن�ساط ع�سا امل�ساركة

الن�ساط 10: من الصعب أن نقول وداعًا

الن�س��اط 11: التحــّدث عــن خســارة الدمــى املفضلــة 
أو احليوانــات األليفــة )نشــاط اختيــاري حســب حاجــة 

املجموعــة(

الن�ساط 12: الذكريات اجلميلة

النشاط 13: صندوق الذكريات

الن�س��اط 14: رؤيــة األشــياء مــن منظــور خمتلــف )يمكــن 
اســتخدامها كتقييــم لعمــل املجموعــة، يمكــن إجيــاد التقييــم يف 

ملحــق »و«( 

ــىل  ــوس ع ــالل اجلل ــن خ الإنتق��ال اىل اإغ��الق اجلل�س��ة: م
ــة. ــة خيالي ــاء إىل قص ــرة واإلصغ ــكل دائ ش

ــار  ــم بإحض ــال، وتذكريه ــع األطف ــاركة م الإغ��الق: املش
صنــدوق الذكريــات اخلــاص هبــم يف اجللســة القادمــة والتــي 

ــرية. ــة األخ ــتكون اجللس س
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الأ�سب�ع الرابع :تعّلم مهارة الإغالق �سل�كيًا
الإفتتاح

ن�ساط ع�سا امل�ساركة

ــم  ــون كتقيي ــن أن تك ــدة )ممك ــات جدي الن�س��اط 14: توقع
لعمــل املجموعــة( حيــث ُيطَلــب مــن األطفــال إكــامل النشــاط 

إذا مل ينهــوه يف اجللســة الفائتــة.

ــة  الن�س��اط 15: وقــت القصــة )حكــي أو رسد قصــة خيالي
عــن الســحلية »ليــي«(

ــاركة  ــد، مش ــة بالفق ــاعر املرتبط ــارة واملش ــة اخلس مناقش
صنــدوق الذكريــات واألســباب خلــف اختيــار األطفــال 
ــة  ــّم مراجع ــم يت ــدوق. ث ــا يف الصن ــارص ووضعه ــض العن لبع
املشــاعر التــي تــم مناقشــتها والتعــّرف عــىل خمتلــف مســتويات 

ــاعر.  ــذه املش ــة هل ــردات املعّرف ــا واملف ــاعر وأنواعه املش

ــل أو  ــي لأله ــور التثقيف ــع املنش ــوداع وتوزي الإغ��الق : ال
ــداد  ــد واحل ــة الفق ــاب، صدم ــول االكتئ ــة ح ــي الرعاي مقّدم
النفــي، كذلــك تزويدهــم بمراجــع الدعــم وســبل املســاعدة 
ــاب.  ــذا الكت ــامذج يف ه ــم األدوات والن ــور يف قس ــام مذك ك

ــق »ه«. ــودة يف ملح ــة موج ــرشة اجللس ــامذج ن ن
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 ت��سيف الن�ساطات الأ�سب�عية

االفتتــا ح )نشــاط مجاعــي ُيقــام اســبوعيا عنــد بدايــة 
اجللســة(

ن�ساط البداية ع�سا امل�ساركة 
ــرّس  ــة حيــث يــرشح املي ُيقــام هــذا النشــاط بطريقــة مجاعي

ــام حتــّره املجموعــة ســوّيًا.  هــدف هــذا النشــاط بين
الأدوات

ــام كانــت  لفافــة ورق مقــّوى طويلــة تشــبه األنبــوب، وكّل
طويلــة كلــام كان أســهل لألطفــال قبضهــا ومتريرهــا لبعضهــم 
ــش،  ــرز، الري ــل اخل ــني مث ــة. أدوات التزي ــض يف املجموع البع
الصــوف واألوراق امللونــة للصقهــا عــىل هــذه العصــا، جيب أن 
تكــون جاهــزة لالســتخدام بشــكل مبــارش. مــن املهــم اختيــار 
ــري،  ــي- ب ــاق احل ــل )االتس ــّور الطف ــبة لتط ــواد مناس م
ــن  ــام م ــتخدمة(. ك ــالمة األدوات املس ــة واإلدراك، س املالحظ
املهــم لصــق املــواد بشــكل قــوي يتحمــل انتقــال العصــا مــن 

يــد إىل يــد. 
الأهداف

اســتخدام رمــز يكــون بمثابــة وســيلة لكــرس اجلليــد  	
ــة. ــذه البيئ ــان يف ه ــعور باألم ــىل الش ــال ع ــاعدة األطف ومس
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تطويــر مهــارات اإلصغــاء والتواصــل الفّعــال وتعليمهــم  	
ــار األدوار. ــارة انتظ مه

تشجيع التعّرف عىل املشاعر وتطويرها. 	
 الطريقة

ــىل األرض أو  ــا ع ــرة إم ــكل دائ ــىل ش ــال ع ــع األطف يتجّم
ــرشح  ــط. ي ــني يف الوس ــع أدوات التزي ــة. توض ــول طاول ح
امليــرّس لألطفــال أنــه ويف احلضــارات البدائيــة كانــوا حيــرون 
ملســاعدة  املهمــة  اللقــاءات  يف  واملشــاركة  الــكالم  عصــا 
املوجوديــن عــىل التحــّدث بثقــة وشــجاعة و صــدق. يف هــذه 
املجموعــة سنســتخدم عصــا املشــاركة يف بدايــة كل جلســة مــن 
ــل اىل  ــن طف ــا م ــذه العص ــر ه ــيتم متري ــث س ــبوع حي كل أس
آخــر. حــني مُتــّرر العصــا إىل أحــد األطفــال ســيقوم بإلصــاق 
ــن  ــن ع ــرب اآلخري ــام خي ــة بين ــىل الورق ــة ع ــض أدوات الزين بع
ســبب انضاممــه إىل املجموعــة. ثــم بعــد انتهائــه مــن مشــاركة 
جتربتــه وإلصــاق الزينــة عــىل العصــا يمّررهــا إىل مــن بجانبــه.

ــاء دورة  ــع انته ــتكتمل م ــا س ــة العص ــة، زين ــذه الطريق هب
املجموعــة ويتــم متريــر هــذه العصــا كل أســبوع ملشــاركة املزيد 

مــن املشــاعر والتطــور يف ســري عمليــة احلــداد النفــي.

