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الفصل األول

 مقدمة تمهيد -أهداف اإلرشاد وقت األزمات
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يعد الطالب محور العملية التعليمية و التربوية  ،وثمرتها اليانعة  ،ومركز اهتمام وزارة التعليم  ،ومن هذا
المنطلق تسعى اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد من خالل رؤيتها إلى تحقيق مهنية إرشادية تكاملية مستدامة لرعاية
شخصية الطالب ،كما تهدف إلى توجيه الطالب وإرشاده في جميع النواحي النفسية واألخالقية والدينية واالجتماعية
والتربوية والمهنية لكي يصبح عضوا فاعال في بناء المجتمع فيسهم منسوبي المدرسة و المرشد الطالبي في
التفاعل مع المشكالت التي يواجهها الطالب أثناء الدراسة سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو تربوية ويعمل على
إيجاد الحلول المناسبة التي تساعده على التوافق التربوي والنفسي و االجتماعي .
ونظرا لما قد يعترض الطالب من أزمات وكوارث كالزالزل والسيول والنزاعات والحروب أو الحوادث المرورية
وغيرها ،مما قد يسبب لبعض الطالب أزمات تسبب لهم ضغوطا وآثارا نفسية تؤثر على حاضرهم ومستقبلهم ،وهنا

تظهر الحاجة إلى اإلرشاد النفسي للتقليل من آثار األزمة ومساعدة الطالب للخروج منها بسالم ،بمعالجة مشاعر
الحزن وخفض اضطراب الخوف والقلق إلى االتزان واإلحساس باألمان واالطمئنان ،وتحويل الضغوط إلى تحديات
يمكن تجاوزها.
لذلك كان هذا الدليل والمرجع العلمي حول موضوع إرشاد األزمات ،تلبية لمتطلبات العمل اإلرشادي في مدارسنا،
ولتنمية وتطوير المهارات اإلرشادية التربوية والنفسية لدى منسوبي المدرسة و المرشد الطالبي ،التي تمكنهم من
اكتشاف حاالت الطالب المتعرضين ألزمات ،ومن ثم وضع الخطط العالجية المناسبة ،التي تساعدهم على التقبل

والخروج من األزمة بكفاءة عالية ،وقد اتبع في هذا الدليل المنهج العلمي االستنباطي التحليلي لألساليب اإلرشادية
والتربوية في ضوء قبسات من القرآن الكريم والسيرة النبوية المطهرة ،والدراسات والنظريات العلمية الحديثة،
راجين أن يكون هذا الدليل رافدا ثريا للمكتبة اإلرشادية ومرجعا علميا نافعا للتربويين في الميدان التعليمي .

فريـق العـمل
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تـمـهـيـد
يواجه األطفال بمختلف أعمارهم على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي مواقف صادمة وخبرات مؤلمة
بسبب الكوارث الطبيعية كالزالزل والسيول والعواصف ،أو النزاعات والحروب ،أو الفقدان المفاجئ ألحد الوالدين أو
اإلصابة باألمراض المستعصية ،فتؤدي إلى اضطرابات نفسية متباينة كالخوف والقلق ،واالكتئاب ،فتؤثر على أدائهم
وسلوكهم ونشاطهم وانضباطهم ونظرتهم ألنفسهم وعالقاتهم باآلخرين ،وأيضا اتجاهاتهم نحو المجتمع ،فتعرقل مسار
نموهم في المستقبل ،ولهذا اهتم المختصون في التوجيه واإلرشاد والصحة النفسيّة بدراسة تأثيرات المواقف المؤلمة
واألحداث الصدمية على اإلنسان بصفة عامة والطالب أو األطفال بصفة خاصة ،وبطبيعة الحال فإن تأثير األزمات أو
األحداث المؤلمة على األطفال قد يفوق تأثيرها عن الراشدين وكبار السن ،ويرجع ذلك بسبب طبيعة الطفولة كمرحلة
حساسة وحرجة ونتيجة لقلة الخبرات وانخفاض مستوى اإلدراك المعرفي لألطفال ،لذلك ينال ميدان إرشاد الطالب
المتعرضين لألزمات أهمية خاصة نظرا لطبيعة المرحلة.
ويعد أريكسون أول من استخدم مصطلح (األزمة المحتملة  )Potential Crisisعند تقديمه مراحل النمو النفسي
واالجتماعي ،حيث يرى أن اإلنسان قد يمر بأزمات عبر مراحل حياته مثل أزمة الثقة ،أزمة الهوية  ...والبد له من
تجاوزها لينمو نموا َ سليما.
وقد تزايد االهتمام بإرشاد األزمات منذ الستينات الميالدية ،حيث أشار العاسمي ( )2013إلى أن مفهوم التدخالت
اإلرشادية لمعالجة األزمات يعود إلى العالمين لنيدمان ) (Leandman,1964وكابالن ) ، (Kablan,1961كما أشار

الببالوي ()1999إلى أن الموضوع تم تضمينه في الدليل التشخيصي واإلحصائي الثالث لالضطرابات النفسيةDSM- 3
الصادر عن الرابطة األمريكية للطب النفسي  APAعام 1980م ،وكذلك الرابع  DSM-4عام 1994م ،وكذلك الخامس
1436- DSM-5هـ  2015-ثم شهد هذا الميدان دراسات عديدة تناولت مهارات التشخيص واإلرشاد والعالج
لمساعدة األطفال المتعرضين لألزمات أو األحداث المؤلمة ومواجهة الضغوط الناتجة عنها ،فيما يعرف بنظرية األزمة
 Crisis Theoryومفاهيم إرشاد األزمات  Crisis Counselingوكذلك استراتيجيات التدخل في األزمات .
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من النظريات التي تحدثت أيضا عن إرشاد األزمات ،نظرية أولن (1998م)
" التدخل في األزمات "
ومن فروض النظرية ما يلي- :


كل شخص يتعرض ألزمة في حياته.



النجاح في التغلب على األزمة يساعد في التغلب عليها عند تكرارها والفشل في التغلب
يؤدي إلى مزيد من األزمات مستقبال.



الذين يواجهون أزمات أكثر انفتاحا في تقبل المساعدة من اآلخرين.



التدخل وقت حدوث األزمة أكثر نجاحا من أي وقت آخر.



يتعلم الناس من األزمات طرق جديدة لحل مشكالتهم بطرق أكثر فعالية.

أهداف البرنامج
الهدف الرئيس:
زيادة مستوى المرونة النفسية 1للطالب ،ورفع القدرة على مواجهة ما قد يتعرضون له
من أزمات محتملة ،وتقديم المساعدة اإلرشادية للحاالت التي تعرضت ألزمة ومتابعتها
ووقايتها والحد من اآلثار الضارة لألزمة.

األهداف التفصيلية:
 )1تبصير المجتمع المدرسي بمجال إرشاد األزمات ،ومفهوم األزمة ومراحلها وآثارها.
 )2تنمية مهارات منسوبي المدرسة في التعامل مع الطالب المتعرضين لألزمات.
 )3إكساب الطالب المهارات الالزمة للتعامل مع األزمات.
 )4تحديد مهام منسوبي المدرسة تجاه الطالب المتعرضين ألزمات.
 )5إكساب المرشدين الطالبيين مهارات الوقاية والتدخل والعالج في وقت األزمات.
 )6توعية األسرة بواجباتها وبطرق التعامل الصحيحة لدعم الطالب المتعرضين لألزمات.

