دليلي في األزمات
دليل مرجعي للنشاطات العاطفية والنفسية ألفراد المجتمع العاملين مع أبنائنا في حاالت الطوارئ

1

الطالب واألهالي األعزاء...
مؤثرة جدًا تلك الظروف التي تحيط باإلنسان وقت األزمات ،ومع
تأثرا من هذه األحداث .هنالك بعض الطرق
هذا يبقى أبناؤنا األكثر ً

التي تمكننا من مواجهة هذه الظروف.
في المواقف الضاغطة ليس بالضرورة أن تتشابه ردود أفعالنا ...لكل
منا ردود فعل مختلفة ،جميعها ذات شرعية وال يوجد صحيح أو
خطأ.
سوف نستخلص بهذا الدليل بعض النشاطات لألهالي واألبناء علّها
تساعد في التخفيف من حدة الضغوطات النفسية والعاطفية.

طاقم المعالجين لبرنامج 360
البرنامج الحكومي  360للبلدان الثالث – كفر قاسم ،كفر برا وجلجولية
وحدات الصحة النفسية في البلدان الثالث – -كفر قاسم ،كفر برا وجلجولية
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1
سلم المشاعر
يذوت أبناؤنا بصورة تدريجية أننا ال نستطيع السيطرة على مشاعرنا ولكن
من المهم أن ّ
نستطيع السيطرة على افعالنا.
كبالغين ...ينبغي علينا عدم تجاهل مشاعر أبنائنا ،المشاعر والعواطف هي حقيقة وواقع
نمر به جميعا .اخبروا ابناءكم ذلك:
((اذا شعرت بالغضب فلتغضب! اذا كنت حزينا فلتحزن!)) ولكن فلنخبرهم أيضا اننا يمكننا
السيطرة على اجسادنا وردود افعالنا.
سلم المشاعر

-6حزين جدا

-5غضبان

-4قلق جدا

-3قلق قليل

-2هادئ
-1سعيد
3

تعبير عن المشاعر

سلم المشاعر

 -6ابكي بشدة وارمي اغراض

 -6حزين جدا

على األرض

 -5اصرخ

 -5غضبان

 -4انزوي في غرفتي واغلق

 -4قلق جدا

الباب

 -3قلق قليال

 -3اتحرك كثيرا واعض
اظافري

 -2ابتسم

 -2هادئ

 -1اضحك

 -1سعيد
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ماذا حدث؟

اين انا بالسلم؟

(مثال)
لم أرى
أصدقائي عدة ايام
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ماذا افعل؟

ماذا حدث

ماذا اشعر

لم أرى أصدقائي
وقت طويل

اشعر
بالغضب

ماذا افعل

اصرخ على افراد
عائلتي بالبيت

تصرف اخر يمكن
ان افعله

أحاول التواصل مع األصدقاء بعدة
طرق مثل الهاتف او زيارة صديق
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2
ي
أحافظ على برنامجي اليوم ّ
في األزمات قد يشعر الفرد في عدم اليقين وفقدان الشعور على السيطرة مما يؤدي للقلق وضغط
صح في الحفاظ على الروتين اليومي مما يُعيد شعور الفرد بالسيطرة جزئيًا.
النفسي .لذا يُن َ
ماذا فعلت اليوم؟

أستيقظ في الصباح

أتناول الفطور

أقوم بفعاليات جسمانية

أغسل وجهي وأفرشي أسناني

أذهب الى المدرسة/
أتعلم عبر االنترنت

أحل المهمات البيتية

أرتب سريري

أتناول وجبة الغذاء

ي في أعمال المنزل
أساعد والد ّ

أكرس وقتًا للعب

أتحدث مع أفراد عائلتي

أتواصل مع أصدقائي

أستمع الى األخبار/حالة الطقس

احافظ على نظافة جسدي

أخلد الى النوم
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3
صندوق الضجر

عندما يشعر األوالد بالضجر عند المكوث في البيت ،يأخذ الولد او البنت بطاقة من الصندوق (او
علبة) ويجب عليه تنفيذ ما كتب على البطاقة.
البطاقات مقسمة الى الوان ،كل لون يرمز الى موضوع (هكذا نستطيع توجيه األبناء لنوع
الفعالية – حركية ،عائلية...الخ).
· بطاقات باللون األخضر – فعاليات جسمانية/حركية
· بطاقات باللون األزرق -فعاليات اكل ومطبخ
· بطاقات باللون األصغر -فعاليات بيتية هادئة
· بطاقات باللون الزهري -فعاليات لخارج المنزل
· بطاقات باللون البرتقالي -فعاليات عائلية
فعاليات جسمانية/حركية
 10دقائق حفلة رقص

