
  
  أصدقاء زيبيدليل اآلباء لـ 

 
 

 الصحة الجيدة
 
 

 فنحرص على أن يتغذوا جيدًا، ونلبسهم مالبس ثقيلة في الشتاء، ونشجعهم على ممارسة الرياضة والحفاظ على –إننا نولي اهتمامًا آبيرًا لصحة أطفالنا البدنية 
 .لياقتهم البدنية

 
 ما مدى رضاهم عن نفسهم، ما شكل عالقتهم باألطفال اآلخرين، آيف يتعاملون مع الصعوبات –ية والنفسية إال أننا ال نهتم بالدرجة الكافية بصحتهم العاطف

  وخيبات األمل؟
 

حتى األطفال الصغار جدًا يمكنهم أن يتعلموا طرقًا مختلفة لعمل األشياء، لمساعدتهم في . إن الصحة العاطفية أمر جوهري بالنسبة لصحتنا ولنجاحنا في حياتنا
    .عالقاتهم مع اآلخرين وعلى التعامل مع الصعوبات

 
 .    ، تم تصميمه خصيصًا لمساعدة األطفال من خمس إلى سبع سنوات على تطوير هذه المهارات في المدرسةأصدقاء زيبيهذا الكتيب مقدمة لبرنامج اسمه  

 .ة إبنكم أو بنتكم على االستفادة القصوى منهويبين الكتيب ما سيتعلمه طفلكم من خالل البرنامج وما يمكنكم عمله لمساعد 



 
 التعامل مع األوقات الصعبة

 
قد   .قد نشعر باإلحباط أو انعدام األمن في العمل  .نحن آكبار قد نتشاجر ونختصم  . نواجه المشاآل والصعوبات في حياتنا– سواء آبار أو أطفال –جميعنا 

   .وآثيرًا ما نجد صعوبة في التعبير بصراحة عما نشعر به  .ء العائلةقد يتوفى أحد أعضا  .تنتهي عالقة ما بالدموع
 

وتبين البحوث أنه آلما آثرت الحلول التي نفكر فيها ونلجأ إليها   .إذا تمكنا من إيجاد طرق فعالة لمواجهة الصعوبات وخيبات األمل، سوف نشعر بارتياح أآبر
 .تها بنجاحعندما تواجهنا مشكلة، آلما آنا أقدر على مواجه

 
أو مشاآل   .أحداث يومية مثل المشاآسات في حوش المدرسة، أو الغيرة من األخ أو األخت  .ويعيشون صعوبات مختلفة  األطفال يمرون بأوقات صعبة،آذلك 
 . تغيير المدرسة، أو التعّرض للتحرش–أآبر 
 

 .ولكن الحل بالنسبة للكبار هو نفسه بالنسبة لألطفال المواجهة التي ممكن أن يختاروا منها والتي يمكنهم اللجوء إليها، آلما زادت فرصة آلما آثرت طرق  
   .قدرتهم على التعامل مع المشكلة بنجاح

 
 فإذا .وقد أظهرت التجربة أن األطفال في سن الخامسة والسادسة يمكنهم فهم فكرة اختيار أسلوب التعامل مع موقف ما وتعّلم طرق جديدة لمواجهة الصعوبات

   .تمكنوا من عمل ذلك في السنوات األولى من المدرسة االبتدائية، سيكتسبون المهارات التي من شأنها أن تساعدهم لباقي حياتهم



 
 

ناء عالقات بينت البحوث أن التفوق األآاديمي ليس له أثر يذآر على قدرة الطفل على التعامل بإيجابية مع إحباطات الحياة وتحدياتها، وممارسة ضبط النفس، وب
   .قوية ومستديمة، وعيش حياة سعيدة وُمرضية

 
 .إذن، فرغم أن اإلنجازات األآاديمية مهمة، إال أن دعم صحة األطفال العاطفية من األمور الهامة آذلك

 
 . حياة أآثر سعادة فهم يتعلمون مهارات سوف تساعدهم على مواجهة الصعوبات اليومية وعيش– أصدقاء زيبيلهذا السبب يستفيد األطفال من 

 
 
 
 
 

هناك أدلة على أن األطفال يتعلمون بشكل أفضل ويحققون نتائج أآاديمية أفضل في المدارس التي يشعرون فيها برضا أآبر عن  •
 .أنفسهن وعن اآلخرين



 ؟أصدقاء زيبيما هو 
 
 

بل أنه يستهدف الصحة العاطفية   .بعينهايعانون من مشاآل أو صعوبات وال يرآز على أطفال الذين   برنامج لألطفال الصغار مختلفي اإلمكانيات،أصدقاء زيبي 
مدرسة / وقد تم تدريب مدرس  . أسبوعًا، على أساس حصة واحدة في األسبوع٢٤ في المدارس ودور الحضانة ويستمر البرنامج يدرَّس  . األطفال الصغارافةلك