 1قدرة الفرد على التأقلم مع صعوبات الحياة والمشكالت الشديدة سواء جسمية أو اجتماعية أو اقتصادية.
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الفصل الثاني

 -األزمة في اإلسالم
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األزمة يف اإلسالم
شهدت حقب التاريخ منذ بدء الخليقة العديد من األزمات األمنية واالجتماعية والبيئية ولعلها من السنن التي وضعها
الله عز وجل في هذه األرض قال تعالى  (:لقد خلقنا اإلنسان في كبد ) البلد آية  ،4مما أكسب اإلنسان الخبرات التي تعينه
على التعامل مع هذه األزمات وكيفية إدارتها ومواجهة آثارها السلبية.
وقد اهتم اإلسالم باألزمات النفسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية على مستوى الفرد والجماعة وبين أسباب ذلك وأن
مخالفة ما أمر الله به ومعصيته سبب رئيس في حدوث تلك األزمات وأن المخرج من هذه األزمات هو عبادة الله واإليمان
به والصبر على ما يصيب المسلم قال تعالى  (:يابني أقم الصالة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك
ان ذلك من عزم األمور)

لقمان آية 19

وقد اهتم اإلسالم بالمسلم وصحته النفسية ومساعدته على الخروج مما قد يعترضه من أزمات ووجهه الى السبل المعينة
على تجاوزها قال تعالى ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله اال بذكر الله تطمئن القلوب )

الرعد آية 28

وفي السنة

المطهرة حث على مناجاة الله ودعائه والتضرع إليه عند حدوث الملمات.
فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصالة ألنها صلة بين العبد وربه يناجيه فيها ويدعوه.
وحرص كذلك على كل ما من شأنه أن يزيد من تماسك المجتمع واستقراره والذي تؤدي بدوره إلى الحد من وقوع
األزمات وتخفيف ا ّثارها فقال تعالى  (:إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم ) سورة الحجرات اية رقم10وقال تعالى  (:وال
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين )
الرسول وأولي األمر منكم )

سورة األنفال اية رقم 46

وقال تعالى  (:وأطيعوا الله وأطيعوا

النساء آية 59

بعض مما ورد في السنة النبوية
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال  ،قال صلى الله عليه وسلم(:مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) رواه مسلم.
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والمتتبع لما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن التعامل مع األزمات التي تحدث
كانت لها خطوات وإجراءات هدفها دفع الضرر وحماية المجتمع وجعله أكثر قوة وتماسكا ،والتي نذكر منها اآلتي:

أوال  /التعامل ما قبل حدوث األزمة -:
 تحديد الهدف :
حيث كان صلى الله عليه وسلم يخطط لألمر ويضع خطوات للتنفيذ وما يتطلبه من إمكانيات تعين بعد الله على تحقيق
الهدف ومن ذلك ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته المباركة إلى المدينة المنورة حيث حدد المناطق
المناسبة التي سيمر بها بعيدا عن أعين المشركين.

 المفاضلة بين الخيارات  ( :االستشارة )
حيث كان صلى الله عليه وسلم يطلب المشورة من أصحابه ويستعرضها ثم يختار األنسب منها وهذا تكرر في مواقف
عديدة فيترك ما كان ينوي فعله وينزل عند رأي أصحابه إذا اتضح له أنه أسلم وأفضل وذلك في األمور التي لم ينزل فيها
وحي من الله عز وجل.

 اختيار فريق العمل :
الذي سينفذ المهمة فعلى سبيل المثال عندما أراد صلى الله عليه وسلم الهجرة أوكل ألبي بكر الصديق  -رضي الله عنه
تجهيز الرواحل وألسماء بنت أبي بكر إحضار الطعام ولعامر بن مهرة محو أثره عن المشركين وكان عبد الله بن أريقطدليله في الطريق إلى المدينة.

 الحزم والسرية :
بحيث يجعل خططه بعيدة عن متناول األعداء كما حصل في الهجرة والغزوات التي كانت مع المشركين.

 االستعانة بذوي الخبرات :
حيث كان يستعين بأهل الخبرة والرأي والتخصص مثل استشارته لسعد بن معاذ رضي الله عنه
في أمر بني قريظة وكانوا حلفاء لسعد بن معاذ في الجاهلية ويثقون به.
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ثانيا  /التعامل أثناء األزمة -:






المتابعة الدقيقة ومشاركته صلى الله عليه وسلم أصحابه في التنفيذ.
العدل بين أصحابه في المؤونة وتوزيع الغنائم.
التحديث والتطوير في الوسائل  ،عندما أخذ صلى الله عليه وسلم المشورة في حفر الخندق.
الحرص على وحدة وتماسك المجتمع مثل المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار عند قدومه صلى الله عليه وسلم للمدينة
المنورة .
العمل على االستمرار في جمع المعلومات عن العدو أثناء األزمة ومثال ذلك عندما أرسل صلى الله عليه وسلم علي بن
أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما لجمع المعلومات عن جيش المشركين في غزوة بدر.

ثالثا  /مرحلة ما بعد األزمة -:
 إعادة تقييم الخطط واإلجراءات التي تم تنفيذها ومعالجة جوانب القصور فيها مثل ما حدث في غزوة حنين حينما
باغتهم المشركون وحصل اضطراب شديد في جيش المسلمين فقام صلى الله عليه وسلم بإعادة ترتيب الجيش ورفع
الهمم للقتال حتى تحقق النصر.
 العمل على احتواء األزمة وتخفيف آثارها على المسلمين مثل ما حدث في غزوة أحد حينما أخذ بمواساة أصحابه في
شهدائهم بل إنه برغم هزيمة المسلمين في المعركة أمر الناس بمهاجمة جيش المشركين فعندما سمع المشركون
بقدوم المسلمين إليهم وقد كانوا ينوون مهاجمة المدينة فروا ورجعوا إلى مكة.
 التعلم من األزمات وتالفي الخلل والصبر واالحتساب .
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الفصل الثالث

-

مفهوم األزمة وأسبابها وأنواعها
مراحل األزمة
آثار األزمة وأبعادها
اضطراب ما بعد الصدمة
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مفهوم األزمة وأسبابها وأنواعها
األزمة في اللغة الشدة والضيق ،وفي االصطالح تغير فجائي يشكل خطورة ويُحدث اضطرابا َ.

(معجم المعاني ،ب ت).

والمفهوم اإلجرائي لألزمة في الميدان التربوي والتعليمي يعني (أحداثا صادمة مؤلمة ،غير متوقعة الحدوث ،لها
تأثيرات ماديّة ومعنوية عميقة على الطفل (أو الطالب) ،ينتج عنها اضطرابات سلوكية ومعرفية وعاطفية )،وال تعتبر
نتيجة األزمة مرضا عقليا أو نفسيا ،وإنما أعراض مؤقتة ومحددة يمكن تجاوزها فيعود الطالب إلى توازنه واستقراره
أو أفضل أو أقل مما كان عليه.

(الصمادي)1999 ،

أبرز خصائص األزمة





مفاجئة وعنيفة.
تحدث حالة من اإلرباك واالضطراب وفقدان التوزان.
تتطلب أساليب تدخل غير تقليدية وجديدة ومبتكرة.
تستمر مدة من الزمن دون أن يعود الشخص لحالته الطبيعية.

أسباب حدوث األزمة

أسباب داخلية

أسباب خارجية

 ضعف اإلمكانات الالزمة للتعامل مع األزمة
 تجاهل اإلشارات والبوادر التي تشير إلى إمكانية حدوث األزمة
 عدم معرفة العاملين بالمؤسسة التعليمية ألدوارهم وضعف العالقات فيما بينهم
 عدم وجود الخطط المناسبة للتعامل مع األزمة
 نقص التدريب
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الحروب
األوبئة
البراكين
الزالزل
 األعاصير
السيول

األزمات التي يتعرض لها الطالب تتنوع بحسب أسبابها ،ومستوى شدتها وحجم تأثيراتها
ويمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسين هما -:
 أزمات ماديّة  :مثل انهيار منزل أو حادث مروري مفجع أو اإلصابة بمرض خطير.
 أزمات معنوية  :مثل طالق الوالدين المفاجئ.

وقد ذكر عبد الخالق ( )1998تصنيفا آخر لألزمات حسب حجمها وعدد األفراد المتأثرين بها ،كالتالي :
 أزمة فردية  :مثل التعرض لمرض خطير( السرطان – الفشل الكلوي او إعاقة مفاجئة).
 أزمة جماعية  :مثل حادث مروري مروع لحافلة تنقل مجموعة طالب.
 أزمة مجتمعيّة  :مثل كوارث الفيضانات أو السيول أو الزالزل او الحروب في مدينة ما.