ــدم  ــق بع ــل احل ــر وللطف ــو ح ــاط ه ــذا النش ــر أن ه تذك
ــن أن  ــن املستحس ــر. م ــل آخ ــا لطف ــر العص ــاركة ومتري املش
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تبــدأ عمليــة املشــاركة مــن امليــرّس فهــو ينبغــي أن يكــون املثــل 
ــه  ــام أن ــا. ك ــاعر ووصفه ــن املش ــري ع ــة التعب ــىل بكيفي األع
ــري  ــال تش ــتخدمة. مث ــني املس ــز أدوات التزي ــتطيع أن يرّم يس
ــوف  ــز الص ــث، أو يرم ــدق يف احلدي ــة والص ــة إىل األمان الريش
إىل احليوانــات واألرض، كــام قــد يشــري اخلــرز اىل النــاس 

واألشــخاص.  
 النتقال

مــن املمكــن بعــد إهنــاء نشــاط االفتتــاح االنتقــال إىل 
ــبب  ــد يس ــال ق ــر أن االنتق ــدر الذك ــرى. جي ــاطات االخ النش
مــن  فيكــون  لبعــض األطفــال،  االضطــراب والصعوبــة 
ــر  ــل وينتظ ــه الطف ــس في ــادئ جيل ــكان ه ــاد م ــن إجي املستحس
ويراقــب حتــى يصبــح جاهــزًا جمــددًا للمشــاركة. مــن املفيــد 
تشــجيع األطفــال عــىل إحضــار لعبتهــم املفضلــة الحتضاهنا أو 

ــا. ــة انفعالي ــات الضاغط ــا يف األوق ــاك هب اإلمس
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 اأن�سطة الأ�سب�ع الأول
الن�ساط 1: اإن�ساء مكان اآمن )ن�ساط تعبريي(

الهداف

ــل  ــمح للطف ــا تس ــا وانفعالي ــة بيئي ــاحة آمن ــاد مس إجي  *
باكتشــاف املشــاعر والعمــل عليهــا.

تنمية حس االنتامء للمجموعة.   *
الأدوات

نســخ مــن األنشــطة، أقــالم تلويــن مائــي، تلويــن شــمع، 
ــم.  ــن والرس ــف أدوات التلوي ــاص وخمتل ــن رص ــالم تلوي أق
ــدى  ــون ل ــى يك ــاألوراق حت ــرة ب ــود وف ــل وج ــن املفض وم
الطفــل وســائط متعــددة للتعبــري والبــدء مــن جديــد متــى أراد. 

و�سف الن�ساط
يف هــذا النشــاط ُيطلــب مــن الطفــل أن يرســم أيــن يشــعر 
باألمــان )قــد يرســم بعــض األطفــال عــىل األرض، ومــن املهم 

تشــجعيهم لرســم أيــن وكيــف يشــعرون بالراحــة كثــريًا( .
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الن�ساط 2: أحجية املشاعر

الن�ساط 3: لعبة مطابقة الشعور

الن�س��اط 4: امللصقــات املجمعــة للوجــوه )كــوالج 
ــوه( الوج

 الهداف
وضع األسس ليتعّرف الطفل عىل مشاعره.  •

تطوير املفردات املتعّلقة باملشاعر.  •
ــالل  ــن خ ــاعر م ــىل املش ــرف ع ــة و التع ــر مالحظ تطوي  •

تعابــري الوجــه.
تنمية مهارة التعاطف مع اآلخرين.   •

الأدوات
ــالم  ــمع، أق ــن ش ــالم تلوي ــاطني 2 و3، أق ــن النش ــخ م نس
ــص،  ــر، مق ــالم مارك ــن، أق ــة تلوي ــن، ريش ــاص، تلوي رص

ــق.  ــة، الص ــد قديم ــرب، جرائ ــالم ح أق
و�سف الن�ساط

ُتقــرأ بشــكل مجاعــي اجلمــل املعــربة عــن املشــاعر بشــكل 
ــد  ــوروا بع ــن مل يط ــار الذي ــال الصغ ــن لألطف ــي. يمك مجاع
مهــارات القــراءة أن يقــرأ هلــم امليــرس، ثــم يطلــب منهــم رســم 
ــد  ــة. جي ــورة يف اجلمل ــاعر املذك ــب املش ــيطة تناس ــمة بس رس
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بعــض األطفــال صعوبــة يف التعــّرف عــىل شــعور الغــرية مــن 
ــري »الغضــب« و»احلــزن«  ــني تعب ــد خيلــط ب ــري الوجــه وق تعاب
ــاعدهتم  ــاول مس ــم وحي ــرّس هل ــه املي ــم أن ينتب ــن امله ــايل م بالت

ــام. ــز بينه بالتميي

ــة  ــدى صعوب ــال م ــم األطف ــؤدي إىل فه ــاط ي ــذا النش ه
التفريــق بــني املشــاعر أحيانــًا أو تكّهــن شــعور الشــخص مــن 
خــالل تعابــري الوجــه. إن كان يف احلقيقــة أو عــىل التلفــاز أو يف 
اجلرائــد. كذلــك يســتطيع امليــرّس تشــجيع األطفــال عــىل تقليــد 

تعابــري الوجــه للشــعور املذكــور بطريقــة دراميــة.

ــط  ــوه فق ــص الوج ــال ق ــن األطف ــب م ــاط 4 ُيطل يف النش
ــي متّــت  ــاعر الت ــن املش ــرّب ع ــي تع ــام( والت ــن دون األجس )م
ــد  ــال يف حتدي ــض األطف ــئ بع ــد خيط ــة. ق ــتها يف اجللس مناقش
الشــعور مــن خــالل تعابــري الوجــه وهــذا أمــر طبيعــي حيــث 
ــدى  ــاعر ل ــد املش ــىل رص ــّرف ع ــور التع ــوا يف ط ــم ال زال أهن
اآلخريــن. هــذا النشــاط يفتــح اآلفــاق أمــام مناقشــات إضافية 

ــاعر. ــه واملش ــري الوج ــول تعاب ح
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 الن�ساط 5: وج�ه امل�ساعر )ن�ساط تعبريي(
 الأهداف

التوســع يف النشــاط 3 فيســمي الطفــل الشــعور ثــم يطابقــه   •
مــع الوجــه املرســوم الــذي يعــرب عــن ذلــك الشــعور.