 .طفلك على تدريسه
 

وزيبي حشرة َعَصوية، وأصدقاؤها مجموعة   !إنك ستسمع الكثير عن شخصية اسمها زيبي  .وحدة قصتها الخاصة مكون من ست وحدات، ولكل أصدقاء زيبي
 الصداقة، اآتساب األصدقاء وفقدانهم، التحرش، التعامل مع التغيير –يواجهون من خالل القصص أمورًا مألوفة بالنسبة لألطفال الصغار   ،من الصبيان والبنات

وقد تم تصميم البرنامج بأآمله   .آل قصة مصحوبة برسومات زاهية األلوان ومدعومة بأنشطة آالرسم أو لعب األدوار أو األلعاب  .ات جديدةوالفقدان والبداي
 .خصيصًا لألطفال من خمس إلى سبع سنوات، وقد أظهرت التجربة أن األطفال يستمتعون به آثيرًا

 
 :ويعلم البرنامج األطفال

 
 شاعرهم والتحدث عنهاآيفية التعرف على م •
 

 آيفية التعبير عما يريدون قوله •
 

 آيفية االستماع بانتباه •
 

 آيفية طلب المساعدة •
 

 آيفية تكوين صداقات والحفاظ عليها •
 

 آيفية التعامل مع الشعور بالوحدة والرفض من قبل اآلخرين •
 

 آيفية االعتذار •
 



 آيفية التعامل مع التحرش •
 

 آيفية حل النزاعات •
 

 مل مع التغيير والفقدان، بما في ذلك الموتآيفية التعا •
 

 آيفية التكيف مع المواقف الجديدة •
 

 آيفية مساعدة اآلخرين •
 

فيتدرب األطفال على اختيار   . ال يخبر األطفال آيف يتصرفون، بل يشجعهم على التفكير بأنفسهم وأن يصلوا إلى حلولهم الخاصة بهم للمشاآلأصدقاء زيبي
 .هم فحسب، بل وتحترم اآلخرين آذلكالحلول التي ال تساعد

 
  uk.org.partnershipforchildren.www على الموقع التالي أصدقاء زيبييمكنكم معرفة المزيد عن 



 
 نظرة مفّصلة

 
 

وفيما يلي ملخص لتلك المواضيع، حتى   .وتتناول آل وحدة موضوعًا مختلفًا ،و حصصإلى ست وحدات آل منها مكونة من أربع جلسات أينقسم أصدقاء زيبي 
   .يتسنى لكم معرفة ما سيتعلمه طفلكم

 
  المشاعر-الوحدة األولى 

 
ي المواقف المختلفة ويستكشفون ويتدربون على قول ما يشعرون به ف . الحزن، السعادة، الغضب، الغيرة، االرتباك–يبدأ األطفال بمناقشة المشاعر المختلفة 

 .الطرق التي يمكنهم من خاللها أن يشعروا بتحسن
 

  التواصل-الوحدة الثانية 
 

آما يعلمهم آيفية طلب المساعدة والتعبير عما يريدون   ويعلم البرنامج األطفال آيفية االستماع لآلخرين،  .هذه الوحدة تعلم األطفال آيفية التواصل بشكل فعال
 .األطفال الهادئون في هذه الحصص ويتعلمون آيفية التعبير عن أنفسهم بحرية أآبر" ينفتح"وآثيرًا ما   .تى في المواقف الصعبةقوله، ح

 
  بناء العالقات وإنهاؤها–الوحدة الثالثة 

 
ويتدربون آذلك على   .حدة والرفض من قبل اآلخرين آيفية اآتساب األصدقاء والحفاظ عليهم، وآيفية التعامل مع الشعور بالو–هنا يتعلم األطفال عن الصداقة 

 .آيفية االعتذار وآيفية التصالح مع صديق بعد التخاصم
 
 
 

  حل النزاعات– الوحدة الرابعة 
 

صوص، تتعامل على وجه الخ  .تتعامل هذه الوحدة مع آيفية حل النزاعات، وقد الحظ المدرسون أن األطفال سريعًا ما يصبحون أفضل بكثير في حل خالفاتهم
   .هذه الوحدة مع مشكلة التحرش، وما يمكن لألطفال عمله إذا تعرضوا هم أو تعرض آخرون للتحرش



 
  التعامل مع التغيير والفقدان–الوحدة الخامسة 

 
وآثيرًا ما يجد الكبار صعوبة في   .شخص ماوأآبر تلك التغييرات هو موت   .تتعرض هذه الوحدة إلى موضوع التعامل مع التغييرات، سواء الكبيرة أو الصغيرة

التحدث عن الموت، إال أن األطفال نادرًا ما يجدون نفس الصعوبة، فهم يرحبون بفرصة التحدث بصراحة عن موضوع أصبح من المحظورات بالنسبة لكبار 
  .ن أنجح عناصر البرنامج بأآملهوتشمل الوحدة زيارة ألحد المدافن، وربما من المدهش أن هذه الزيارة آثيرًا ما تعتبر م  .آثيرين
 