يالحظ أن ثمة تداخل واضح بين تلك التصنيفات ،فال يمكن الفصل التام بين أنواع األزمات
إال أن معرفة أنواع األزمات واإللمام بها ،يساعد المرشد الطالبي على التشخيص السليم لحجمها ومسبباتها وبالتالي
تحديد التدخالت اإلرشادية المناسبة.

األزمات المستهدفة في هذا البرنامج

المواقف المروعة

األمراض الخطيرة

الكوارث الطبيعية

الحروب

السرطان

الزالزل

حادث مروري مروع

الفشل الكلوي

السيول

سقوط جدار أو نحوه أمام الطالب

تكسر الدم

سقوط أحد منسوبي المدرسة أو
وفاته أمام الطالب

العاهات المستديمة

الحرائق
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األعاصير

مراحل األزمة

اإلنكار

الغضب

التكيف

الحزن

 )1مرحلة الصدمة :
-

الصدمة

شعور بالتبلد االنفعالي (صعوبة التواصل مع اآلخرين )
شعور بعدم القدرة على القيام بأي شيء
شعور بالدهشة
االمتناع عن الكالم ( الصمت االختياري )

 )2مرحلة اإلنكار :
 عدم التصديق بالحدث -عدم استيعاب ما يحدث

 )3مرحلة الغضب :
 لوم الذات والشعور بالذنب -لوم اآلخرين (األقارب – الجيران – المسؤولين)

 )4مرحلة الحزن :
 مشاعر الكآبة مشكالت في النوم والكوابيس -مشكالت األكل ( فقدان الشهية – الشراهة في األكل )

 )5التكيف:
 العودة للحياة الطبيعية (بشكل تدريجي) التوافق مع الظروف المحيطة14

آثار األزمة
األزمات تسبب آثارا نفسية وضغوطا متباينة ،تختلف ردود أفعال األفراد وقدراتهم على التكيف معها ويرجع
ذلك بسبب اختالف تفسيراتهم لألزمة وأبعادها بحسب خبراتهم ومستوى إدراكهم وخلفيتهم المعرفية أو سماتهم
الشخصية ،إن إلمام المرشد الطالبي بأعراض األزمات ،وقدرته على تقدير حدتها يساعده على اكتشاف الحاالت
والتشخيص الصحيح لدرجة الخطورة التي يتعرض لها الطالب ،وبالتالي يتمكن المرشد من تحديد التدخالت
اإلرشادية العالجية المناسبة.
وقد أورد البار ( )2013اآلثار واألعراض األكثر شيوعا على المتعرضين لألزمات ،وصنفها في مجاالت ،كالتالي :

النفسية
اآلثارالنفسية
اآلثار
الجسدية
اآلثار الجسدية
اآلثار

 )1اآلثار النفسية :
مثل القلق ،الذهول ،الشعور بالذنب ،الشعور بالوحدة والعجز ،اإلكتاب ،الحزن ،وسرعة التهيج االنفعالي ،اإلصابة
بالهلع والذعر عند التعرض ألي أ مر متعلق بالصدمة ،الفزع من األصوات العالية ،التوجس والخوف الدائم  ،الخوف من
الموت  ،الشعور بعدم قيمة الحياة (فقدان األمل) االنطواء ،تشتت االنتباه ،تعاطي المخدرات أو العقاقير الطبية  ،أحالم
مزعجة (كوابيس).

 )2اآلثار الجسدية :
فقدان الشهية للطعام ،زيادة ضربات القلب أو الخفقان ،تغير نمط النوم ،إعياء وخمول ،صداع
شعور بالدوار ،ضيق أو سرعة التنفس ،تعرق.
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 )3اآلثار األسرية :
-

عدم القدرة على التواصل مع اآلخرين.
قلة المشاركة في المناسبات االجتماعية.
التشتت االجتماعي لألسرة حيث يعيش العائل مضطرا في منطقة الصراعات ويترك أسرته للحياة في مكان آخر آمن
وفاة عائل األسرة أو أحد أفرادها
استهتار بعض أفراد األسرة والالمباالة في الشؤون العامة والشخصية وتنامي اإلحساس بضعف األمل في مستقبل
أفضل .
تحول بعض أفراد األسرة إلى نمط غير اجتماعي (منعزل)
خروج بعض األسر عن قراهم ومنازلهم بسبب األزمات.
منع بعض األسر أطفالهم من الخروج واللعب خارج المنزل خوفا عليهم.

 )4اآلثار االقتصادية على األسرة :
-

الخسائر في الممتلكات.
زيادة التكلفة في العناية الصحية للمتعرضين لألزمات.
الجهود المكثفة إلصالح ما تم تدميره.
فقد مصدر التمويل لألسرة بسبب موت العائل أو رب األسرة.
زيادة مصروفات النقل ألفراد األسرة للمدارس.
وجود إعاقات لدى بعض أفراد األسرة نتيجة مقذوفات أو تفجيرات أو كوارث طبيعية.

 )5اآلثار التعليمية أو الدراسية :
-

انخفاض مفاجئ في مستوى التحصيل الدراسي.
التغيب عن المدرسة والتأخر الصباحي.
ضعف المشاركة في األنشطة ،إهمال الواجبات .
السرحان أو النوم أثناء الحصص.
إن إلمام العاملين بالمؤسسة التعليمية ومعرفتهم بأعراض وآثار األزمات في المجاالت االنفعالية والسلوكية
واإلدراكية واالجتماعية والدراسية ،ومالحظة تلك األعراض على الطالب أثناء اليوم الدراسي وعند ممارسة
األنشطة غير الصفية ،سيساعده على الكشف المبكر للحاالت التي تواجه أزمة ،وبالتالي التدخل في الوقت
المناسب واتخاذ اإلجراءات الالزمة
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اضطراب ما بعد األزمة وأعراضه
أعراض اضطراب ما بعد األزمة :
-

نوبات مفاجئة من القلق والتوتر وكأن الحدث يقع للمرة األولى.
تعطل حياة الشخص وظيفيا أو اجتماعيا أو دراسيا.
اضطرابات نفسية متنوعة على النحو التالي:
أحالم مزعجة – خوف من المستقبل – فقدان االهتمام باألنشطة المهمة -صعوبة في النوم  -تبلد انفعالي -فقدان
البهجة  -تجنب األنشطة التي تذكره في الصدمة – الخوف من تكرار األزمة.

متى يظهر االضطراب ؟
 -خالل فترة من شهر و ال تتعدى  6أشهر من بداية التعرض لألزمة .

قرائن قد تثير االضطراب :
 الذكرى السنوية لألزمة . -طقس أو مكان أو زمان أو حدث معين مرتبط باألزمة .

مدى انتشار اضطراب ما بعد األزمة :
 -من  %1إلى %41

تطور و مآل االضطراب :
 نصف الحاالت تقريبا يستعيدون حالتهم الطبيعية خالل  3أشهر . أغلب الحاالت يتوقع شفاؤها . -نسبة بسيطة قد تمتد إلى سنوات دون شفاء .

