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 منهجّية إرشادات - التعامل مع الواقع في الصّف في أعقاب الحرب
 التأثير في القدرة على هل لدينا؟ هذا الدرس مثل كيف يبدو؟  في أعقاب الحرب فة لدي التالميذالمتطرّ  مع المواقف والمشاعر تعاملنكيف 

 تربويّة -ةتعليميّ  آلّيات، الرتبية والتعليم يف قسم الرتبويّ  املستشار، فاكسلر مارسيلو يقّدم كّل شيء؟ نبدأأين ومن ؟ الصاخب العنصريّ  الخطاب
  .ومشاعرهم مواقف التالميذ آثار احلرب على هذه األسئلة وغريها يف طريقة للتعامل الناجع مع لإلجابة عن

 : مقدمة
 مصّغر صورةالصّف ك"كما ورد يف املقال .ة الناسعامّ لدى واخلوف اآلراء إسكات  ب،ة والتعصّ يف مستوى العنصريّ  رتفاعإىل ا ةغزّ  علىأّدت احلرب 

عن جتارهبم خالل فصل الصيف سريغب التالميذ يف احلديث العودة إىل املدرسة،  ه معواضح أنّ ال وعليه فمن. لواقع اجملتمع ، يعترب الصّف مرآة"للواقع
ا لو كان من الصعب جد   حّت ، من ذلك همنيكمتهو  عّلمدور امل. يف مشاركة مشاعرهم وأفكارهم سريغبونا صاغية، و ن  اذآيريدون إّّنم  . احلرب بسبب

 .قاسية جتاه اآلخر احتواء تصرحيات
 

د اجليّ )منظومة القوالب الثنويّة املتناقضة . ة يف مواجهة الفوضىة دفاعيّ آليّ ة اليت تشّكل منيل حبكم العادة إىل الرتاجع حنو القوالب األّوليّ يف أوقات األزمات، 
أكثر  نظرةمرور الوقت مع  طّورنالو  حّت  ،لذلك. والعجزتعود لتشّكل تفسري ا معقوًل  يف مواجهة حاًلت اخلوف  ،(وما شابهي وضدّ  معي ،ئوالسيّ 
مرّة  األّولع يف أوقات األزمات إىل املربّ نعود ، اآلخر بعّدة طرق ومن زوايا خمتلفة ننظر إىلأن على الواقع من حولنا، وحنن قادرون جتاه  (مركبة) اتعقيد  
 .أخرى

 . األطفال سلوك الكبار يقّلدعند األطفال، خاّصة يف أوقات األزمات، عندما  ة حتدث وتتطّور لدى الكبار، فكم باحلريّ إذا كان هذه العمليّ 
. العمر والسياق خلفّيةفجوة يف السلوك على  نأخذ بعني اًلعتبار وجودأن  من املهمّ . التالميذ يف الصفّ حوار مع  يف كلّ ة ليّ األوّ  هي املعطيات هذه

إلجياد عالقة مباشرة بني املشاعر  ميال  هم أكثر املراهقون يف املقابل، . يصوغوهاإلطالق العنان ملشاعرهم، قبل أن  ميال  أكثر  األطفال األصغر سن ايكون 
هو مبثابة آذاٍن صاغية  عّلمملا أنّ بيشعر األطفال  عندمابدأ تة احلوار ميكن أن حال عمليّ  ومع ذلك، يف أيّ . صرحيات اليت يصوغوّنا بشكل أو بآخروالت

 .بالنسبة هلم
ويف كثري من احلاًلت ، اتاألزم ه عندنّ فإبالتايل، و . العالقة بني العاطفة واإلدراك هي عالقة دائمةفإّن ، "للواقع مصّغر صورةالصّف ك "مقال كما ورد يف 

ًل  ،ر أو التحّقق منهاو تقّصي لألم وعليه كلّ . ما حيدد لنا املواقف، ونتجاهل املشاعر اليت حترّكه إنّنا نؤمن بأّن املنطق هو. تتغّلب العاطفة على العقل
 . ميكنه أن يبدأ من خالل استيضاح املواقف، احلقائق واجلوانب العقلّية فيه، بل من خالل املشاعر اليت تنتابنا