القفز على الحبل بعدة

بالبيت

طرق

اختراع رقصه جديده

بناء مسار تحديات

بناء خيمة من المخدات

ترتيب الغرفة

وغطاء السرير او أغراض
اخرى
يوغا

ترتيب الخزانة

رياضه حسب تعليمات  25قفزه

الوقوف على قدم واحده

ترتيب الكتب على المكتبه

اليوتيوب

لفتره اطول

بناء برج من الكؤوس

عد البالط بغرفة النوم

الركض  30ثانيه بالمكان

البالستيكيه

نفسه

التنكر وعرض مسرح رمي طابات من القصدير

لعبة بر /بحر

صغير

لدلو
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لعبة باولينج بيتي

لعبة الكراسي

فعاليات بيتية هادئة
صناعة طياره ورقية

 30دقيقه مشاهدة التلفاز

وظائف دراسيه

قراءة قصه

رسم بطل خارق من

لعب تركيبيه -بازل..

الخيال
كتابة كلمات اغنيه جديده

كتابة رساله الحد افراد
العائلة

طباعة صوره وتلوينها رسم رسمه من قصه

البحث بجوجل عن

ترتيب الغسيل

رسم خارطة البيت (غرف كتابة  5أشياء تحبها
البيت)

بصديقك

كتابة في دفتر مذكرات

اعداد رسمه او صوره
للتعليف علب باب الغرفة

معلومات عن حيوان
تحبه
رسم بيت خيالي

المساعده في اعداد قائمة

مشاهدة مسلسل – حلقه

التواصل مع صديق او

مشتريات

واحده

قريب بالهاتف

فعاليات اكل ومطبخ
خبز الكعك

تحضير بانكيك

تحضير بوظه بيتيه

تحضير سلطة فواكه

تحضير البيتسا

تقطيع خضرا

تحضير كرات الشوكالته

تحضير الليموناده

اعداد المائده

اعداد شطائر

تحضير قائمة طعام لليوم تنظيف االطباق
البحث بجوجل عن

البحث بجوجل عن

اعداد وجبه لذيذه لفرد من فحص تاريخ االنتهاء

وصفه جديد لكعكه

معلومات لفاكه مفضله

العائله

للغذاء الموجود بالثالجه

اخراج القمامه

تنظيف المائده بعد الطعام

تحضير قائمه طعام

ترتيب خزانة المطبخ

صحي

فعاليات لخارج المنزل
الركض بساحة المنزل

اللعب بكرة الفدم مع

ركوب الدراجه

احدى افراد العائله
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تنظيف الحديقه

تقليم االشجار

لعبة الغميضه

البحث عن اثار اقدام

تلوين وتزيين احجار

النسان او حيوان

صغيره

تنظيف وغسل السياره

روي األشجار والورود

اكل وجبه بالحديقه او

اعداد خريطه لحديقة او

بساحة المنزل

ساحة المنزل

ابحث عن الكنز

فعالية فقاعات الصابون

البحث عن حشرات

تجميع أوراق او عيدان

بالحديقه

وبناء شكل

لعبة بر بحر

مسابقة ركض مع افراد

بناء مسار تحديات

حفلة غناء بالحديقه

االسرى

فعاليات عائلية
حفله عائليه وتخطيط

سينما بالبيت

لعبة التلفون المقطوع

مسرحيه منزليه

لعبة تقليد أصوات

كل فرد من العائله يتحدث عن

كتابة مشتركة لقوانين

قراءة مشتركة لكتاب او

الحيوانات

شيئ جيد وشيئ سيئ حصل

المنزل

قصة

تفاصيلها

معه هذا األسبوع
االتصال بإحدى

كل فرد يتحدث عن حلم يريد

االقارب

ان يحققه

لعبة-

اعداد رقصه مشتركه الفراد

ولد,بنت.جماد,حيوان,ن العائله

لعبة االوراق

مشاهدة مسلسل أطفال

دائرة مساج (كل شخص

باليوتيوب

يمسج الشخص الذي

بات,بالد
اعداد شجرة العائله

اعداد وجبه مشتركه

بجانبه)
اخراج صور عائلية والتفرج

رسمه مشتركه بورقة

بناء هرم من الكؤوس

عليها

واحده

البالستيكيه (من يوقع
الكأس هو الخاسر)
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4
انا ارسم مشاعري