ما العوامل المؤثرة في حدوث األزمة ؟
 شدة األزمة مدى األزمة -مدى القرب منها
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الفصل الرابع

 األدوار والمهام على مستوى :( المدرسة  ،األسرة  ،الطالب )
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دور قيادة املدرسة
 )1تشكيل فريق إدارة األزمات مكون من  :قائد المدرسة ( رئيسا) – وكيل شؤون الطالب – المرشد الطالبي –
المرشد الصحي – ثالثة معلمين  -ثالثة من أولياء األمور – ثالثة من الطالب ( عند الحاجة )
 )2توزيع المهام واألدوار ( للتدخل وقت األزمات ) بين أعضاء الفريق
 )3دراسة احتماالت حدوث األزمة.
 )4توضيح األزمة للطالب وكيف حدثت.
 )5تقديم الحلول المبكرة للتعامل مع األزمة
 )6تدريب الطالب على مواجهة األزمة (كتطبيق تجربة الحريق الوهمي)
 )9تدريب المعلمين على كيفية احتواء الطالب وقت األزمة
 )8متابعة الطالب المتأثرين باألزمة.
 )9توعية األسر بكيفية التعامل مع األزمة
 )10التخطيط لمواجهة األزمة (وضع أجهزة إنذار ،التأكد من سالمة مخارج الطوارئ)
 )11تدريب المعلمين والطالب على أساسيات السالمة وكيفية احتواء الطالب وقت األزمة (استخدام طفايات الحريق،
عدم ترك الطالب في الفصل لوحدهم ،احتواء الطالب ،التحكم في التوتر أو االنفعال ،السماح للطالب بالتفريغ
االنفعالي من خالل النقاش الحر)
 )12عمل تجارب وهمية للتأكد من االستعداد لمواجهة األزمة (مرة واحدة في كل فصل دراسي)
 )13التدريب على إجراءات إخالء الطالب (فصل التيار الكهربائي والتوجه ألقرب مخرج).
 )14تكثيف األنشطة السارة وخصوصا بعد األزمات مباشرة (غرف للرسم –مالعب – أماكن امنه ومريحه)
 )15تأمين وسائل اتصال فعالة الستخدامها وقت األزمات مع أسر الطالب والجهات ذات العالقة.
 )16في حال حدثت األزمة داخل الفصل بسقوط أحد المعلمين أو الطالب ،ينبغي وجود معلم بديل فورا الحتواء الطالب
وعدم تركهم لوحدهم.
 )19عقد شراكات مجتمعية مع الجهات االجتماعية واألسرية لما يخدم الطالب المتضررين.
 )18رفع بيانات الطالب المتضررين للجهات ذات العالقة (مثل الرفع بأبناء الشهداء لمكتب وفاء في إدارة التعليم)
 )19إقامة ندوات علمية لمنسوبي المدرسة والطالب وأولياء األمور باستضافة المختصين النفسيين واالجتماعيين.
 )20تكثيف األنشطة المسائية ـ بقدر اإلمكان ـ وخصوصا في مدارس األحياء المتضررة.
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دور املعلمني
 )1استثمار حصص التربية الفنية وتخصيص بعض الحصص في حث الطالب على عمل رسومات حول األزمة
والمناقشة حولها (السيما بعد األزمات مباشرة).
 )2االستفادة من حصص اللغة العربية في كتابة قصص حول األزمة كنوع من التعبير و التنفيس .
 )3دمج الطالب في األنشطة المختلفة حيث إنها إحدى وسائل إخراج انفعاالتهم السلبية.
 )4تشجيع الطالب على الحديث فيما بينهم عن مشاعرهم السلبية حيال األزمة.
 )5تقبل أسئلة الطالب واإلجابة عليها وفق خصائص نموهم وحثهم على طرح المزيد من األسئلة.
 )6عدم السخرية أو التهكم من مخاوف الطالب.
 )9تجنب إعطاء معلومات غير صادقة بهدف التهدئة.
 )8تجنب المبالغة في االهتمام بالطالب المتضررين حيث إن ذلك قد يشعرهم بالدونية واالعتماد على اآلخرين.
 )9متابعة تحصيل الطالب المتضررين وحثهم وتعزيزهم بالطرق التربوية المناسبة.

دور املرشد الطالبي
 )1حصر حاالت الطالب المتأثرين من األزمة.
 )2تصنيف حاالت الطالب حسب نوع التأثر (حسب الحالة) وتقديم الخدمة المناسبة لهم.
 )3تقديم العالج الفردي للحاالت المأزومة (المتأثرة باألزمة) باستخدام األساليب اإلرشادية المناسبة (ومنها
إجراء المقابلة اإلرشادية التي تتضمن االستماع الكامل للطالب ،عكس المشاعر ،تجنب األسئلة المتتالية،
احترام صمته)
 )4التوعية المكثفة للطالب بشكل عام (خصوصا طالب المرحلة االبتدائية) وألولياء األمور.
 )5استثمار اإلذاعة المدرسية والشاشات اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي في بث الرسائل اإليجابية لرفع
المعنويات والفخر بالتضحيات.
 )6إحالة الطالب لذوي االختصاص (وحدة الخدمات اإلرشادية) في حال عدم استجابته وفق اإلجراءات المتبعة في آلية
التحويل.
 )9توعية الطالب للجانب اإليجابي لألزمات حيث أنها تساعد في التغلب على األزمات مستقبال وتزيد من مناعة
الشخص .
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دور الطالب
 )1البقاء في التواصل مع اآلخرين وعدم االنعزال.
 )2التحدث مع األهل واألصدقاء عن المشاعر والمخاوف.
 )3مساعدة زمالئهم المتعرضين لألزمة على تقبل مشاعر الحزن والضيق ،حيث أن ذلك أمر طبيعي وليس دليل
ضعف.
 )4ممارسة األنشطة الرياضية والهوايات المفضلة.
 )5تشجيع الطالب على مساعدة بعضهم بعضا.
 )6تأجيل القرارات الحاسمة والهامة خصوصا ما يتعلق بالجانب التعليمي.
 )9مساعدة زمالئهم في التغلب على األزمة أو التكيف معها أو التخفيف منها .

دور األسرة
 )1تشجيع األبناء على مواصلة األنشطة االعتيادية اليومية.
 )2تشجيع االبن للحديث عن األزمة واألوضاع التي تخيفه وعدم السخرية منه ،أو إشعاره بالخجل.
 )3تكليف االبن ببعض األعمال والمهام حسب عمره الزمني.
 )4إشعاره بأنه موضع تقدير وقبول
 )5تشجيعه على اللعب وممارسة هواياته المفضلة ،وعدم تخويفه أو منعه بحجة الخوف عليه.
 )6إبالغ المدرسة عن حالة االبن في حالة تأزم حالته.
 )9إتاحة الفرصة لالبن للتحدث عن مشكالته وأحزانه حيث إن ذلك يخفف من معاناته ،وعدم إرغام الطفل على
التحدث عما يزعجه إذا كان رافضا الحديث.
 )8تشجيعه أن يعبر بالرسم عما حدث وعما يخيفه وخصوصا لألصغر سنا.
 )9تشجيعه على إقامة عالقات مع أقرانه.
 )10سعي جميع أفراد األسرة لتماسك األسرة مع بعضها البعض ودعم أي فرد ينهار أمام األزمة.
 )11تهيئة مكان أمن في المنازل بعيدا عن أماكن الخطر
 )12تعليم االبن بعض اإلرشادات التي قد يحتاجها في ظل حدوث أي أزمة من خالل الوسائل التربوية المناسبة
كالقصة.
 )13على الوالدين ضبط انفعاالتهم وعدم إظهار التوتر إزاء األزمات حيث أنهم قدوة ألبنائهم في ذلك .
 )14تشجيعه على المبادرة ومساعدة االخرين.
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دور وحدة اخلدمات اإلرشادية
 )1الجوالت الميدانية على المدارس للدعم والمساندة عند الحاجة (خاصة إذا كانت األزمة مجتمعية)
 )2استقبال الحاالت المحولة من المدارس وتقديم الدعم والمساندة الالزمة لها وتحويل الحاالت المتقدمة إلى
الجهات المتخصصة األخرى
 )3تفعيل الهاتف اإلرشادي (لتقديم االستشارات المناسبة)
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الفصل الخامس
 -التوجيهات واإلجراءات اإلرشادية في التعامل مع الطالب المتعرضين لألزمات
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التوجيهات و اإلجراءات االرشادية في التعامل مع الطالب المتعرضين لألزمة

توجيهات عامة

أوال  /توجيهات عامة :
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)9

اجراءات إرشادية

( وتستخدم أكثر أثناء المقابلة اإلرشادية )

إظهار تصديقك له واألخذ بكالمه على محمل الجد.
االحتفاظ بالهدوء وعدم المبالغة في ردة الفعل ( تجنب الغضب ،تجنب إظهار الحزن ،تجنب الظهور بمظهر
المصدوم )
تهدئته بأن هناك بعض األمور السلبية التي قد تحدث لنا وليس لنا دورا فيها.
عدم الضغط أو اإللحاح عليه ألخذ معلومات إضافية .
عدم إرباكه بكثرة األسئلة ( تجنب األسئلة المتدفقة ) فهي تزيده صمتا وحرجا  ،وكذلك عدم القلق من صمته فهو
يساعده على التفكير ،لذا من المهم أن تتقبل لحظات الصمت وعدم إجباره على الحديث .
طمأنته بأنك ستفعل ما بوسعك لمساعدته .
يوضح أن ال ذنب له فيما حدث.