 بصورة مباشرة أو غري مباشرة،، ات يواجه األشخاص ذوي الصلةاألزم خاللومع ذلك، . واجلوانب العقلية غري مهّمةالوقائع  هذا ًل يعين بالطبع أنّ 
ا متيل إىل إعطاء للنظر يف هذه الدوافع، وأّنّ  أخذ هذه الدوافع بعني اًلعتبار، وهم مييلون إىل تقدمي تفسريات عقلّية تعتمد على حقائق صعوبة كبرية يف

 .احلقائق املزعومةيعتمد على  تفسري منطقيّ 
 : معّلمال مشاعر
 . ة/  معّلملل ذايت اختبار هي احلرب حول توضيحيّ  حوار حنو األوىل اخلطوة
 ؟تالميذال مع حلوارا قبيل ها/  خماوفه هي ما  
 ؟للغري املوت ومتيّن  والعنصريّة الكراهية على املنطوية تصرحياتال ذلك يف مبا ،تصريح كلّ  تويحي أن ع املعّلميستطي هل  
 األطفال؟ قبل من قيل ما رغم اًلمشئزاز، إىل واللفظيّ  اجلسديّ  هسلوك يؤّدي أن دون صغاءاإل على اقادر   سيكون هل 
 يف الظروف القاسية؟  حّت  إبداء التعاطفكن هل مي 
 قادرة على إسكات األصوات ال حتّمس ا،كثر األموعة اجمل وليس فقط صوت، الصفّ مجيع األصوات يف من خالله تنعكس  نقاش ا كيف جنري

 ا؟ كثر تعقيد  واأل ةمتثلاملاألخرى غري 
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من  ؟توازنهب قد ختلّ  ايشعر أّنّ  ما هي التصرحيات اليتو  ؟ا الذي خيشاه، قبل لقائه مع األطفال مانعكاسة عمليّ  نفسه يف عّلمامليتصّور ا أن جد   من املهمّ 
 . خماوفه مشاركتهم يف هبحث عن زمالء ميكنأن ي ااملهم جد  

 بإدارة حوار األزمات عند سمحت اليت نقرتحها هناة املنهجيّ . مثل هذا النقاش جيريالذي  عّلماقرتاحات للتعامل مع مشاعر امل القسم التايل قّدم يفنس
 .فاملواق استيضاحو  األعمق اجلوهريّ فتح األبواب للحوار يأن  من شأنه حوار ،يف الصفوفمنظم 

 
 . لفّعالّية أّولّية في الصّف مع بداية العام الدراسيّ  منهج

ًل ميكن أن يتوّفر حوار من هذا النوع إًّل . بالتالميذ يف الصفّ  عّلمهذه الفّعالّية منوطة باملعرفة املسبقة من جانب امل أن نأخذ بعني اًلعتبار أنّ  من املهمّ 
 .وتالميذه عّلمك ثقة بني امللهنا تإذا كان

 :(مبني) منّظم حوار
  ّقواعد صارمة  أن يتّم مسبق ا حتديدا جد   من املهمّ ، يف الصفّ  ا احلواراليت قد تنشأ عن وجود مثل هذثورة املشاعر قدر اإلمكان من  للحد

 .عّلمده املعلى النحو الذي حيدّ  احملافظة على حوار منّظمميع اجلعلى . احلوارللسلوك أثناء 
 دون أن يقاطعه  بدوره ث كلّ يتحدّ . لصيفاحول ما حدث يف  وآرائهعن مشاعره  تلميذ يعرّب كلّ اجلولة األوىل يف . يف جولتني احلوار تمّ ي

والذين  ،ثيريدون التحدّ ًل  منه سيكون هناك هذا يعين أنّ . تلميذ يف احلوار يشارك كلّ . نفسه عّلماملهو النقاش الوحيد الذي يدير . أحد
 هاعر مششخص  كلّ  يصف أن يعين احلوار . هو احلوارهذا ليس ومع ذلك، . م يوافقون على ما قاله املشاركون اآلخرونّنّ إ ونقوليسوف 