توسيع وتطوير املفردات اخلاصة باملشاعر.  •
ــة التــي هلــا  تكيــف الطفــل مــع املرادفــات واملعــاين البديل  •

ــال. ــعيد« مث ــة »س ــام يف كلم ــى، ك ــس املعن نف
 مالحظة ح�ل اختالف الثقافات

ــة  ــاعر املختلف ــامء املش ــون ألس ــون ويرتاح ــال يعرف األطف
ــاًل،   ــة مث ــة األوروبي ــاء عــىل ثقافتهــم وحضارهتــم. يف الثقاف بن
ــن  ــرّب ع ــامت تع ــام لكل ــا وفه ــر تآلف ــل  أكث ــون الطف ــد يك ق
ــل يف  ــة الطف ــام يف ثقاف ــرسور« ، بين ــة » م ــل كلم ــعادة مث الس
أمرييــكا الشــاملية قــد يكــون مــن األســهل لــه اســتخدام كلمــة 
»رائــع« . بالتــايل مــن املفيــد التوّســع يف هــذا النشــاط للتعــّرف 
ــق  ــارات واملناط ــف احلض ــتخدمة يف خمتل ــامت املس ــىل الكل ع
ــه  ويكتشــف الطفــل مــن خالهلــا أي كلــامت ُتســتخدم يف بيئت

ــه.  وهــي األقــرب ل
الأدوات

أقــالم تلويــن شــمع، أقــالم رصــاص، أقــالم ماركــر 
marker، أقــالم تلويــن مائيــة، تلويــن. 
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و�سف الن�ساط
هــذا التمريــن يبنــي ويعــّزز النشــاط 3 الــذي ُيطلــب فيــه 
مــن الطفــل رســم خــط يصــل بــه مصطلــح الشــعور برســمة 
الوجــه املعــرّبة عنــه. يف هــذا النشــاط يربــط الطفــل مصطلــح 
الشــعور مــع رســم الوجــه الــذي رســمه الطفــل وليــس مــع 
ــد  ــل إىل حتدي ــاج الطف ــودة. إذ حيت ــة املوج ــورة التوضيحي الص
الشــعور املكتــوب أو املســّمى ثــم رســم رســمة مناســبة لــكل 
مــن املرادفــات التــي تعــرّب عــن هــذا الشــعور مثــال »ســعيد« 
ــس«،  ــن »متحم ــرّبة ع ــورة مع ــم ص ــل رس ــن الطف ــب م فُيطل
»مبتهــج«، »مــرسور«، »فــرح« وهــذه املرادفــات مجيعهــا 
مرتبطــة بشــعور الســعادة وتــؤدي اىل توســيع املعجــم اللغــوي 

ــل. ــد الطف ــاعر عن ــاص باملش اخل
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اأن�سطة الأ�سب�ع الثاين
الن�ساط 6: م�سطلحات امل�ساعر )ن�ساط كتابي(

 الأهداف
إضافــة مرادفــات للمشــاعر التاليــة: »الســعادة«، »احلــزن«،   •

ــوف«. ــب« و»اخل »الغض
بناء املعجم اللغوي االنفعايل.  •

مســاعدة الطفــل عــىل حتديــد وفهــم أســامء املشــاعر   •
. هبة ملتشــا ا

ــة  ــاعر بطريق ــامت املش ــتخدام كل ــىل اس ــدرة ع ــز الق تعزي  •
صحيحــة يف ســياق احلديــث.

الأدوات
ــالم  ــاعر، أق ــردات املش ــة مف ــاط 6 وقائم ــن النش ــخ م نس
تلويــن شــمع، أقــالم رصــاص، أقــالم ماركــر، أقــالم تلويــن 

ــة.  مائي
و�سف الن�ساط

تعريــف األطفــال بقائمــة مفــردات املشــاعر وقــراءة بدائــل 
ــم  ــاٍل. ث ــوٍت ع ــة بص ــة عمودي ــت كل خان ــم حت ــمية هل التس
ــر  ــرى مل ُتذك ــات أخ ــروا بمرادف ــال أن يفّك ــن األطف ــب م نطل
ــم  ــوف«، ث ــب« أو »اخل ــزن« »الغض ــعادة« »احل ــي »الس وتعن
ــة املرتبطــة هبــا )قــد تكــون الكلــامت مــن  كتابتهــا حتــت اخلان
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البيئــة أو احلضــارة التــي أتــى منهــا(. ثــم ُيطلــب مــن الطفــل 
ــي  ــة الت ــميات البديل ــة التس ــة الفارغ ــت يف اخلان ــب حت أن يكت
ــاك ثــالث  ــوان »كلــامت احلــزن« هن اختارهــا. مثــال حتــت عن
ــمية  ــة تس ــل إضاف ــن الطف ــب م ــا ُيطل ــة، حينه ــميات بديل مس
بديلــة إضافيــة إمــا مــن قائمــة مفــردات املشــاعر أو خاصــة به.

 
مالحظة للقراء

ــة  ــب« كدالل ــة »مكتئ ــال كلم ــض األطف ــتخدم بع ــد يس ق
عــىل »احلــزن«. باملعنــى العيــاري كلمــة مكتئــب ليســت بديــل 
لكلمــة حــزن وإنــام مــن الشــائع اســتخدامها يف وصف مشــاعر 

احلــزن.
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الن�ساط 7: اكمل اجلملة ... )ن�ساط كتابي(
الأهداف

مســاعدة األطفــال يف التعــرف عــىل مصطلحــات املشــاعر   •
ــياقها ــا يف س و فهمه

ــمية  ــىل و تس ــرف ع ــد والتع ــىل حتدي ــال ع ــاعدة األطف مس  •
املشــاعر الســوداوية. 

الأدوات
نســخ مــن النشــاط 7، أقــالم تلويــن شــمع، أقــالم تلويــن 
خشــب، أقــالم رصــاص، أقــالم ماركــر، أقــالم تلويــن مائيــة. 

و�سف الن�ساط
تشــجيع األطفــال عــىل قــراءة اجلمــل املكتوبــة يف النشــاط 
7، ثــم الطلــب منهــم اختيــار كلمــة مناســبة تعــرّب عن الشــعور 

وكتابتهــا يف املــكان الفــارغ.
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 الن�ساط 8: ما ه� ل�ن م�ساعري؟
الن�ساط 9: ق��ض قزح امل�ساعر

الأهداف
ــرّب  ــب املع ــون املناس ــاف الل ــىل اكتش ــال ع ــاعدة األطف مس  •
الفنّيــة  األنشــطة  يف  يســتخدموه  لكــي  الشــعور  عــن 

التعبرييــة.
ــريي  ــل التعب ــىل العم ــز ع ــردي املمّي ــع الف ــاء الطاب إضف  •

)لــكل طفــل حريــة اختيــار ألوانــه اخلاصــة بــه(.
الأدوات

ــن  ــالم تلوي ــمع، أق ــالم ش ــن، أق ــاة التلوي ــن، فرش تلوي
خشــب، أقــالم رصــاص، أقــالم ماركــر، أقــالم تلويــن مائيــة.