ثانيا /إجراءات إرشادية :
التدريب على مهارات
االسترخاء

رفع مستوى
تقدير الذات

التنفيس
االنفعالي

اإلرشاد بالتخيل

المواجهة
التدريجية

التشجيع على
ممارسة األعمال
ومساعدة اآلخرين
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التعديل
المعرفي

حسب تقييم الحالة وما يناسبها يتم اختيار أحد اإلجراءات االرشادية أو أكثر مما يلي :
 )1التنفيس االنفعالي :
يعد التنفيس والتفريغ االنفعالي من أولى الخطوات األساسية للتعامل مع المشكلة وال غنى عنه حيث أنه
يساعد على إخراج االنفعاالت السلبية ومن المهم استخدامه في بداية كل جلسة إرشادية ،ويمكن للمرشد/ة
اختيار أسلوب التنفيس المناسب حسب المرحلة الدراسية من خالل ما يلي :
-

-

يُطلب من الطالب سرد المواقف المؤلمة التي تعرض لها خالل فترة األزمة ويترك المجال له بالتعبير اللفظي عما
يشعر به من انفعاالت سلبية جراء موقف االعتداء من قبيل (سخط ،بكاء  )...وتشجيعه على المزيد من الحديث
في ظل إنصات المرشد له وإظهار ما يؤكد جودة االستماع (عدم المقاطعة).
يُشجع على تدوين معاناته وكتابة ما يشعر به من انفعاالت سلبية بكامل تفاصيلها في المنزل بشكل يومي.
يُحث على رسم ما يشعر به بكل التفاصيل سواء في المنزل أو في غرفة اإلرشاد .
يُشجع على القيام بتمثيل ما حدث له.
يشجع على الحديث عن مشكالته إلى من يثق بهم.

 )2التعديل المعرفي :
بعد أن تتم عملية التنفيس االنفعالي بشكل جيد ،ننتقل الى الخطوات وفق ما يلي :
-

-

التعرف على األفكار السلبية التي قد تكمن خلف نظرة الطالب لألزمة واستمرارها ،ومن األفكار السلبية الشائعة ذات
العالقة (المستقبل سيكون بائسا ،سيضيع كل شيء ،ال أتحمل الموقف أو المرض واإلعاقة).
مواجهة هذه األفكار السلبية باألدلة التي تؤكد عدم دقتها (يفضل أن تكون األدلة صادرة من الطالب نفسه حتى يكون
أكثر اقتناعا بها) .
ينبغي مساعدة الطالب المأزوم للوصول لألفكار الواقعية مثل ما يلي (كل شخص معرض لألزمات ،ممارسة األنشطة
تساعد على التغلب على األزمة ،االندماج مع اآلخرين يخفف من األزمة ،لألزمة وقت ويتكيف معها اإلنسان ،النجاح
في التغلب على األزمة تزيد مناعة الشخص من أزمات الحياة األخرى )...
كتابة األفكار الواقعية أو حفظها وتكرارها .حتى يصبح استدعاؤها بعد ذلك تلقائيا في المواقف المهددة.
تشجيعه على مواجهة المشكالت بدال من الهروب منها ،حيث أن الهروب قد يزيد تفاقمها .
تذكيره بالجوانب اإليجابية للمشكالت " وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم "...
ان الصبر على البالء وحسن الظن بالله والرضا بما قسم قال صلى الله عليه وسلم( عجبا ألمر المسلم إن أصابته
سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ) رواه مسلم.
أن ما يصيب المسلم من أزمات وكوارث هي زيادة في األجر ورفعة لدرجاته .
تقوية العبد بربه وذلك بكثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل واإلنابة إليه .
أن ماحل به من أزمة تكسبه العديد من المهارات المهمة لحاضره ومستقبله وترفع مستوى الصالبة النفسية لديه

25

 )3التشجيع على ممارسة األعمال السارة ومساعدة اآلخرين :
 ممارسة الهوايات المفضلة (المفيدة). التطوع لمساعدة اآلخرين وخدمتهم. تبادل الزيارات مع األقارب واألصدقاء. زيارة األماكن المحببة للنفس (التنزه). متابعة ما يدعو للبهجة والفرح. -تشجيعه على طلب المساعدة من الغير.

 )4رفع مستوى تقدير الذات :
من األهمية دعم تقدير الذات لدى المتعرضين ألزمة على النحو التالي :
 التركيز على اإليجابيات التي لديهم. إشعارهم بالتقبل من خالل الحديث التلقائي معهم . تعزيز سلوكياتهم اإليجابية وعدم تجاهلها . إشراكهم في األنشطة المدرسية. -تدريبه على مهارات االسترخاء .

 )5التدريب على االسترخاء :
يعرف االسترخاء بأنه  :حالة مقصودة من إرخاء عضالت الجسم تؤدي للشعور بالراحة وزوال التوتر .
ويعتبر االسترخاء واحدا من أهم األساليب المضادة للتوتر والقلق  ..وهناك عدد من أساليب االسترخاء التي عرفتها
معظم الشعوب منذ وقت طويل  ،وتقوم أساليب االسترخاء الحديثة على جملة من التمارين والتدريبات البسيطة التي
تهدف إلى إراحة الجسم والنفس وذلك عن طريق التنفس العميق وتمرين الجسم كله على االرتخاء وزوال الشد
العضلي

طريقة االسترخاء :








أغمض عينيك وسم الله (أو استعمل أي كلمة أو جملة مريحة لك ) وخذ نفسا عميقا نسبيًّا من البطن لمدة  4ثوان
( /)..4..3..2..1احبسه في صدرك لمدة  4ثوان( /)..4..3..2..1ثم أخرج الهواء من صدرك لمدة  8ثوان
(. )..8..9..6..5..4..3..2..1كرر ذلك عشر مرات.
الحظ الكتفين وأنزلهما إلى األسفل قليال واترك الكتفين بحالة استرخاء لطيفة .
الحظ أسنانك والكفين المشدودتين وافتح فمك قليال تجد أنه بحالة استرخاء لطيفة .
الحظ التجاعيد والتوتر في جبينك واتركها تسترخي من غير شد.
الحظ اليدين المشدودتين ،اجعلهما تسترخيان وكذلك الرجلين.
الحظ الجسم كامال  ،هل يوجد عضو متوتر  ،اجعله يسترخي.
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مارس االسترخاء التنفسي . .
 )1ضع إحدى يديك على بطنك تحت السرة مباشرة ،وضع األخرى على صدرك فوق عظمة القص .الهدف هنا هو أن
تستفيد من يديك كأداة تخبرك عن أجزاء جسمك التي تستخدمها للتنفس.
 )2أغلق فمك .استنشق الهواء على مهل عن طريق األنف بنفخ بطنك لألمام .الحظ أن حركة بطنك تسبق الشهيق
بجزء بسيط من الثانية ،ألن هذه الحركة هي التي تسحب الهواء إلى داخل رئتيك.
 )3دع يديك تخبرانك إن كنت قد طبقت الطريقة بشكل صحيح أم ال .يجب أن تكون الحركة من بطنك في الوقت الذي
تبقى فيه عضالت صدرك وأعلى جسمك مرتخية .إذا وجدت أن صدرك يتحرك أو أنك ترفع رأسك أو كتفيك لألعلى
فأعد التجربة من جديد .ستتقنها سريعا ألنها سهلة للغاية .فقط ،اتبع يديك وستدالنك على الطريق.
إذا استنشقت أكبر كمية من الهواء بهدوء وبدون استخدام عضالت الصدر ،توقف فقد وصلت إلى الحد الجيد من
الشهيق.