 .بالصيغة اليت يراها مناسبة له همواقفو 
  عّلموضح امليأن  من املهمّ . ..ملاذا هو خائف ،احلديثخيشى  من. تالميذلل والبدنّ  السلوك اللفظيّ إىل  اًلنتباه عّلمعلى املاجلولة األوىل يف 

ة إذا  خاصّ  ،سوف تضيع اكثر تعقيد  األاألصوات أّن ا املرجح جد   من. كّل ما يقوله هو له، وأنّه ًل حيّق ألحد أن ُيسكته  أنّ هلذا التلميذ 
 عّلمعلى امل. لجميعلضرورة اًلستماع  أن يعود ويكّرر عّلمعلى املب مثل هذه احلاًلت، اولة جتنّ حمل. املواقفيف ف تطرّ كان هنالك ميل إىل ال

مساحة أكرب  وبشكل متعّمد عطييويف الوقت نفسه، ينبغي أن  ،يعرّب عن نفسهيف أن  احلقّ  الصفّ يف  تلميذ كلّ ل أنّ أيض ا ح وضّ يأن 
 .ةرّكباملألصوات ل

 عّلمامل، على (شابه وما.. .ما نتحّدث عنهًل يوجد ... اجلميع ميوت  أن أمتّن ... أنا أكره )": مثل قاسية، تعبريات التالميذ يستخدم ندماع 
تشعر؟ هل تشعر  ذاامبستمع إليك، ولكن اأنا أفهم ما تقوله وأنا بالتأكيد " مثل املثال مجلسبيل  على. عواطفهإىل  تلميذد اليأن يع

؛ ه ًل يعرفنّ إقول صحيح أنّه بإمكان الطفل أن ي. " ؟الكراهية والغضب بشعور آخر غريشعر تهل  تأيت؟ا ّنّ أ تظنّ  من أينالكراهية؟ ب
يف ثبت، عدم القدرة على تنظيم العواطف مُ  قلق، خوف حقيقيّ عجز،  :املشاعر ته على أساسحتديد حال يفمساعدته  عّلموهنا على امل

الطريقة اليت يعرّب  متّثلاليت تقدمي بعض اخليارات  عّلممليف حال أّن هذه اآلليات مل جُتِد نفع ا، على ا .وغريها وسائل اإلعالم وجه ما يُنشر يف
هبذه الطريقة حيصل التالميذ على شرعّية ملشاعرهم من خالل . عّما يشعر به هو نفسه -على سبيل املثال –فيها عن نفسه وأن يتحّدث 

بني الكراهية والغضب والعجز  تفسريات متنح الشرعّية للربط عّلماليت يقدمها امل نبغي أن تكون التفسرياتي. عّلمالنموذج الذي قّدمه امل
 .وما شابهواإلحباط والقلق 

  إن كان التلميذ الذي  حّت . ذاهتاالقواعد هي . ّلق على ما قاله تلميذ آخر إذا رغب يف ذلكأن يعالثانية فبإمكان كّل تلميذ اجلولة أّما يف
ر التعامل مع التوتّ  كيفية-القواعد تنبع من السريورة التعليمّية يف الصفّ  أن يوّضح أنّ  عّلمعلى امل. يوّجه إليه احلديث ًل يُبدي رّد فعل

 .آرائهمجلميع يف التعبري عن ا واألزمات، واًلستمرار يف احلفاظ على حقّ 
 إىل قائلها الكراهية أو الغضب مقولة تتضّمن  أن تُعاد كلّ جيب . األوىل أن حيافظ على نفس النوع من احلوار كما كان يف اجلولة عّلمعلى امل

 ؟مماثلةأًل توجد لديك مشاعر هل هذا يعين أنك ًل تستطيع فهم مشاعره؟ . أنت ترّد اآلن على زميلك: سؤال وبصيغة
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 جيب أن . لنوع من احلوارهلذا افق أو خنتلف، ليست مالئمة نتّ . شروط نادي النقاشاستيفاء  اجلولة الثانية ًل يقصد هبجيب اًلنتباه إىل أّن ا
 .جتاه زميله بعد أن مسع أقواله به كّل فردا يشعر عمّ  هذا األمر يعرّب 