و�سف الن�ساط
ــة،  ــويًا يف املجموع ــل س ــراءة اجلم ــال إىل ق ــوة األطف دع
ــىل  ــذايت. ع ــعوره ال ــب لش ــون املناس ــم الل ــار كلًّ منه ــم خيت ث
امليــرّس تشــجيعهم الختيــار أي لــون أعجبهــم مــن دون تقليــد 
زمالئهــم. مثــاًل، ليــس مــن الــروري أن يعــرّب األمحــر عــىل 
ــّرد  ــاره ويتف ــون خيت ــز أي ل ــذي يمّي الغضــب. فالطفــل هــو ال
بمعنــاه بغــض النظــر عــن املعنــى النمطــي للــون يف املجتمــع. 
ــل  ــار الطف ــات ليخت ــن التلميح ــع ع ــرّس أن يمتن ــىل املي ــام ع ك
لــوٍن مــا بــل يكتفــي بتشــجيعه عــىل اختيــار أي لــون يشــعره 
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ــوب. ــعور املكت بالش

ــاء قــوس قــزح.  كذلــك األمــر فيــام خيــص النشــاط 9 وبن
حيــث ُيطَلــب مــن الطفــل أن ينقــل اللــون الــذي اختــاره لــكل 
ــاًل إذا  ــة( املشــاعر يف قــوس قــزح ..مث شــعور إىل مــكان )خان
اختــار الطفــل اللــون الزهــري ليعــرّب عــن شــعور »األمل«، هــذا 
اللــون يســتخدمه يف رســمة قــوس قــزح ليلــّون اخلانــة اخلاصــة 
بــاألمل. وكذلــك األمــر لبقيــة املشــاعر مــن الغضــب، احلــزن، 
الســعادة، الغــرية، اخلــوف، اإلحبــاط، فيلــّون كل خانــة حتمــل 
اســم شــعور بلــون الشــعور الــذي اختــاره لينتهــي مــن تلويــن 

قــوس قــزح اخلــاص بــه.
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اأن�سطة الأ�سب�ع الثالث
الن�ساط 10: من ال�سعب اأن نق�ل »وداعًا«

 الأهداف
مســاعدة األطفــال عــىل مالحظــة النهايــات )الــوداع( التي   •

ــًا. حتــدث يومي
مساعدة األطفال عىل التعبري عن هذه النهايات.   •

الأدوات
ــن،  ــمع، تلوي ــن ش ــالم تلوي ــاط 10، أق ــن النش ــخ م نس
فرشــاة للتلويــن، أقــالم ماركــر، أقــالم رصــاص، أقــالم 

ــب. ــن خش ــالم تلوي ــة، أق ــن مائي تلوي
و�سف الن�ساط

ــات  ــة النهاي ــىل مالحظ ــال ع ــاعد األطف ــاط يس ــذا النش ه
ــاح  ــن إفس ــن املمك ــن. م ــالل الف ــن خ ــا م ــري عنه ــة التعب وكيفي
املجــال ليعــرّب كل طفــل عــن معنــى الــوداع مــن خــالل 
ــة  ــة عميق ــاعر متناقض ــاط مش ــذا النش ــظ ه ــد يوق ــوماته. ق رس
ــل  ــد كل طف ــم تفّق ــن امله ــذا م ــة ل ــلوكيات الصعب ــض الس وبع
ــات  ــض تقني ــة بع ــة وممارس ــاء اجللس ــل إهن ــه قب ــان عن واالطمئن
ــع(.  ــودة اىل الواق ــاء )الع ــة( و اإلرس ــة الذهني ــل )اليقظ التعّق
وأخــريًا، بعــد تشــجيعهم عــىل ترتيــب األدوات وتنظيــف املــكان 
ُيطَلــب منهــم أن حُيــروا معهــم بعــض األغــراض املمّيــزة التــي 

ــد. ــذا الفقي ــم هب ــي تذّكره ــود والت ــخص املفق ــود للش تع
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  الن�س�اط 11: التح�ّدث ع�ن فق�د احلي�ان�ات الأليف�ة اأو 
الألعاب

 الأهداف
إعطــاء معنــى خــاص خلســارة )فقــد( احليــوان األليــف أو   •

ــم. ــل عنه ــا الطف ــي حيمله ــات الت ــن الذكري ــة وع الدمي
منح الطفل مساحة تعبريية ليحيي الفقد بريًا.  •

قــد حتتــاج اىل متديــد هــذا النشــاط ليحــوي األنشــطة مــن 
12 حتــى 14 حتــى يتــم جتميــع الذكريــات وصناعــة 

ــا.  ــاص هب ــدوق اخل الصن

الأدوات

ــن  ــالم تلوي ــاص، أق ــالم رص ــاط 11، أق ــن النش ــخ م نس
ــن،  ــة، تلوي ــن مائي ــالم تلوي ــة، أق ــر ملون ــالم مارك ــمع، أق ش

ــور(. ــتخدمنا الص ــق )إذا اس ــن، الص ــاة تلوي فرش

و�سف الن�ساط

ــوان  ــة أو حي ــد للعب ــن فق ــارة ع ــارة عب ــت اخلس إذا كان
ــه  ــة ل ــاحة املمنوح ــب يف املس ــل أن يكت ــكان الطف ــف، بإم ألي
ويلــون رســمة تعــرب عــن هــذه اخلســارة ، أو بــدالً مــن ذلــك 
يســتطيع أن حيــر صــورة املفقــود ويقــوم بلصقهــا عــىل 

ــات. ــاص بالذكري ــدوق اخل الصن
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الن�ساط 12: الذكريات اجلميلة
 الأهداف

ــد  ــل بالفق ــر الطف ــي تذك ــياء الت ــراض واألش ــع األغ مج
ــور،  ــال الص ــياء مث ــذه األش ــه ه ــود ل ــذي تع ــخص ال أو الش
املمتلــكات الشــخصية والتــي هلــا معنــى لــدى الطفــل، 

تــذكارات.
الأدوات

ــي  ــا والت ــاظ هب ــد االحتف ــي يري ــياء الت ــل األش ــار الطف خيت
قــد تشــمل:

الصور  •
الرسومات  •

أغــراض صغــرية: مفتــاح، كــرة، تذكــرة لنشــاط أو رحلــة،   •
ــوارات. إكسس

ثياب  •
احلىل اخلاصة  •

أجزاء من املقتنيات واهلوايات املجّمعة.  •
زهور جمففة  •

ــا  ــد حيره ــي ق ــراض الت ــدد األغ ــد لع ــاك ح ــس هن لي
ــاحته. ــات ومس ــدوق الذكري ــم صن ــاة حج ــع مراع ــل م الطف
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و�سف الن�ساط
ــر  ــي تذّك ــوز الت ــع الرم ــالل جتمي ــن خ ــاط م ــم النش يت
الطفــل بالفقــد واألوقــات املشــرتكة مــع املفقــود. ليــس هنــاك 
مــن حــدود لألشــياء التــي حيرهــا الطفــل ولكــن عــىل امليرّس 
ــي  ــراض اىل أن ينته ــة األغ ــة وخصوصي ــىل رسي ــظ ع أن حياف
األطفــال مــن إنشــاء صناديقهــم. قــد يرغــب بعــض األطفــال 
يف وضــع الرســوم والكتابــات التــي نفذوهــا يف األنشــطة 
الســابقة، بينــام يرغــب آخــرون برســومات وكتابــات جديــدة 