تحضير:
نحضر ورق مقوى بحجم كبير .نرسم حدود جسم الطفل حيث يكون بوضعية نائم على سطح
الورقة .نقص شكل جسم الطفل الذي رسمناه ونعلقه بالمكان الذي يختاره الطفل بالبيت.
نطلب من الطفل اإلشارة بالمكان الذي يشعرون به بالغضب بجسمهم (رأس ،بطن ،يد )...بعد
ذلك يختار الطفل اللون الذي يريده ويلون على الشكل الذي صنعناه (اعطوا حرية االختيار للطفل
ماذا وكيف يرسم) يمكن استعمال نفس الفعالية لمشاعر مختلفة أخرى (سعادة ،حزن ،قلق،
اشتياق ،غيره)...
في كل مرة يشعر الولد بضيق او شعور اخر يمكننا دعوته للرسم على الشكل الذي أعده.
الفكرة من ذلك ،في كل مرة يستطيع الطفل ان يوازن المشاعر التي بداخله والتعبير عنها بمكان

امن مع حدود.
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فقاعات األمان
في بعض الحاالت من القلق والتوتر ،يصعب على الشخص التنفس بصوره صحيحه مما يؤدي
الى حالة قلق وعدم هدوء للشخص ،تمارين التنفس هي من أكثر التمارين األكثر فاعلية فى تهدئة
األعصاب فالتنفس البطيء العميق له تأثير المهدئ على الجسد ويجعلك تركز بكامل قواك على
عملية التنفس.
تعتبر لعبة نفخ فقاعات الصابون واحدة من األساليب للتقليل من الضغط والتوتر التي يمر بها
الشخص.
تعليمات :يحصل كل فرد من العائلة او قسم من االفراد على عﺒﻮة ماء صابﻮن مﻦ أجﻞ تﻄﻴﻴﺮ
فقاعات الﺼابﻮن .يمكن استعمال هذه الكلمات بوقت النفخ " :سﻨﺤاول أن نﺼﻨع فقاعات جﻤﻴلة.
مﻦ اجل ذلﻚ سﻨﺤﺘاج إلى إخﺮاج الهﻮاء خارجا بﺸﻜﻞ بﻄيء جﺪا .هﻜﺬا أخﺮجﻮا الهﻮاء عﻦ
ﻃﺮيق الﺸفﺘﻴﻦ  :فﻮ .....بﻴﻨﻤا تفعلﻮن ذلﻚ ،أنﻈﺮوا إلى فقاعات الصابون  .إسﺘﻤﺘعﻮا باأللﻮان
الﻤﺨﺘلفة الﺘي تﺮونها .بعﺪ أن سﻤﺤﺘﻢ لﻜﻞ الهﻮاء بالﺨﺮوج ،أدخلﻮا الهﻮاء بﺮقة ،دون جهﺪ .ال
تﺮفعﻮا الﻜﺘﻒ أو الﺼﺪر خالل إدخال الهﻮاء  .بعد ذلﻚ أخﺮجﻮا الهﻮاء مﺮة أخﺮى بﺒﻂء .
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6
قال الملك

في اعقاب بعض الحاالت من الضغط ،اصغاء الشخص يتقلص الى مجال ضيق الى الضائقة
المحددة التي يعاني منها .في هذه اللعبة يتلقى الشخص تعليمات كالمية لتنفيذ تمارين جسدية ،مع