يتم التدرب على مهارات االسترخاء العضلي والتنفسي على النحو اآلتي :







مرتان يوميا
عشر دقائق في كل مرة .
ثالثة أيام في األسبوع .
مدة أسبوعين
عدم التوقف عن التدريب حتى تزيد نسبة اإلتقان عن . %80
تطبيق ذلك قبل وأثناء مواقف التوتر والقلق .

 )6اإلرشاد بالتخيل :
يعد التخيل من األساليب الفعالة في التعامل مع المشكالت السلوكية وخصوصا المخاوف المرضية.
وتأتي أهميته حيث أن بعض المرضى ال يمكنهم مواجهة مخاوفهم في الواقع لعدم قدرتهم على المواجهة
وأثبتت الدراسات أن التخيل إذا طبق بشكل متقن فإن نتائجه فعالة.
 يمكن أن يستخدم هذا النوع من العالج مع جميع مرضى المخاوف المحددة .
خطوات التخيل :
أوال  :تدريب الطالب على االسترخاء .
ثانيا  :بناء مدرج القلق أو الخوف ( بدأ بالمواقف األقل خوفا إلى األكثر خوفا وفق نسبة مئوية محددة ،ال ينتقل
لمثير معين حتى يتالشى الخوف من المثير الذي قبله ) .

يغمض الطالب عينيه وهو في حالة استرخاء تام ويتخيل بطريقة وكأنها واقعية أمامه بجميع حواسه
الخمس على النحو اآلتي :
)1
)2
)3
)4

يتخيل أنه يتعامل مع الشيء الذي يخاف مواجهته من مكان بعيد أو من خالل عرض مرئي أو صور لذلك الشيء.
يقترب تدريجيا من الشيء الذي يخافه ( شريطة عندما يزيد القلق لديه في جزئية معينة من المواقف  ،أن يعيد
تخيل هذه الجزئية مرة أخرى حتى يتالشى التوتر ثم يتخيل الموقف التالي .
ينظر إليه وهو قريب منه .
يندمج مع الشيء الذي يخافه .
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 )9المواجهة التدريجية :
يعتبر من أساليب العالج السلوكي الرئيسة ويسمى التعويد التدريجي المنتظم  ،بحيث يتم التعرف على المثيرات التي
تستثير استجابات معينة  ،ثم يعرض على الشخص بالتدريج لهذه المثيرات المحدثة للخوف و هو في حالة استرخاء
تام.

الخطوات :
 )1يجب أن يتدرب الطالب على االسترخاء.
 )2بناء مدرج الخوف  :ترتيب المثيرات التي تدعو للخوف بالنسبة للطالب بشكل متدرج بحيث تكون أضعف هذه
المثيرات وأقلها إحداثا للقلق أو المخاوف في البداية  ,وأن تكون أكثرها وأشدها تأثيرا وإزعاجا في النهاية أي
الترتيب من المثير األضعف إلى األكثر شدة .
 )3التعرض للمواقف المخيفة ( بشكل متدرج ) بواقع ساعة يوميا (وأال ينتقل المرشد من موقف إلى موقف إال بعد
اإلحساس بزوال أو انخفاض القلق أو المخاوف لهذا المثير بشكل كبير )
 )4يتطلب أسلوب التدرج التدريب المستمر (غير المتقطع) وعدم التسرع في ظهور النتائج حتى تنتهي المشكلة .
 )5يقوم المسترشد بتعبئة نموذج السجل اليومي للمواجهة التدريجية الواقعية ( واجب منزلي ) :

الوقت
(متى تمت المواجهة)

وصف الموقف
(ما الذي حدث)

مستوى الخوف أو القلق
(رصد المستوى من1إلى )111
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النتائج

الصعوبات

املالحق
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ملحق رقم (  : ) 1الخطة التنفيذية للبرنامج

على مستوى المدرسة
عدد

األنشطة والفعاليات

1

تضمين البرنامج
في الخطة العامة
واالسبوعية
تشكيل فريق إدارة
االزمات

2

4

5

6

9

وقت
التنفيذ
بداية العام
الدراسي

جدول زمني للتنفيذ

نموذج
الخطة

خطة شاملة

ـ تشكيل اللجنة
ـ عقد اجتماعات دورية.

صوره من
قرارتشكيل
اللجنة
واجتماعاتها

المرشد الطالبي

لجنة التوجيه
واإلرشاد

قيادة المدرسة
المرشد الطالبي

لجنة التوجيه
واالرشاد

بداية العام
الدراسي

التعريف بالبرنامج
واليات تطبيقه

لجنة التوجيه
واإلرشاد
المرشد الطالبي

منسوبي
المدرسة

بداية العام
الدراسي

(خاص بالمدارس التي
تتعرض الزمات )

3

الجهة المنفذة

الجهة المساندة

إجراءات التنفيذ

شواهد
االنجاز

مؤشرات االنجاز

ـ لقاءات تعريفية
بالبرنامج مع منسوبي
المدرسة والطالب
واولياء امورهم
ـ استخدام الشاشات
االلكترونية االذاعة
المدرسية وسائل
التواصل االجتماعي

ـ قرار تشكيل
اللجنة
ـ عقد ماال يقل
اجتماعين في
الفصل الدراسي .

نماذج من
الفعاليات

استهداف
%95من منسوبي
المدرسة والطالب
واولياء امورهم

تنفيذ دورات تدريبية

المرشد الطالبي
قيادة المدرسة

إدارة التدريب
بإدارة التعليم

طوال العام

ـ تجهيز الحقائب
التدريبية.
ـ خطة التدريب

بيانات
حضور
الدورات

استهداف %90
من منسوبي
المدرسةوالطالب
واولياء امورهم

حصر الطالب
المتأثرين باألزمات

المرشد الطالبي

قيادة المدرسة
المعلمون

طوال العام

حصر الطالب المتأثرين
باألزمة

صور من

استهداف جميع
الطالب الذين
تأثروا باألزمات

تقديم الخدمات
المناسبة للطالب
المتارين باألزمة

المرشد الطالبي

وحدة الخدمات
االرشادية

طوال العام

الرفع بالتقرير
الختامي للبرنامج

لجنة التوجيه
واإلرشاد
المرشد الطالبي

قيادة المدرسة

نهاية العام
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التوجيهات واإلجراءات
وفق ما ورد في الدليل

رصد كافة البرامج
واألنشطة والخدمات
المقدمة والرفع بها
إلدارة التعليم وفق
الملحق رقم5

(ملحق رقم )3

نسخه من
ملحق رقم
()4

 صور
 تقارير

استهداف جميع
الطالب الذين
تأثروا باألزمات

شمول التقرير
لكافة جوانب
البرنامج

مؤشرات
تحقيق
االنجاز

تابع ملحق رقم ( ) 1

على مستوى مكتب التعليم
عدد

األنشطة والفعاليات

الجهة المنفذة

الجهة
المساندة

وقت التنفيذ

إجراءات التنفيذ

شواهد
االنجاز

مؤشرات االنجاز

1
تضمين البرنامج
ضمن خطة التوجيه
واالرشاد بالمكتب

مشرفو التوجيه
واإلرشاد
بالمكتب

إدارة المكتب

بداية العام

متابعة تنفيذ البرنامج
في المدارس

صورة من
الخطة

مشاركة المدارس
التابعة للمكتب في
تنفيذ البرنامج

تنفيذ لقاءات تعريفية
بالبرنامج

مشرفو
التوجيه واإلرشاد
بالمكتب

إدارة المكتب

بداية العام

لقاءات تعريفية
بالبرنامج لقادة
المدارس والمعلمين
والمرشدين الطالبيين

 صور
 تقارير

عقد لقاء
كل فصل دراسي

تشكيل لجنة على
مستوى المكتب
إلدارة االزمات
(في المناطق التي
تتعرض لالزمات)