ــدوق. ــا يف الصن ــي يضعوه لك
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الن�ساط 13: �سناديق الذكريات:
 الأهداف

جتسيد رمز الفقد عينّيًا.  •
خلق مكان يقّدر وحيرتم اخلسارة و يكرمها.  •

تطوير طرق عملية مادية لتجاوز حقيقة الفقد.  •
الأدوات

وعــاء، رف، صنــدوق، دفــرت ســجل للصــور والقصاصات 
ــض يف رشاء  ــب البع ــد يرغ ــور. ق ــذكارات والص ــع الت لوض
صنــدوق ذي واجهــة زجاحيــة تكشــف عــىل مــا حيتــوي لكــن 

هــذا ليــس رضوريــا.

علبــة أحذيــة ، وعــاء صغــري مــع غطــاء مــع إفســاح املجال 
عــىل الــرف إلحيــاء وتعزيــز قيمــة هــذه األغــراض. قــد نحتاج 
أيضــًا تلويــن، مقــص، غــراء، فرشــاة تلويــن، أقــالم ماركــر، 

أقــالم رصــاص.

ــىل،  ــور واحل ــذكارات، الص ــل كل الت ــع الطف ــد أن جيم بع
ُيطلــب منــه أن يزّيــن الوعــاء مــن اخلــارج ويلّونــه أو يزّينــه كــام 

يرغــب مــن الداخــل.

ــاج أن  ــد حيت ــه )ق ــه و طالئ ــد تزيين ــاء بع ــف الوع ــني جي ح
ــوز  ــياء والرم ــل األش ــع الطف ــة( يض ــة القادم ــر للجلس ينتظ
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ــل  ــراض داخ ــق األغ ــل أن يلص ــن للطف ــام يمك ــه. ك داخل
ــقوطها. ــن س ــًا م ــدوق إذا كان خائف الصن

ــع  ــات يتجّم ــدوق الذكري ــاء صن ــن إنش ــاء م ــد االنته بع
األطفــال بحلقــة دائريــة أو بشــكل فــردي قائلــني: »ســأتذكرك 
دائــاًم، انتبــه لنفســك واعلــم أنــك ســتبقى موجــودًا يف ذاكــريت 
ــزن  ــعروا باحل ــا ش ــى م ــال مت ــمح لألطف ــم نس ــايت« ث وذكري
ــم  ــا. ث ــبق وأحروه ــي س ــة الت ــم املفضل ــان ألعاهب باحتض
ــة  ــم احلري ــم وهل ــدوق ملكه ــذا الصن ــال أن ه ــر األطف نذّك
ــرف. ــىل ال ــم أو ع ــم جانبه ــام بغرفته ــاءوا رب ــام ش ــه أين بوضع

أخــريًا إن مغــزى هــذا الصنــدوق أن ُيفَتــح، ُيــرى، ُيلمــس 
ويمكــن تفقــّده متــى مــا أراد االطفــال فيكــون كجــرس رمــزي 

للعبــور نحــو ذكرياهتــم الغاليــة.
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اأن�سطة الأ�سب�ع الرابع
الن�س�اط 14: روؤية الأ�س�ياء من منظ�ر خمتلف )ن�س�اط 

تعبريي وكتابي(
 األهداف

اإلقفــال )اإلهنــاء( أو قــد يكــون وســيلة لتصبــح املجموعة   •
ركيــزة ألعــامل الحقــة.

إجياد أرضية لبناء منظور ومعنى جديد حول الفقد.  •
حتويــل مشــاعر اخلســارة إىل مشــاعر تقبــل والتمهيــد   •

جديــدة. لبدايــات 
ــدرة  ــّور ق ــة تط ــم ملالحظ ــاط كتقيي ــذا النش ــتخدم ه ُيس  •

الطفــل عــىل بنــاء منظــور جديــد للفقــد.
الأدوات

ــن  ــالم تلوي ــاص، أق ــالم رص ــاط 14، أق ــن النش ــخ م  نس
ــن  ــالم تلوي ــر، أق ــالم مارك ــب، أق ــن خش ــالم تلوي ــمع، أق ش

ــن.  ــة تلوي ــن وريش ــة، تلوي مائي
و�سف الن�ساط

ــة  ــدة أو خمتلف ــة جدي ــر بكلم ــل أن يفك ــن الطف ــب م نطل
تعــرّب عــن املشــاعر منــذ بدايــة املجموعــة كــام نطلــب منــه أن 
يعــرّب مــن خــالل احلكــي أو الرســم عــن شــعوره حــول الفقــد 
اآلن. هــذا يســاعدك كميــرّس عــىل معرفــة املشــاعر الكامنــة يف 
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رحلــة احلــداد، وإذا كان الطفــل حيتــاج إىل املزيــد مــن األنشــطة 
مثــاًل، إذا عــرّب الطفــل عــن حــل للمشــكلة ، تكــون املجموعــة 
هــي كل مــا حيتاجــه، بينــام إذا عــرّب عــن غضبــه أو حزنــه فهــذا 
ــم  ــات الدع ــن جلس ــد م ــاج اىل املزي ــد حيت ــه ق ــارة اىل أن إش

الفــردي أو اجلامعــي.
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الن�ساط 15: معاجلة جتربة الفقد عرب اخليال
 الأهداف

ــالل  ــن خ ــد م ــن الفق ــدث ع ــىل التح ــل ع ــاعدة الطف مس  •
ــه . ــبة ل ــدا بالنس ــل  هتدي ــيكون أق ــة س ــخصيات خيالي ش
اســتخدام اخليــال كمحّفــز ليعــرّب الطفــل عــن الفقــد   •

حولــه. مشــاعره  ويســقط 
مســاعدة الطفــل لكــي يتكيــف مــع حقيقــة احليــاة واملــوت   •

ــع. يف املجتم
تعزيــز اســتخدام اخليــال بحيــاة األطفــال الذيــن يعيشــون   •

ــة.  ــرة وثقيل ــاعر غام مش
الأدوات

ــارات  ــن خس ــة ع ــص خيالي ــاط 15، قص ــن النش ــخ م نس
ــوان.  ــة احلي ــددة يف مملك متع