مرافقة للتعليمات بحركات يقوم بها الموجه .إضافةً الى ذلك ،على الولد ان يتغاضى عن كل
توجيه كالمي الي فعالية ال تبدأ بالكلمات قال الملك.
مثال " قال الملك صفقوا  3مرات " – يجب على المشاركين التصفيق  3مرات .ولكن اذا
التعليمات كانت " :صفقوا  3مرات " -المشارك الذي يصفق يخسر ويخرج من اللعبة.
هدف اللعبة – االتزان في مستوى التوتر ،والشعور بالسيطرة عن طريق التركيز من خالل
االصغاء في حركات الجسم واالنسجام مع الوضع الحالي.
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الشف الصغير
يعتبر العالج عبر الطهي احدى االليات العالجية الحديثة في عصرنا .نعرض امامكم فعالية
تعمل على جوانب عديدة وعلى رأسها الجانب العاطفي؛ فقد يُمنَح االبن الفرصة للتعبير عن نفسه
واختيار الطبق او االدوات الالزمة إلعداده ،وممارسة الحوار البين-شخصي بينه وبين والده وال
شك ان انهائها بنجاح يساعده على تقدير الذات وزيادة الثقة بالنفس .أما الجانب المعرفي؛ تتطلب

المهمة االستعداد من حيث المكان والزمان ٬وضع اهداف واضحة ٬تعمل على الذاكرة للمدى
القصير ،توزيع المهام حسب االلويات ،واخيرا الجانب الحركي؛ حيث تتطلب من االبن/ة التحرك
والتنقل بشكل مستمر.
مرفق وصفة سهلة التحضير ٬المذكور اعاله يناسب في حال استخدام أي وصفة اخرى…
المكونات:
•  ٣بيض حجم L

•  ١و ٤/١كاس سكر
•  ٤/٣كاس زيت ذرة
•  ١كاس حليب او ماء
• رشة ملح
•  ١معلقة صغيرة نكهة فانيال (תמצית וניל)
•  ٥/١كاس بودرة الكاكاو
• ١و  ٢/١كاس طحين
•  ١و ٥/١معلقة صغيرة بودرة للخبيز(بيكينج باودر/אבקת אפיה)
•  ٧٥غرام شوكوالطة داكنة (שוקולד מריר)
للتزيين:
•  ١٢٥غرام قطع شوكوالطة داكنة (שוקולד מריר)

•  ٢٥٠غرام (نصف علبة) كريما (שמנת מתוקה)
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• סוכריות צבעוניות (اختياري)

كيفية التحضير:
* نشغل الفرن على حرارة  ١٧٠وندهن بالزيت وعاء قطره  ٢٤سم.
* في وعاء كبير نخفق بخفّاقة يدوية بيض ٬سكر ٬زيت ٬ماء ٬ملح ٬ونكهة الفانيل حتى الحصول
على خليط متجانس.
* نضيف بودرة الكاكاو ٬طحين ٬بيكينج باودر حتى الحصول على خليط متجانس.
* نسكب الخليط في وعاء الفرن (قطره  ٢٤سم) ونضع فوقه قطع الشوكوالطة المرة.
* نخبزها لمدة  ٤٥-٣٥دقيقة (حسب الحاجة)  ٬نضعها جانبا حتى تبرد.
ي ״מיקרוגל״ لمدة
* نضع قطع الشوكوالطة في وعاء ٬نضيف الكريما ثم نسخنه بالفرن الموج ّ
 ٣٠ثانية (ممكن تكرار العملية حتى يتجانس المخلوط) ونضيفه فوق الكعكة.

* نخرج الكعكة من الوعاء ثم نضيف الزينة” סוכריות צבעוניות״.

نتمنى لكم وقتا ممتعا!

15

بعض الوصايا لألهالي من أجل مساعدة األبناء على تجاوز المواقف الضاغطة:

• علّم االبن استراتيجية سريعة لتهدئة النفس (مثال :انظر الى فعالية ”فقاعات أمان“(.
• تحدّث معه عن مشاعره.
ي شعور يُبلغ عنه.
• امنحه شرعية أل ّ
• امتنع عن الحكم على مشاعره سواء كانت صحيحة أو ال في نظرك.
• احتواء االبن حتى عند ردود الفعل المبالغ فيها (إلى حد ما).
• ساعده على انتقاء السلوكيات التكيفية التي تخفف من التوتر والقلق.
• اذا لم يحسن ذلك ٬بامكانك مساعدته؛ ابحث عن شيء يضحكه ٬اطلب منه المساعدة ٬العبا
سويًّا…

• كن له القدوة في التعامل مع المواقف الضاغطة.
• بإمكانك ذكر أمثلة لمواقف شخصية مررت بها ونجحت من خاللها بالتغلب على الضغوطات
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فعاليات فنون سهله وممتعه
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