إدارة المكتب

إدارة التعليم

بداية العام

صوره من
قرار التشكيل
ومحاضر
االجتماعات
ومتابعة
التنفيذ

عقد ماال يقل عن
اجتماعين كل
فصل دراسي

تخصيص
ملف للبرنامج

مشرفو التوجيه
واإلرشاد
بالمكتب

إدارة المكتب

بداية العام

ـ ملف للبرنامج
يحتوي على جميع
التعاميم والفعاليات
واألنشطة الخاصة
بالبرنامج

ملف البرنامج

احتوائه على ما
نفذ بالبرنامج

رفع التقرير الختامي
إلدارة التعليم

مشرفو التوجيه
واإلرشاد
بالمكتب

إدارة المكتب

نهاية العام

حصر تقارير المدارس
وفق الملحق رقم 6

نسخة من
التقرير
الختامي

استهداف جوانب
البرنامج ورصد
اهم الصعوبات
التي واجهت
البرنامج

2

3
 تشكيل اللجنه
 عقد االجتماعات

4

5
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مؤشرات
تحقيق
االنجاز

تابع ملحق رقم ( ) 1

على مستوى إدارة التعليم
عدد

األنشطة والفعاليات

الجهة المنفذة

الجهة
المساندة

إجراءات التنفيذ

وقت
التنفيذ

شواهد االنجاز

مؤشرات االنجاز

1
تضمين البرنامج
ضمن خطة اإلدارة
( قسم التوجيه
واإلرشاد )

إدارة /قسم التوجيه
واالرشاد

إدارة
التعليم

بداية
العام

وضع خطة البرنامج
ضمن الخطة العامة
لإلدارة

نسخة من
الخطة

مشاركة مكاتب
التعليم التابعة
لإلدارة في تنفيذ
البرنامج

عقد شراكة مجتمعية
مع الجهات ذات
العالقة

إدارة/قسم التوجيه
واالرشاد

الجهات
المجتمعية
ذات
العالقة

طوال
العام

عقد شراكة

نسخة من
مذكرة الشراكة

عقد شراكة واحده
في العام الدراسي

تشكيل لجنة إلدارة
االزمات على مستوى
إدارة التعليم (خاصة

إدارة التعليم

وزارة
التعليم

بداية
العام

صدور قرار بتشكيل
اللجنة

نسخة من قرار
تشكيل اللجنة

عقد اجتماعين في
كل فصل دراسي .

2

3

بالمناطق التي تتعرض
الزمات)

4
وضع خطة على
مستوى اإلدارة
للتدريب

إدارة التدريب
إدارة/قسم التوجيه
واالرشاد

إدارة
التعليم

بداية
العام

وضع جدول للتدريب
توفير الحقائب
والتجهيزات الالزمة

نسخة لخطة
التدريب
ومحاضر تنفيذ
الدورات
التدريبية

استهداف منسوبي
المدارس التابعة
إلدارة التعليم
بشكل تدريجي.

5
تنفيذ فعاليات خاصة
بالبرنامج في الملتقى
والمعرض االرشادي
السنوي لإلدارة

إدارة  /قسم
التوجيه واإلرشاد

إدارة
التعليم

اعداد البرامج
والفعاليات المناسبة
للبرنامج

نهاية
العام

صور وتقارير
خاصة
بالفعاليات

المشاركة في
الملتقى والمعرض
السنوي .

6
رفع التقرير الختامي
لجهازالوزارة

إدارة /قسم التوجيه
واإلرشاد

إدارة
التعليم

نهاية
العام

رصد كافة البرامج
وماتم إنجازه ورفعه
وفق الملحق رقم 6-
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نسخة من
التقرير العام
للبرنامج

رصد األنشطة
والفعاليات
الخاصة بالبرنامج
والصعوبات التي
واجهة البرنامج
وفق الملحق رقم
-6

مؤشرات
تحقيق
االنجاز

ملحق رقم (  : ) 2نموذج استرشادي للتعامل مع طالب تعرض ألزمة

 .1التحديد اإلجرائي لما يعاني منه الطالب بشكل يمكن مالحظته وقياسه و تقويمه .
مثال  :مخاوف حدثت بعد األزمة.
 .2قياس مستوى المعاناة .
تحديد الخط القاعدي للمعاناة
(عدد مرات المعاناة ،شدة المعاناة ،شكل المعاناة) وترصد هذه المعلومات قبل البدء في أي برنامج تدخلي خالل مدة معينة
وذلك من خالل البيانات األولية أومن خالل المحيطين من معلمين أو زمالء وكذلك ولي األمر إذا تطلب ذلك.
ويهدف معرفة الخط القاعدي للسلوك إلى معرفة مدى التغيير الذي أحدثته أساليب التدخل الالحقة واالطمئنان على جودة
البرنامج المقدم (قد يستبدل البرنامج إذا اتضح عدم جدواه من خالل المقارنة مع الخط القاعدي)
 .3تحديد العوامل التي قد تزيد من المعاناة .
 .4تحديد إجراءات وفنيات التدخل اإلرشادي المناسبة حسب نوع المعاناة .
( اختيار أكثر من أسلوب من األساليب الواردة في الدليل )
 .5تحديد األهداف التدريجية للبرنامج وصياغتها بشكل إيجابي (أهداف يمكن الوصول لها ومنطقية ) ومن األهمية
إشراك الطالب في وضع أهداف البرنامج (يمكن إشراك الوالدين إذا تطلب األمر ذلك شريطة موافقة المستهدف).
مثال  /التعاون مع المرشد في تحقيق تقدم في العالج بنسبة  %51خالل الشهر األول
 .6تقويم البرنامج .
من المهم أن يمر البرنامج بمرحلة تقويم حتى نتأكد من فعاليته  ،ويتم ذلك من خالل رصد السلوكيات اليومية واستطالع
رأي المعلمين  /المعلمات وأولياء األمور أو من خالل المالحظة اليومية  ،مع التأكيد على أن عملية التقويم ينبغي أن
تكون مستمرة أثناء تنفيذ البرنامج  ،فقد يتبين عدم مناسبة البرنامج المقدم أو عدم مناسبة أسلوب تنفيذه وبالتالي يتم
استبداله .

 .9المتابعة .
وتهدف إلى االطمئنان على استمرار تحسن الطالب وتكيفه مع األحداث من حوله ،ويمكن أن تكون مدة المتابعة قصيرة في
البداية ثم تطول بشكل تدريجي حسب الحالة ( اسبوعيا ثم شهريا) مع ضرورة إجراء عملية تعديل سلوكي متى ما تطلب
األمر ذلك.
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ملحق رقم (  : ) 3حصر أسماء الطالب المتعرضين لألزمة

التسلسل

اسم الطالب  /ــــة

الصف

المرشد/ة الطالبي /ـــــة
االسم :
التوقيع :

نوع األزمة ( تحدد بدقة )

أبرز اإلجراءات المتخذة

قائد/ة المدرسة
االسم :
التوقيع :
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ملحق رقم (  : ) 4استمارة رعاية فردية لطالب متأثر بأزمة
المرحلة :

اسم المدرسة :
اسم الطالب :
اسم ولي األمر :

ادارة التعليم :
الصف :
رقم الجوال :

المكتب :
العمر :
صلة القرابة :

الحالة االجتماعية لألسرة :
األب متوفى ( )

مع من يعيش ( )

األم متوفاة ( )

عدد أفراد األسرة ( ) عدد الذكور ( )

عدد اإلناث ( )

مهنة األب (

)

مستوى تعليمه (

)

مهنة األم (

)

مستوى تعليمها (

)

ترتيب الطالب بينهم ( )

الحالة االقتصادية لألسرة :
مستوى دخل األسرة :

(جيد)

(متوسط)

نوع السكن :

