
�   الب�ئة   المدرس�ة 
التعاطف   ��     

�   أ���   مرونة  �   خلق   مواطن   عال��   صالح   و   معلم��
ك�ف   �سهم   التعاطف   ��   

:    27  ا�ت��ر    2021   تار�ــــخ   ال���

كتا�ة   و   إعداد:   رنا   فل�حان    

  مراجعة   وتدقيق:   سالم   معا�عة   

  

  

  �
�  بناء  اإل�سان،  وعدم  ح�ها  �المحتوى  التعل���  الوارد  ��

��ة  ��                  �ك��  الحد�ث  اليوم  عن  دور  ال��
ز  دور  التعاطف  �مهارة  أساس�ة  �جب  إ�سابها  للمعلم  أثناء  عمل�ة  اإلعداد                  المناهج  المقررة.  من  هنا  ي��
���ة،   �  العمل�ة  ال��

�  هذا  المقال  ع�  ماه�ة  التعاطف  ودورە  ��
.  نتعرف  �� �  الفصل  الدرا��

                وكذلك  للطالب  ��
�وي   �  المجال  ال��

اء  �� .  �ما  نقرأ  نصائح  الخ�� � �  تحول  دون  ممارسته  لدى  الطالب  و  المعلم��                 والمعوقات  ال��
 حول   ك�ف�ة   إ�ساب   المعلم   و   الطالب   مهارة   التعاطف.  

ما   هو   التعاطف؟    

ها  اآلخرون،  وهو   �  �خت��                  �عرف  موقع   On  Atlas  التعاطف  ع�  أنه  القدرة  ع�  فهم  و  ت�ادل  المشاعر  ال��
�  مختلف  المجاالت  العلم�ة  واإل�سان�ة  مثل  األدب  والطب  وعلم  

              مهارة  �حتاجها  ال���  ��ل  وتدخل  ��
�  المجاالت  العلم�ة  والعمل�ة،  وخلق  

ها.  �ما  �عت��  حاجة  أساس�ة  لتحقيق  النجاح  �� ��ة  وغ��               النفس  وال��
  مواطن   عال��   صالح   ومسؤول.   

https://www.onatlas.com/blog/%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81


���ة:   �   العمل�ة   ال��
 أهم�ة   التعاطف   ��

�  القدرة  ع�  اإل�داع:   يرت�ط  التعاطف  بتط��ر  الثقة  ●               ز�ادة  الدافع�ة  لدى  الطالب  للتعلم  و  تحف��
�  مح�طه .   أشارت  دراسة  تم  

ات  الفرد  و  تق�لها  من  ق�ل  اآلخ��ن  �� � �  إظهار  م��
                �النفس  و�سهم  ��

�  موقع   Scien�fic  American  إ�  أن  تعل�م  
ت  نتائجها  �� �دج،  و��� �  جامعة  �ام��

             إجراؤها  ��
             أدوات  التعاطف  لحل  المش�الت  والتواصل  أدت  إ�  ز�ادة  القدرات  اإل�داع�ة  للطالب  ب�س�ة   %78  

   .
�
   تقل�د�ا

�
�   اعتمدت   منهجا   �المقارنة   مع   ز�ادة    11%   فقط   للمدارس   ال��

�  الصف  و  الح�اة  الواقع�ة :  �ش��  موقع   Edutopia  إ�  أن  التعاطف  ل�س  موجودا�  ●                خلق  ج�  ب��
�  ب�ئة  مدرس�ة  داعمة  توفر  للطالب  األدوات   الالزمة  ال��ساب  

              �الفطرة  فقط،  �ل  �مكن  تعلمه  ��
�  الح�اة  

  ناجحا  ��
�
ات�ج�ات  الالزمة  لممارسة  التعاطف،  مما  �جعل  الطالب  إ�سانا             المفهوم  واالس��

�  المراحل  الالحقة  من  ح�اته،  إذ  أن  قدرته  ع�  الشعور  �اآلخ��ن  و  التواصل  
               المدرس�ة  والعمل�ة  ��

 معهم   ��   مهارة   ترافقه   مدى   الح�اة   داخل   وخارج   جدران   الصف.  
�  مختلف  أفراد  المجتمع  المدر�� :  ي�دأ  التعاطف  عند  المعلم  الذي  يتفهم  ●              تحقيق  الت�امل  ب��

�  مختلف  ظروفه  وخلف�اته  االقتصاد�ة  و  االجتماع�ة.  
             حاجات  الطالب  ورغ�اته  و�عمل  ع�  تق�له  ��

