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 نبذة عن العالج بالقصة وكيفية استخدامه:

اجتماعٌة غٌر مباشرة  اتوتخبطالعالج باألدب أو القصة هً طرٌقة عالج لصراعات نفسٌة 

 ٌمر بها  األطفال وما ٌرافقها من مشاعر.

خالل انسجام األطفال مع شخصٌات القصة والتفاعل مع مشاعرها صة من بالقٌتم العالج 

. الهدف من هذه والبحث عن بدائل لمواجهة المآزق واالحباطات الواردة فٌها اوصراعاته

 الطرٌقة العالجٌة هو زٌادة الفهم الذاتً عند الفرد وتقوٌة أالنا لدٌه.

التفاعل مع الشخصٌات والمآزق خالل  ٌقوم المعالج بعد رواٌة القصة لؤلطفال بحثهم على

فعالٌات ٌقترحها المعالج حٌث تساعد األطفال على التعامل مع حالتهم النفسٌة وعلى وعً 

 مشاعرهم وصراعاتهم وبالتالً على أحداث تغٌٌر فً سلوكهم.

أن عملٌة معالجة المشاعر نحو شخصٌات القصة ومواجهة أحداثها بداٌة جٌدة لمساعدة الطفل 

ر لتعبٌر عن تخوفاته وأحاسٌسه الغامضة بشكل صحً وتجعله ٌعً المواقف التً تثٌعلى ا

وٌعً كٌفٌة التعبٌر عن مواقف الصمت، الصراخ... الفشل  مشاعر معٌنة كالخوف، والغضب،

أي أن الطفل ٌجد المشاكل التً  .مع شخصٌاتهاوانسجامه ٌجد الطفل نفسه من خالل القصص 

ثلة وشبٌهة لمشاكله وبهذا ٌتوصل انه غٌر شاذ عن غٌره وانه تواجهها شخصٌات القصة مما

 مماثل لآلخرٌن.

 ،مع الشخصٌات الموجودة فً القصصطرٌق التعاطف  إن التعرف على شخصٌات مختلفة عن

.ومن الضروري  الحٌاةوحده لدٌه صراعات  ومشاكل فً السامع انه لٌس  أوٌشعر القارئ 

هً اكبر من تعاطف الكبار . فمن خالل  ألقصهشخصٌات فً قوة تعاطف الطفل مع ال أنذكره 

 تساعدهٌكتسب العبرة والحكمة التً  أنٌستطٌع الطفل  ،النجاح بالفشل ،واألمل باإلحباطاللقاء 

 .وحٌاته الواقعٌة تجاربهفً  إلٌهافً حاالت قد ٌصل 

 :وهًمراحل عالجٌه  بؤربعالسامع  أو ٌمر القارئمن العالج  هذا النوعففً 



وٌظهر هذا التعاطف خالل ، أكثر أوالسامع مع شخصٌه  أو تعاطف القارئ:  التعاطف -1

 مما ٌولد فرصا، أحداثها أو ةلقصاموافقة القارئ او السامع او رفضهما شخصٌات 

والتحدث عن  رأٌه إبداءٌستطٌع القارئ او السامع  .حقٌقٌة لتبنً رفض سلوكٌات معٌنة

 .حرٌة وأكثر بصراخهصٌات القصة  تجاه تصرفات  شخ وآراءهمشاعره 

:حٌث ٌوجه القارئ او السامع االتهامات لشخصٌات القصة كبطل القصة  االنعكاس -2

ف ومفاهٌم وتصرفات عن مواق كما وٌتحدث ،وبهذا ٌتهم نفسه بشكل غٌر مباشر،

هو فً الحقٌقة ٌتحدث عن نفسه بصور و ،شخصٌات القصة تجاه الناس المحٌطٌن به

 ا انعكاسٌا .ما ٌولد عنده تفكٌرم مباشرهغٌر 

: عندما ٌمر القارئ او السامع بتجربة قوٌة خالل قبوله او  تفجر المشاعر المكتوبة  -3