(فيال)

(شقة)

(ضعيف)
(بيت شعبي)

(إيجار)

(ملك)

الحالة الصحية للطالب :
هل يعاني من أمراض صحية (

)

نوع المرض (

تاريخ اإلصابة (

)

المستوى الدراسي للطالب :
(ضعيف)

(متوسط)

عدد أيام الغياب ( :

(جيد)

(ممتاز)

(معيد)

) عدد أيام التأخر الصباحي ( :

(غير معيد)
)

أبرز المالحظات السلوكية:
األزمة التي تعرض لها الطالب :
نوع األزمة (

)

تاريخ التعرض لها (

)
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)

تابع ملحق رقم ( ) 4
أبرز أعراض األزمة :
ملخص عن الحالة ومدى أثرها على الطالب :
رأي المرشد الطالبي عن الحالة :
الخطة العالجية :
توثيق إجراءات الخطة العالجية :
اإلجراء
التاريخ
مآل الحالة ( ما انتهت إليه الحالة ) :

اإلحاالت إلى الجهات األخرى :

اسم قائد المدرسة :

اسم المرشد الطالبي :

36

ملحق رقم (  : )5التقرير الختامي للبرنامج

على مستوى المدرسة
_________________
اسم المدرسة :

مكتب التعليم :

المرحلة :

إدارة التعليم :

عدد طالب المدرسة :

عدد الحاالت

أمراض خطيرة

مواقف مروعة

كوارث

المتأثرين باألزمة
تحسنت حاالتهم
تراجعت حاالتهم
المحالين إلى جهات أخرى

أبرز الخدمات التي قدمت للطالب المتأثرين باألزمة :
)1
)2
)3
)4
أبرز الجهات التي شاركت في تنفيذ البرنامج :
)1
)2
)3
)4
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أخرى

المجموع

تابع ملحق رقم ( ) 5

أبرز إيجابيات البرنامج  ( :أثره على الطالب )
)1
)2
)3
)4
أبرز السلبيات ( الصعوبات أو العوائق ) التي واجهت تنفيذ البرنامج :
)1
)2
)3
)4
أبرز المقترحات لتطوير البرنامج مستقبال :
)1
)2
)3
)4

قائد المدرسة :

المرشد الطالبي :
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ملحق رقم (  : ) 6التقرير الختامي للبرنامج

على مستوى إدارة التعليم
_____________
إدارة التعليم بمنطقة  /محافظة ________

عدد الحاالت

أمراض خطيرة

مواقف مروعة

كوارث

المتأثرين باألزمة
تحسنت حاالتهم
تراجعت حاالتهم
المحالين إلى جهات أخرى
أبرز الخدمات التي قدمت للطالب المتأثرين باألزمة :
1
2
3
4
5
أبرز الجهات التي شاركت في تنفيذ البرنامج :
)1
)2
)3
)4
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أخرى

المجموع

تابع ملحق رقم ( ) 6

أبرز إيجابيات البرنامج ( أثرة على الطالب )
)1
)2
)3
)4
أبرز السلبيات ( العوائق أو الصعوبات ) التي واجهت تنفيذ البرنامج :
)1
)2
)3
)4
أبرز المقترحات لتطوير البرنامج مستقبال :
)1
)2
)3
)4

معد التقرير :

رئيس قسم/مدير إدارة :

40

مدير التعليم :

املراجع
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 البار ،أحمد ( )2113الدعم النفسي لما بعد األزمة ،بحث مقدم للمؤتمر السعودي األول إلدارة األزمات والكوارث ،جامعة اإلمام محمد بن
سعود ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 الببالوي ،فيوال ( )1999األطفال وإرشاد األزمات ،بحث مقدم للمؤتمر السنوي الرابع إلدارة الكوارث واألزمات ،مصر.
 حوامدة ،سامية ( ،)2117مدى امتالك المرشد التربوي للمهارات اإلرشاد ّية في التعامل مع األزمات في محافظات فلسطين ،رسالة (ماجستير)
غير منشورة ،الجامعة األرنية ،عمان-األردن.
 العاسمي ،رياض ( )2113دور اإلرشاد النفسي في إدارة األزمات الطارئة ،بحث منشور ،مجلة علم النفس ،جامعة الملك خالد ،ع(،)26
ص( ،)26-18المملكة العربية السعودية ،ابها.
 العطوي ،يحيى ( )2116مدى امتالك المرشد التربوي لمهارات التعامل مع إرشاد األزمات في مدارس المملكة العربية السعودية .رسالة
(ماجستير) غير منشورة ،جامعة مؤتة ،األردن.
 الغولي ،بكيل ( )2115األزمات ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في إدارتها ودالالتها الدعوية ،نماذج مختارة :دراسة وصفية تحليلية،
رسالة (دكتوراه) ،جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ،السودان.
 الشيخ ،سوسن ( )2113نماذج من إدارة األزمات في القرآن الكريم ،بحث منشور ،مجلة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ،مصر.
 صمادي ،أحمد؛ الزعبي ،رنا ( ،)1999األزمات التي تواجه طلبة المدارس من وجهة نظر المرشدين .رسالة (ماجستير) غير منشورة ،جامعة
اليرموك ،كلية التربية والفنون ،األردن.
 صرايرة ،منى ( ،)2112مستوى تفعيل المرشدين التربويين إلرشاد األزمات من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر المديرين .رسالة (ماجستير)
غير منشورة ،جامعة مؤتة ،األردن.
 نبهان ،سعيد ( ،)2115مدى امتالك المرشد التربوي للمهارات اإلرشاديّة في التعامل مع األزمات المدارس الحكومية بمحافظات غزة .رسالة
(ماجستير) غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية  -غزة ،فلسطين.
 االزمة النفسية  ،التميمي .محمود كاظم2111
 المنظور النفسي االجتماعي لمواجهة االزمات  ،محمد/محمد رمضان 2117
 الضغوط واألزمات النفسية وأساليب المساندة  ،فاطمة/عبد الرحيم محمد 2113
 إدارة االزمات األسس والمراحل  ،الشعالن/فهد احمد2112
 البدوي/محمد غوث/غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء القران الكريم واالحاديث/بومباي 1982
 االمام/احمد علي؛ مفاتح فهم القران؛ دار المنى للطباعة والنشر-دمشق 2113
 الهميم/عبداللطيف –إدارة الصراع في الموروث اإلسالمي –دار عمار للنشر والتوزيع -عمان 2114-
 سيد الهواري ,إدارة األزمات ,دار قرطبة للنشر والتوزيع ,الرياض1431,هـ.
 سلمان عايش المطيري ,وسائل اإلعالم و تقنية المعلومات في إدارة األزمات ,,رسالة ماجستير1435,هـ
 السيد السعيد عبدالوهاب محمد استراتيجيات ادارة االزمة والكوارث دور العالقات العامة ,دار العلوم للنشر والتوزيع ,القاهرة 2119,
 رائد فؤاد محمد عبد العال ,أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي ,
رسالة ماجستير2111,
 ماهر محمد عليان أبو معمر ور مديريات التربية والتعليم في إدارة األزمات التعليمية التي تواجهها المدارس الحومية في محافظة غزة
وسبل تطويرها ,رسالة ماجستير2111,
 البار ،أحمد بن عبد الرحمن ( .)2113الدعم النفسي لما بعد األزمة .في المؤتمر السعودي الدولي األول إلدارة األزمات والكوارث -
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -السعودية الرياض :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 31- 18 ،)1( ،
 حديد ،محمد إسماعيل ( .)2119الحروب آثارها النفسية على األطفال .أمان األردن.2-1 ،)1(1 ،
 شعبان ،مرسيلينا حسن ( .)2113الدعم النفسي ضرورة مجتمعية ،بيروت :شبكة العلوم النفسية العربية.
 الضامن ،منذر عبد الحميد ( .)1999اآلثار النفسية للكوارث :دراسة نظرية .دراسات تربوية واجتماعية –مصر .198 – 183 ،)4(5
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