و�سف الن�ساط
جيلــس األطفــال يف دائــرة ليســتمعوا إىل القصــة التــي 
ــة  ــىل القص ــوان. ع ــامل احلي ــددة يف ع ــارات املتع ــش اخلس تناق
أن تناقــش كيــف تتخطــى هــذه الشــخصيات اخلياليــة احلــداد 
ومشــاعر الفقــدان، كــام تشــري القصــة اىل أنــه ليــس هنــاك مــن 
ــاعر  ــار مش ــي إختب ــن الطبيع ــل وم ــداد، ب ــع للح ــل رسي ح
ــاة  ــة إىل مراع ــة، باإلضاف ــذه املرحل ــة يف ه ــة ومتناقض عميق
القصــة للتطــور الزمنــي ليفهــم القــارئ رحلــة حــل املشــاعر 
وأخــريَا مــن املهــم أن حتمــل القصــة يف هنايتهــا األمل باملســتقبل 

ــة. ــخصيات اخليالي ــذه الش ــىل هل ــذي يتج ــرشق ال امل



 

 

 



   مالحق أوراق عمل
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ــع  ــال جتمي ــتخدم يف ح ــالف تس ــة الغ  ملح��ق ) اأ (: صفح
األنشــطة داخــل كتّيــب شــخيص.

ملحق ) ب ( : قائمة مفردات املشاعر

ملح��ق ) ج��� (  : املراجــع األوروبيــة، األمريكيــة والكنديــة؛ 
ــة عاملية مواقــع علمي

ملحق ) د (  : قراءات ُينصح هبا 

 ملح��ق ) ه��� ( : نــرشة 1: ردود فعــل مشــرتكة عنــد األطفال 
عنــد التعــرض للصدمة.

أعــراض تكشــف وجــود مشــكلة خطــرية  ن�س��رة 2: 
ــد. ــداد والفق ــرتة احل ــالل ف خ

ــاب  ــة اكتئ ــة حلال ــلوكيات مرافق ــراض وس ن�س��رة 3: أع
ــال. األطف

ــل  ــال يف التعام ــامت لألطف ــاعدة املعل ــة مس ن�س��رة 4: كيفي
مــع الفقــد. 

بــدء  قبــل  للمجموعــة  تقييــم  اســتامرة  )و(:  ملح��ق 
ــات  ــاء اجللس ــد إهن ــة بع ــم للمجموع ــاط تقيي ــالج، نش الع

العالجيــة

معلومات عن املؤلفة
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ملحق )اأ(

يستخدم في حال تجميع األنشطة داخل كتيّب شخصي.

هذا الكتاب يعود إىل

  

 هذه صوريت
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 ملحق )ب(
 قائمة مفردات امل�ساعر

 مفردات المشاعر

 خائف غضب حزين سعيد
 متحمس

 
 مذعور حانق فاقد االمل

 مبتهج
 

 متجمد ثائر متألم

 منتش  
 

 مترقب مستفز مكتئب

 بافضل حال
 

 متوتر ممتعض وحيد

 مستبشر
 

 جبان مستاء يائس

 مِرح
 

بطثم  خائف متضايق 

 فِرح
 

حبطم مثير للشفقة  قلق 

 مسرور
 

 عصبي مغتاظ تعيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غاضب
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 ملحق) ه(
تعر��ض  عن�د  امل�س�رتكة  الفع�ل  ردود  الأوىل:  الن�س�رة 

�س�ادم حل�دث  الأطف�ال 
فيــام يــيل بعــض ردود الفعل التــي يظهرهــا األطفــال واملراهقني 

عنــد التعــرض للصدمة
الأطفال ال�سغار )1-6 �سن�ات(

العجز واالستسالم، ضعف االستجابة.	 
اخلوف املعّمم.	 
االستثارة املرتفعة واالرتباك.	 
التشوش املعريف.	 
صعوبة التحّدث عن احلدث وضعف القدرة اللفظية.	 
صعوبة يف حتديد املشاعر.	 
الكوابيس واضطرابات النوم	 
قلق االنفصال والتعّلق املفرط بمقدمي الرعاية.	 
النكــوص )مثــال التبــول الــالإرادي، صعوبــة الــكالم 	 

واحلركــة(
صعوبة إدراك أبدية املوت.	 
قلق املوت.	 
احلداد الناتج عن ختيل مقّدمي الرعاية.	 
أعراض جسدية )آالم البطن، أوجاع الرأس(	 
الفزع عند سامع أصوات قوية أو غري اعتيادية.	 
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اجلمود )فقد القدرة عىل احلركة بطريقة مفاجئة(	 
االضطراب، بكاء بال سبب، التطّلب	 
جتنـّـب أي منّبــه متعّلــق باحلــدث الصــادم )املنّبهات احلســية 	 

والبرية(
يف مرحلة املدر�سة )6- 11 �سنة(

الشعور بالذنب واملسؤولية عام حدث.	 
تكرار متثيل احلدث واإلخبار عنه.	 
الشعور باالنزعاج واالرتباك بأي مذّكر باحلدث.	 
الكوابيس وصعوبات النوم.	 
االهتامم  املفرط بمعايري السالمة وجتنّب اخلطر.	 
نوبات الغضب واالستجابات العدوانية.	 
اخلوف من املشاعر وردود فعل متعّلقة بالصدمة.	 
االنتباه  الزائد لقلق األهل.	 
رفض املدرسة.	 
القلق عىل اآلخرين	 
تغرّيات يف املزاج والسلوكيات	 
شكاوى جسدية	 
قلق وخوف واضح	 
االنسحاب االجتامعي	 
اخلوف املعّمم واخلوف املرتبط بالصدمة.	 
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النكوص )العودة إىل مرحلة عمرية سابقة(	 
قلق االنفصال	 
فقدان االهتامم باألنشطة.	 
اخللــط واالرتبــاك وصعوبــة إدراك وفهــم احلــدث الصــادم 	 

)تتبــنّي مــن خــالل اللعــب أكثــر مــن الــكالم(
تشــوش مفهــوم املــوت وأســباب حصــول األحــداث 	 

»الســيئة«
إعطــاء تفســري ســحري )خيــايل( ملــلء الفراغــات يف فهــم 	 

احلــدث
ضعف األداء والرتكيز	 
الرشود وتشتت االنتباه	 

دور الأهل
الأطفال ال�سغار )من ال�لدة لعمر �سنتني ون�سف(

احلفاظ عىل نظام )روتني( النوم واألكل عند طفلهم.	 
ــايس دون 	  ــة األس ــّدم الرعاي ــن مق ــل ع ــاد الطف ــب ابع جتنّ