  إننا قادرون على مواجهة األمور– الوحدة السادسة 
 

 . العثور على طرق مختلفة لمواجهة األمور، ومساعدة اآلخرين، والتكيف مع المواقف الجديدة–هذه الوحدة األخيرة تؤآد على آل ما تعلمه األطفال    وهذه  
.حصل آل طفل على تاج وعلى شهادةالوحدة األخيرة بمثابة احتفال حيث سي



 
 هل البرنامج فعال؟

 
 

   . وتقييمه بشكل شاملأصدقاء زيبيتم اختبار برنامج 
 

 .وقد استغرق تطوير البرنامج أآثر من ستة أعوام، شارك فيه آالف األطفال في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية
 

تم من خاللها إجراء مقابالت مع مدرسين وأطفال، وملء استبيانات قبل البرنامج وبعده ، ومقارنة ، انمارك وليثوانياوقد تم إجراء دراسة تقييمية آبرى في الد
   .نتائجها بنتائج األطفال الذين لم يشارآوا في البرنامج

 
ون والقدرة على التعبير عن النفس، وضبط النفس،  أبدوا تحسنًا في مهارات التعاأصدقاء زيبيوقد وجد المقّيمون أنه األطفال الذين شارآوا في برنامج 

 .والتعاطف، وتراجع في المشاآل السلوآية، مقارنة باألطفال غير المشارآين في البرنامج
 

 : قد تعلموا استراتيجيات أآثر إيجابية، مثلأصدقاء زيبيواألهم من ذلك أن األطفال المشارآين في 
 

 االعتذار •
 

 قول الحقيقة •
 

 التحدث مع صديق •
 

 التفكير في مشكلة •
 

 محاولة الحفاظ على الهدوء •
  

 .وآان البرنامج مفيدًا لألوالد والبنات على حد سواء  .وقد قل لجوؤهم إلى االستراتيجيات غير المفيدة، مثل الغضب وقضم األظافر والصياح
 



    .حديثًا بعد مرور عامآما أن دراسة منفصلة في ليثوانيا بينت أن األطفال ظلوا يتمتعون بمهاراتهم المكتسبة 
 

 .وأفاد مدرسون آثيرون أن البرنامج قلل من عدد النزاعات في الفصل وساعدهم على فهم األطفال أفضل بكثير  قد أصدقاء زيبيحتى أن بعضهم قال أن  
 !ساعدهم على حل مشاآلهم هم الخاصة

 
   uk.org.partnershipforchildren.wwwويمكنكم قراءة المزيد عن الدراسات التقييمية المختلفة على الموقع 

 



 ماذا يمكنكم فعله؟
 

 :وفيما يلي ستة اقتراحات  . يدرَّس من قبل مدرسين مدربين، إال أنكم يمكنكم المساعدة على جعل البرنامج أآثر فعالية بالنسبة لطفلكمأصدقاء زيبيرغم أن 
 

   .احضروا االجتماع، تعلموا المزيد عن البرنامج واطرحوا أسئلة  .أصدقاء زيبيينظم مدرسون آثيرون اجتماعًا لآلباء قبل بداية برنامج  •
 

 .وسيساعدآم هذا على التأآيد على هذه الدروس في البيت  .اطلبوا جدوًال زمنيًا حتى تعرفوا مسبقًا متى سيناقش أطفالكم موضوعات محددة •
 

أبدوا اهتمامكم وشجعوا أطفالكم على   .ثيرًا ما يعود األطفال إلى بيتهم بصور رسموها أو بصفحة آراء ومقترحات بسيطة يمألونها في نهاية آل حصةآ •
 .أن يحكوا لكم عن حصة اليوم

 
   .هم أن يعرفوهاتحدثوا مع مدرسي طفلكم إذا آانت هناك ثمة أخبار عائلية تريدون  .إبقوا على اتصال مع َمْدرسة طفلكم •
 
 .شجعوا آل التغييرات اإليجابية  .قد تالحظون أن طفلكم أصبح أقل عدوانية، أآثر تسامحًا وأقدر على حل المشاآل •
 

 ! فاستعدوا لذلك واستعدوا ألن تستمعوا له–قد يصبح طفلكم أآثر تكّلمًا  •
 

 أجل المساعدة على تأآيد المهارات التي يتعلمونها، زوروا موقعنا لمزيد من األفكار حول األنشطة التي يمكنكم القيام بها مع طفلكم، من
html.activities/resources/uk.org.partnershipforchildren.www://http  

 .نتمنى أن يستمتع طفلكم ويستفيد بنفس الدرجة  .واستفادوا منهي أصدقاء زيبلقد استمتع آالف األطفال ببرنامج 