ٌدفع  مشاعره بصوره  القصةقامت بها شخصٌه من شخصٌات  تصرفات رفضه الشدٌد

واحٌانا ،مما ٌخفف الضغط النفسً عنده ،عقل الواعً لفظٌه او غٌر لفظٌه لمنطقة ال

 .القصةٌظهر القارئ او السامع العنف تجاه احدى شخصٌات 

مشاعره وتصرفاته وافكاره  المرحلة:ٌعً القارئ او السامع فً هذه  االدراك والوعي -4

كما ،خرٌن وٌعزز الوعً الذاتً وتقبل وٌتفهم تصرفات اال،وٌفهم مشاكله واحتٌاجاته 

 على تحلٌل دوافعه وٌرسخ مبادئ وقٌم جدٌدة . القدرةمً وٌن

والمعلمات والمختصٌن اقول: سرد  والمعلمٌنالمربٌٌن والمربٌات  ،االباء واالمهات جمٌعالى 

اكرموا بالسرد القصصً على الطفل فً كل  .ةوالعقلٌ العاطفٌةالقصص للطفل من اهم حاجاته 

كتمل تطور شخصٌته وٌنمو سوي النفس .فان جمٌع وقت وفً كل مكان وفً كل مناسبه لكً ٌ

 ٌتؤثر نوع من األدب او أي  الهواء والماء بٌنما ٌحتاج االنسان لقصه،المخلوقات تحتاج للغذاء 

  وٌتفاعل معها فٌتسامى بذاته العاطفٌة والذهنٌة .

 

ة من خالل  عملً وتجربتً كمعلمة دمج فً روضات وبساتٌن عاره وعرعرة وكذالك  معالج

 والمدرسة  فً مدرسة الظهرات االبتدائٌة باألدب والقصة فً المدارس فً الصفوف ألتطورٌه

ارى ان العالج بالقصة واالدب  وسٌله مساعده فً موضوع الدمج  ،"  فً كفر قرع أ" االبتدائٌة

استخدام  فً تطرقت فً عملً الخاصة .حٌث  التربٌةالبساتٌن وصفوف صفوف ً لاالجتماع

وذلك  والتعلٌمٌة واالجتماعٌة العاطفٌةه عالجٌه لحل العدٌد من مشاكل طالب الدمج كادا القصة

سرد القصه والقٌام بفعالٌات تتطرق الى عدة مجاالت تعلٌمٌه وتربوٌه وسلوكٌه  من خالل 



لكل  التً بنٌت  مع مهارات وقدرات الطالب ووفقا لخطة  العمل الفردٌة تتالءمواجتماعٌه 

 ةمشاكل متعلقعلما ان هذه الفئه من الطالب ٌواجهون للقصة.  ةالعام لؤلهدافطالب ووفقا 

مع ابناء صفهم العادٌٌن لذا  االجتماعٌة البٌئةمع  والتؤقلم ةوالعاطفٌ ةوالحسٌ ةبالقدرات التعلٌمٌ

كونً كمعلمة دمج فً البساتٌن وبذات الوقت معالجة  الفرصة تشخصٌه وانتهز بمبادرةقمت 

لتقرب لان استغل تخصصً الجدٌد وان ادمج واستعمل العالج بالقصة كوسٌله  ،ةوالقص  باألدب

ومن ثم التعلٌمٌة وذلك ٌنبع من  ألعاطفٌهلشخصٌة الطالب ومساعدته بالتغلب على مشاكله  أكثر

انه اذا كان الطالب مرتاحا عاطفٌا واجتماعٌا ٌمكنه التحسن والنجاح تعلٌمٌا والعكس  إٌمانً

 صحٌح . 

  دائما :  تحقٌقهالودوما اسعى  للقصة العامةهداف ومن اال

 إسقاط المشاعر النفسية المكبوتة عن طريق القصة -1
 إثراء الكنز اللغوي عن طريق القصة -2

 تثبيت الموضوع الشامل عن طريق القصة -3

 

 راتهاومهكل حسب قدراته  الطالب مستوياتهذه األهداف تتالءم مع  جميع 

 .وضوع الشامل والخطة ألعامه للصف ووفقا للخطة الفردية والم

 

            

 



 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 فوز يونس :اعداد المعلمة 

 والقصة باألدبمعلمة دمج ومعالجة 