ــاد. ــة لالبتع رضورة أو حاج
إمداد الطفل بأنشطة مرحية ومهّدئة.	 
احلفاظ عىل جو عائيل هادئ.	 
جتنّب تعريض الطفل ملنّبهات تذكره بالصدمة.	 
توقع نكوص مؤقت فال داعي للهلع.	 
مســاعدة الطفــل الــذي بــدأ بالتكّلــم عــىل تســمية املشــاعر 	 
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الكبــرية، والتحــّدث بلغــة بســيطة عــن احلــدث.
اســتخدام أدوات اللعــب التــي متّثــل احلــدث الصــادم 	 

واملدّعمــة لتعبــري الطفــل عــام عايشــه. )مثــال أدوات 
الطبيــب، ســيارة إســعاف(

الأطفال ما بني عمر ال�سنتني والن�سف وال�ست �سن�ات
ــه لتكــرار القصــة وإعــادة 	  ــل حاجت اإلصغــاء للطفــل وتقّب

التحــّدث عــن احلــدث مــرارًا وتكــرارًا.
احــرتام خمــاوف الطفــل وإعطائــه املســاحة والوقــت للتأقلم 	 

مــع هــذه الضغوطات.
ــة أو 	  ــة الطفــل مــن التعــّرض جمــددًا اىل أحــداث مرعب محاي

ــة،  ــة املخيف ــاهد التلفزيوني ــاًل املش ــة مث ــره بالصدم ــا يذك م
ــدث. ــة باحل ــن املرتبط ــى األماك ــص أو حت ــالم، القص األف

ــل مشــاعر الطفــل ومســاعدته عــىل تســميتها والتعبــري 	  تقّب
ــم  ــل التكّل ــتطيع الطف ــرة )ال يس ــث خمت ــا يف أحادي عنه

ــل( ــت طوي ــة لوق ــداث الصادم ــاعر واألح ــن املش ع
توّقــع وتفّهــم نكــوص الطفــل مــع املحافظــة عــىل قوانــني 	 

البيــت األساســية.
توّقع بعض السلوكيات الصعبة.	 
وضــع حــدود صارمــة للعــب املــؤذي أو الســلوكيات 	 

العنيفــة.
ــه 	  ــال خوف ــة يف ح ــّدم الرعاي ــن مق ــل ع ــاد الطف ــب إبع جتنّ

ــال. ــن االنفص ــه م وقلق
املحافظة عىل نظام )روتني( العائلة ممّا هيّدئ الطفل.	 
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جتنّــب تعريــض الطفــل إىل جتــارب جديــدة والتــي تنطــوي 	 
عــىل حتدّيــات.

ــاًل مــن اإلضــاءة املرحيــة 	  تزويــد طفــل بوســائل الراحــة لي
اىل الدمــى القطنيــة وصــوالً للمهّدئــات احلســية إذا تعــّرض 

الطفــل للكوابيــس.
ــا 	  ــاوف حيمله ــن خم ــج ع ــس تنت ــل أن الكوابي ــار الطف إخب

ــت. ــع الوق ــتزول م ــة وس ــري حقيقي ــي غ ــه وه ــل داخل الطف
ــدث 	  ــن احل ــريي ع ــب التعب ــل اللع ــن أج ــرص  م ــني ف تأم

ــادم. الص
اكتشــاف املثــريات التــي تســبب اخلــوف والنكــوص عنــد 	 

الطفــل.
ــة، ومناقشــة أي 	  طــرق تأقلــم الطفــل يف املدرســة واحلضان

ــامت واإلدارة. ــع املعّل ــات م ــاوف أو مالحظ خم
الأطفال ما بني ال�ست �سن�ات واإحدى ع�سر �سنة

اإلصغــاء للطفــل حتــى عنــد تكــرار إخبــاره عــن احلــدث 	 
الصــادم

احــرتام خمــاوف الطفــل وإعطائــه املســاحة والوقــت للتأقلم 	 
مــع هــذه الضغوطات.

ــه والتــي 	  ــة عــىل أســاليب لعب ــادة الرقاب ــه للطفــل وزي التنّب
قــد يســتخدمها كوســيلة رسيــة إلعــادة متثيــل الصدمــة مــع 
أقرانــه، وبالتــايل مــن الــروري وضــع احلــدود ألي لعــب 

مــؤذي.
الســامح للطفــل بإجيــاد طــرق جديــدة للتعامــل مــع اخلــوف 	 
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وقــت النــوم مثــال بزيــادة وقــت املطالعــة أو تــرك املذيــاع 
يعمــل أو االســتامع اىل املوســيقى لتخفيــف القلــق واخلــوف 

مــن الكوابيــس.
طمأنــة األطفــال الكبــار أن مشــاعر اخلــوف والســلوكيات 	 

الطفوليــة التــي تفقــده الســيطرة )مثــل التبــّول الــالإرادي( 
ــها  ــي عاش ــة الت ــة املخيف ــبب التجرب ــي بس ــر طبيع ــي أم ه

وأنــه سيتحّســن مــع الوقــت.
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م�س�كلة  وج��د  اإىل  ت�س�ري  عالم�ات  الثاني�ة:  الن�س�رة   
واخل�س�ارة احل�داد  يف  خط�رية 

األطفــال الذيــن يواجهــون مشــكلة حقيقيــة يف الفقــد يظهــرون 
واحــدة أو أكثــر مــن هــذه العالمــات:

فــرتة اكتئــاب طويلــة حيــث يفقــد الطفــل شــغفه واهتاممــه 	 
باألنشــطة اليوميــة.

صعوبــة النــوم، فقــدان الشــهية، اخلــوف مــن البقــاء 	 
وحيــدًا.