 الصّف،  عكس قضايا أعمق من الصراعات املوجودة بالفعل داخلت أجواءبعد اجلولة األوىل،  الصفّ ا يف جد   ةصعب أجواءك لهنا تإذا كان
املوجود يف الصّف ر التوتّ  .2اجلولة الثانية بأكملها؛  ًل يوجد الوقت الكايف إلمتام .1:اًلعتبارات هي. الثانية عد القيام باجلولةل فضّ يُ 

ا  .ة القادمةاملرّ  حّت  هتدئة األجواء، وينبغي شديد جد 
 

 : إنهاء الحوار
 جلميع تالميذ الصف مباذا يشعر، ويؤّكد أمهّّية التعبري عن املشاعر والتحّقق من املشاعر قبل يقول . احلواريف ّناية  بالتلخيص عّلمامل قومي

 .املواقف وما السبب يف أمهّية ذلك
  تتعّلق هذه ليست مسألة  أنّ اًلنتباه إىل يرجى . )معنّيون باحلديث عنهااألمور هم  أيّ . مواصلة النقاشيريدون كيف تالميذ  ال عّلميسأل امل

  (. ألّن هذا من صالحّياته اليت ًل ميكن التشكيك هبا يف حاًلت األزمات عّلمبالسريورة نفسها، بل إّن السريورة تتّم بالشكل الذي حّدده امل
  يُبدي ه نّ إ يقول، تالميذ شعروا باخلوف ومل يتحّدثواإذا كان هناك  ،مشاركته على وميتدح الصفّ ىل بعض اًلقرتاحات، إ عّلمامل عأن يستمبعد

 . ميّس بكّل حوارذا ويؤّكد أن ه" ممّا سيقوله اآلخرون" عن القلق أسفه هلذا األمر الذي يعرّب 
  حمايد  عند التالميذ شعور ا بأنّه عّلمًّل يرتك املأا جد   من املهمّ . اهاعن األشياء اليت كان خيشللتعبري بصوته . مشاعرهأيض ا أن يعرّب  عّلماملعلى

  .اعاطفي  
  ّني آخرين هل مسعوامعّلممع  عّلميفحص املا أن أيض   من املهمّ كما أنّه . توفري الوقت للتالميذ لتذويت السريورة اليت مّروا هبا اجد   من املهم  

 .احملادثةكيف يشعرون بعد 
 

 : لإلجمال
 

  واإلدراكّية  ةيّ شعور السياقات المن ق من خالل التحقّ  رّ مدركني للواقع املعقد، مت أن يكونواو  اتلعيش مع الصراعا التالميذقدرتنا على تعليم
  .خذ املواقفنتّ  اليت على ضوئها

  بشاعتها من خالل ازدياد  هذه هي اللحظات اليت تنعكس فيها العنصريّة بكلّ . املواقفيف ف ي إىل تطرّ ؤدّ ت، أخرى أزمة احلرب، مثل أيّ إّن
 .التطّرف

  ّمع ذلك، هو أن  نتعاطفنا ًل ميكن أن ذلك، أو أنّ ب ؤمن، أو ًل ننفّكر بنفس الطريقةا ًل ، إذا كنّ ة املتدفّقةرّد فعلنا الطبيعّي على الكراهي إن
تكمن يف  ،العامّ  الوعي" غسل"فة على املتطرّ قدرة املواقف إّن  .وجتعلنا عاجزين ناتتسكا ّنّ إ ،ةعدائيّ ال ة املواقفهي قوّ هذه . نبقى صامتني

 . قسريّة ًل طوعّيةموافقة، احلالة يكون الصمت والسكوت يف هذه . آخر دمفهوم معقّ  القدرة على إسكات أيّ 
   ّاوجيب أن نعمل مع  حنن لسنا وحدنا، . تعّززنا قد، هي اليت بوجود أشخاص ًل يتبّنون املواقف نفسهاة ة والسريّ املعرفة العلني . 

 