�  المعلم  والطالب  واألهل،  وت�سع  الدائرة  ل�شمل  المجتمع     ب��
�
             من  هنا  �خلق  التعاطف  را�طا

�ا   وعامل   النظافة.      المدر��   ��ل   �ما   فيهم   سائق   ال�اص   و   موظف   ال�افيت��
  

  : � �   تواجه   إ�ساب   مهارة   التعاطف   للطالب   و   المعلم��
 العوائق   ال��

  قد   تبوء   محاوالت   ا�ساب   التعاطف   للطالب   و   المعلم   �الفشل   ألس�اب   متعددة.   
��  وطالق  الوالدين  وكذلك  الظروف  ●

�            �ال�س�ة  للطالب:  �ش�ل  الظروف  االجتماع�ة  �العنف  الم��
  �منع  الطالب  من  الشعور  �التعاطف  نظرا�  الرتفاع  �سب  التوتر.  �ما  

�
  حق�ق�ا

�
             االقتصاد�ة  عائقا

              �صعب  غرس  الشعور  �التعاطف  لدى  الطالب  الذين  �عانون  من  مشا�ل  سلوك�ة  مثل  عدم  القدرة  
�  مقال  ع�  موقع   MCC  التابع  لجامعة  

              ع�  االستماع  والتح�م  �المشاعر  السلب�ة  �ما  ورد  ��
�  لدى  العد�د  من  الطالب  �ح�ث  �صعب                 هارفارد.  أضف  ا�  ذلك  وجود  التفك��  النم��  والتح��

  عليهم   الشعور   �اآلخ��ن   و   فهم   مشاعرهم.   
●  ،  Ed  Surge   الشعور  �التعاطف  �حسب  موقع  �

  صع��ة  ��
�
:  يواجه  المعلمون  أ�ضا �              �ال�س�ة  للمعلم��

             ح�ث  قال  جون  م�دينا   John  Medina،  عالم  األح�اء  الج����ة  التنموي  وأستاذ  الهندسة  الحي��ة  
�  الذين  يواجهون  ضغوطات  اقتصاد�ة  مثل  انخفاض   �  �ل�ة  الطب  �جامعة  واشنطن،  أن  المعلم��

��             
              األجور  ونقص  التم��ل  �فقدون  القدرة  ع�  التعاطف  الذي  �حتاج  �دورە  إ�  ال�ث��  من  الجهد  
�  المعلم     من  الممارسة  اليوم�ة.  �ما  أن  العالقات  الس�ئة  داخل  المجتمع  المدر��  ب��

�
              ل�صبح  جزءأ

  أمام  شعور  المعلم  �التعاطف.  تلعب  الضغوط  النفس�ة  
�
�  المعلم  واألهل  �ش�ل  عائقا              وزمالئه  و���

�  �ضعها                  الدور  ذاته  من  ح�ث  شعور  المعلم  �التوتر  وعدم  القدرة  ع�  تلب�ة  المعاي��  العال�ة  ال��
  النظام   التعل���   أمامه.   

؟      ك�ف   �مكن   تنم�ة   حس   التعاطف   ضمن   المجتمع   المدر��

 إعداد   المعلم   المتعاطف:  

https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/teaching-pupils-empathy-measurably-improves-their-creative-abilities/
https://www.edutopia.org/blog/teaching-empathy-content-or-students-terry-heick
https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-educators/how-build-empathy-strengthen-school-community
https://www.edsurge.com/news/2019-02-19-the-science-of-empathy-what-researchers-want-teachers-to-know


               إن  خلق  حس  التعاطف  لدى  المعلم  يمكن  أن  يحصل  من  خالل  التدريب  في  
           مرحلة  إعداد  المعلمین،  فالمعلم  ھو  القدوة  في  نشر  التعاطف  ضمن  البیئة  
ورة   �  لبنان،   إ�  ��

ك�ة  �� �  الجامعة  األم��
�  هذا  الس�اق،  �ش��  الرا  الخط�ب،  األستاذة  ��

               المدرسیة.   و��
�  ع�  استخدام  النقاشات  الصف�ة  لفهم  الطالب  وخلق  را�ط  التعاطف  معهم.               �شجيع  المعلم��
�  الصف  جمع  المعلومات  حول  الطالب،  لمعرفة  اهتماماته  و  ظروفه  و  

              و�تطلب  تفع�ل  التعاطف  ��
              أهدافه  و   إعداد  خرائط  التعاطف  وتكي�ف  الدروس  �حسب  حاجات  الطالب  العاطف�ة  و  الفك��ة .  �ما  
�  الح�اة  

�  تتطلب  التعاطف  ��              �مكن  استخدام  أ�شطة  المحا�اة  لخلق  الو��   حول  المواقف  ال��
 الواقع�ة.  