الترف بشكل طفويل لفرتة طويلة.	 
فرط التامهي وتقليد الشخص املتويّف.	 
التعبري عن رغبته باالنضامم للشخص املتوىف بكثرة.	 
االنسحاب االجتامعي.	 
إنخفــاض حــاد يف األداء األكاديمــي أو رفــض الذهــاب إىل 	 

املدرسة.
 إن استمرار هذه األعراض يستدعي متابعة خمتصة.
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املرتبط�ة  وال�س�ل�كيات  الأعرا��ض  الثالث�ة:  الن�س�رة 
الأطف�ال  باكتئ�اب 

البكاء، الشعور باحلزن، العجز واليأس.	 
الشعور بانعدام القيمة و فقدان الدافعية.	 
فقدان االهتامم والرغبة يف القيام بالنشاطات.	 
انعدام الطاقة واإلجهاد الدائم.	 
رسعة االستثارة واملزاج اليء.	 
اخلوف، القلق، والتوتر.	 
الرفض املتكرر من األطفال اآلخرين.	 
الرتاجع يف املستوى الدرايس.	 
التململ الدائم وعدم القدرة عىل اجللوس املتواصل.	 
تكّرر النوبات االنفعالية، الراخ والشكوى املستمرة.	 
عدم التحّدث إىل بقية األطفال.	 
ــاس 	  ــود أس ــن دون وج ــررة م ــدية املتك ــكاوى اجلس الش

ــني  ــدة، أمل يف الذراع ــاع املع ــرأس، أوج ــوي )آالم ال عض
والقدمــني(

ارتفــاع أو إنخفــاض الشــهية للطعــام )مــن دون إتبــاع محيــة 	 
ــة صحّية( غذائي

تغرّي يف عادات النوم.  	 
م�ؤ�سرات خطرية وجدّية يف اكتئاب الأطفال

أفكار وميول انتحارية أو سلوكيات إيذاء الذات	 
سوء استخدام العقاقري كاملخدرات والكحول.	 
ــري 	  ــة غ ــلوكيات غريب ــع س ــة م ــاب مرتافق ــات االكتئ عالم

ــة. متوقع
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 الن�س��رة الرابع��ة: كيفي��ة م�س��اعدة املعلم��ني لالأطف��ال يف 
مرحل��ة احل��داد

ــعر 	  ــة تش ــة آمن ــني بيئ ــم تأم ــه ث ــد واحتوائ ــرتاف بالفق االع
ــا. ــارك فيه ــان ليش ــل باألم الطف

حتضــري األطفــال يف الصــف لعــودة زميلهــم املتغّيــب 	 
بســبب الفقــد والتحــاور معهــم بــام جيــب قولــه ومــا الــذي 

ــه. ــب جتنب جي

الطلــب مــن األطفــال كتابــة رســالة مجاعيــة داعمــة للطفــل 	 
الــذي يعــاين مــن اخلســارة.

ــرة 	  ــش فك ــج تناق ــة يف املنه ــة تعليمي ــطة تربوي ــال أنش إدخ
ــامت  ــتخدام كل ــة اىل اس ــان، إضاف ــد واحلرم ــوت، الفق امل

ــة. ــث اليومي ــداد يف األحادي ــاعر واحل ــن املش ــرّب ع تع

ــوس 	  ــة طق ــد يف ممارس ــادات والتقالي ــالف الع ــة اخت مناقش
ــان. ــارات واألدي ــالف احلض ــازات باخت ــن واجلن الدف
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ملحق )و(
ــة  ــات املجموع ــة جلس ــل بداي ــم أويل قب ــتارة تقيي اس

العاجيــة
التعليــامت: يقــوم امليــرس بطــرح األســئلة عــىل الطفــل وتدويــن 

ــتامرة. ــة عىل االس اإلجاب
اإلسم:.....................................  العمر:......................
الصف:.....................................التاريخ:  ....../ ...../  ...........

اختــربت  حــني   .....................................: عمــري  كان 
ــيّل. ــز ع ــخص عزي ــارة ش خس

هــذا الشــخص كان: أحــد الوالديــن  ...............  صديــق  	 
ــخص  ــت ...............  ش ...............  أخ  ............... أخ

ــر  ............... آخ
حدثــت اخلســارة نتيجــة: مــوت  ...............  حــادث 	 

  ............... انتحــار     ............... مــرض     ...............
انتقــال     ............... انفصــال     ............... طــالق  
...............  مدرســة جديــدة  ...............  مشــاكل عائليــة  
ــارة  ــف  ...............  خس ــوان ألي ــارة حي ...............  خس

دميــة  ...............  ســبب آخــر  ...............
من أكثر من ساعدك يف ختطي اخلسارة؟	 

  ............... ...............  األخــت   ...............  األب   األم  
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  ............... األخ  
أحــد أفــراد العائلــة ...............  صديــق  ...............  شــخص 

............... آخر  
ما كان شعورك عند معايشة الفقد؟	 

االرتبــاك     ............... اخلــذالن     ............... الغضــب  
............... القلــق  ...............  اخلــوف  ...............  احلــزن  

   ............... اإلنــكار     ............... الذنــب     ...............
الســالم     ............... االرتيــاح     ............... الصدمــة  

............... آخــر  شــعور    ...............
هل شعرت بالوحدة وعدم تفّهم املحيطني بك؟ 	 

_______________________________________

هل انتابك أي قلق وخوف من أن متوت؟	 
_______________________________________

هل استشعرت دعم العائلة واألصدقاء؟	 
_______________________________________

هل واجهت صعوبة يف الرتكيز باملدرسة؟	 
_______________________________________

ما الذي ساعدك ليتحّسن شعورك؟	 
_______________________________________
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هــل ترغــب يف حضــور جلســات عاجيــة مــع جمموعــة 	 
أطفــال واجهــوا فقــد )خســارة( شــبيه بتجربتــك؟

_______________________________________

ما الذي يمكن أن يساعدك لتتجاوز الفقد؟ 	 
_______________________________________
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ن�س�اط تقيي�م فاعلي�ة جل�س�ات املجم�ع�ة العالجية )يف 
نهاية العالج(

 
الن�ساط 14: روؤية الأ�سياء من منظ�ر جديد

طرق جديدة للتذكر وال�سع�ر
 

اكتــب أو ارســم رســمة عــن شــعورك اآلن أو مــا هــو معجــم 
املفــردات التــي اكتســبتها منــذ بــدأت تطبيــق األنشــطة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اكتب أو ارسم شعورك حول وقت الوداع اآلن:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مساحة لرسم شعورك اآلن:
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معل�مات عن امل�ؤلفة
 

متــارس املؤلفــة جوليــا سورنســني عملهــا اخلــاص مــع األفــراد 
والعائــالت يف أمرييــكا الشــاملية.

حتمــل جوليــا رســالة ماجســتري يف علــم النفــس ودكتــوراه قيــد 
التحضــري يف االختصــاص نفســه. كــام أن جوليا مرشــدة نفســية 
ــلوكي و  ــريف الس ــالج املع ــهادات يف الع ــل ش ــة وحتم مرّخص

اإلرشــاد املعــريف الســلوكي.
كتبــت جوليــا عــدة مقــاالت حــول احلــداد، التنّمــر، والوالديــة 

مــن أجــل املجتمــع، الثقافــة وجمموعــات األهل.
 

الربيد الإلكرتوين
julia@thecbtcoach.com
www.thecbtcoach.com

امل�قع الإلكرتوين:
           http://grieftopeace.com

 