�  وزارة  
�وي  �� ح  نهال  حرب،  و��  معالجة  نفس�ة  والم�سقة  العامة  لوحدة  اإلرشاد  ال��                 كذلك  تق��

�  لعب  األدوار  المقلوب  �ح�ث  يتخ�ل   �  لبنان،  أن  �ستخدم  مدر�و  المعلم��
��ة  والتعل�م  العا��  ��               ال��

�  سن  الطالب،  و  �ستذكرون  ب�ئتهم  و  شخص�اتهم  و  تحد�اتهم  و  قدراتهم  آنذاك،  ثم  
                المعلمون  ذاتهم  ��

�  أوً�،  ثم  من  وجهة  نظر  الطالب.  كذلك  �مكن  
              �فكرون  �حلول  للتحد�ات  من  المنظور  اإل�سا��

،  ور�ط  حالتهم  هذە  �حالة  الطالب  إل�جاد  أوجه   � �  حاجاتهم  وتحد�اتهم  ك�الغ��
             لألساتذة  التأمل  ��

�   المعلم   والمتعلم.   �   و   بناء   جسور   التعاطف   ب��
�   تنم�ة   الحس   اإل�سا��

 اإلختالف   وال�شا�ه   مما   �سهم   ��
  

    ت�شئة   الطالب   المتعاطف:  
                 يتطلب  بناء  حس  التعاطف  لدى  الطالب  مجھوداً  من  المعلم،  و  علیه  يجب  مراعاة  األمور  

  التالیة:   
              إن  المعلم  المتعاطف  الذي  يرى  األمور  من  منظور  الطالب  ق�ل  اتخاذ  اإلجراءات  السلوك�ة  و  ●

���ة   هو   خ��   مثال   للطالب.    ال��
               �قع  ع�  عاتق  المعلم  تزو�د  الطالب  �األدوات  الالزمة  لتنم�ة  التعاطف  و  ذلك  ع��  حثهم  ع�  ●

 تق�ل   اآلخ��ن   ال   س�ما   المختلفون   عنهم   و   �شجعيهم   ع�   التفك��   من   منظار   اآلخ��ن.  
            �قوم  المعلم  ب�رساء  القواعد  األخالق�ة  و�شجيع  الطالب  ع�  تطب�قها  ضمن  المجتمع  المدر��  ●

�  أثرها  
             والمتا�عة  الدائمة  لها.  تتضمن  هذە  القواعد  مث�ً  تجنب  اإلساءات  اللفظ�ة  والتفك��  ��

اعات  �طرق  سلم�ة  ع��  الحوار  وتفادي  السلوك�ات   �             ع�  اآلخ��ن،  وتعل�م  الطالب  حل  ال��
  المؤذ�ة   مثل   العنف   والغضب.   

 مخرجات   مهمة:  
 التعاطف   صفة   قد   تولد   مع   اإل�سان   ول�ن   �مكن   أن   تك�سب   من   خالل   التعلم   و   الممارسة. ●
،  و�جعل  المعلم  أ���  مرونة  مع  الطالب،  ●

�
  صالحا

�
  عالم�ا

�
             �مكن  للتعاطف  ان  �خلق  مواطنا

�   النتائج   األ�اد�م�ة   و   العالقات   االجتماع�ة   ضمن   المدرسة   و   خارجها.  �   تحس��
 مما   �سهم   ��

امج  التدر���ة  وورش  العمل،  وكذلك  ●   من  خالل  ال��
�
             �مكن  إعداد  المعلم  ل�صبح  أ���  تعاطفا

�  المجتمع  المدر��  من  خالل  تزو�د  الطالب  �األدوات  
             �مكن  للمعلم  أن  ي���  التعاطف  ��

 الالزمة.  

  

https://www.edutopia.org/article/how-simple-visual-tool-can-help-teachers-connect-students


  

 مصادر   إضاف�ة  

h�ps://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/5-�ps-cul�va�ng-empat 
 hy  

h�ps://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-educators/how-build-empathy-st 
 rengthen-school-community  

  

https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/5-tips-cultivating-empathy
https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/5-tips-cultivating-empathy
https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-educators/how-build-empathy-strengthen-school-community
https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-educators/how-build-empathy-strengthen-school-community

