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 دليل بيداغوجي لإلنصات
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 تقديم

 
 

المشرراركين فرري اللقررا   يعتبررر هررلا الرردليل ثمرررة عمررل جمرراعين شرراركت فرري إنجررا   مجموعررة مررن

بتعراو  مرع  نالتكويني اللي نظمتره كتابرة الدولرة المكلفرة بمحاربرة اوميرة وبالتربيرة ظيرر النظاميرة

 أعضرا  لفائردة المكلفرين بتكروين نليات وتقنيات التقصي واإلنصاتور حول آجمعية تواصل وتحا

يوليررو   19و 18يررومي خاليررا اليقظررة المكلفررة بالتصرردي لظرراهرة االنقطرراع عررن الدراسررةن و لرر  

 .بمقر اوكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال  مور  عير 2116

 

إلرى تيسرير عمليرة اإلنصرات لفائردة التالميرل المهرددين باالنقطراع عرن  باوسرا يرمري  وهلا الدليل

كرل برين يردي  نمشراكل وصرعوبات نفسرية أو تربويرة أو اجتماعيرةن و لر  بوضرع بسرببالدراسةن 

بعررا القواعررد الترري يتعررين احترامهرران ومجموعررة مررن اودوات والتقنيررات الترري يمكررن  نمنصررت

االستعانة بها لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عرن المنصرت إليرهن مرن شرأنها أ  تسراعد علرى 

 . اتخا  القرار المناسب

 

فتشرو  تربويرو ن مجرامعيو ن )المهرام فرير  متعردد االختصاصرات و الوثيقرة ساهم في إنجا  هل 

 حيررت تررم االنطررالق ن (خصررائيو  نفسرريو ن مسرراعدو  اجتمرراعيو ن جمعويررو أسرراتلة مكونررو ن أ

بشكل رئيسي من التجربة الشخصية لكل مشارك في مجال اإلنصاتن وكلا من عروض اوسراتلة 

علررى عمليررة اإلنصررات الررلين سررلطوا أضرروا  مهمررة و المشرراركين فرري تررأطير اللقررا ن المتخصصررين

أهميرة  مبرر يناإلجرا ات التي يمكن اعتمادها للوقاية مرن الهردر المدرسرين  أبر  كأحد نميلللتال

 .ن وكلا اآلليات والتقنيات الضامنة لتحقي  إنصات هادف وفعالهل  العملية

 

محتوياتهررا بعررد إخضرراعها للعمررل  وتعميرر  سرريتم توسرريع نةمحاولررة أولررمجرررد  الوثيقررة ى هررل بقرروت

ييف العديد مما هو مقترح فيهرا لريالئم الفضرا ات التري ستحتضرن اإلنصراتن تكبالتالي الميدانين و

 . وفئات اوطفال اللين سيستفيدو  من الجلسات المخصصة لهلا اإلنصات
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 مرجعية إعداد الدليل

 

 

كإطرار السرتامار المعطيرات العلميرة والبيداظوجيرة التري تضرمنتها العرروض التري  يأتي هلا الردليل

في الدورة التكوينيرة المشرار إليهرا فري التقرديم أعرال  لة المختصو قدمها اوسات
1

ن وكرلا المناقشرات 

البنررا ة الترري أعقبررت تلرر  العررروضن مررن أجررل وضررع أداة منهجيررة توجرره عمررل المنصررتن وتمكنرره 

   . بالتالي من إجرا  عملية اإلنصات وف  مجموعة من الضوابط المتعارف عليها في هلا المضمار

 

قسرم التكروين والترأطير التربروي هاأشررف علرى أشرغال  الغايرةن نظمرت ورشرة عمرل وتحقيقا لهرل
2
 

 :تم التركيز بهلا الخصوص علىبمديرية التربية ظير النظاميةن حيت 

  

 :اثنين هماأساسيين تم تحديدها في هدفين اوهداف المنتظر تحقيقها من الورشةن والتي  .1

 

ترري قرردمت فرري مختلررف مررداخالت اوسرراتلة اسررتامار المعطيررات والمعلومررات واوفكررارن ال -

المختصين اللين ساهموا في تنشيط الدورة التكوينيةن في مجال تفعيل أدوار ومهام خاليرا 

 .اليقظة بالمدار  االبتدائية

 

وضع تصور منهجي عام لدليل بيداظوجي لإلنصات من أجل جعله فيما بعد مادة أساسرية  -

تغال مع التالميل المعنيين بالمالحظة واإلنصات في تكوين أعضا  خاليا اليقظةن وأداة اش

 .والتتبع

 

منهجية العمل المقترحة إلعداد التصور العام المررتبط بالردليل المسرتهدفن وهري منهجيرة  .2

 :حددت خطواتها اوساسية في العناصر التالية

 

المجرراالت  حررددمناقشررة جماعيررة لمشررروع تصررميم للرردليل أعررد  المشرررف علررى الورشررةن  -

هلا الدليلن من أجل ضبطها وإظنائهرا وفر  المعطيرات التري  يشملهالتي يمكن أ  الكبرى ا

تناولتهرا عرروض اوسراتلة المختصررينن وكرلا التجربرة الشخصررية لكرل مشرارك ومشرراركة 

                                                 
1
 :شملت العروض المقدمة المحاور التالية - 

اومراض العقليرة  بمستشفىمعالج   طبيبتوفي ن التقنيات الوقاية من السلوكات المضطربة عند التالميلن البروفيسور جالل  - -

  .الجامعين سال االستشفائيالتابع للمركز 

فرري  اختصاصرريم حمررادي كيرررو الرردكتورن التعلميررة -فرري إنجرراح العمليررة التعليميررة  البصررريعلي السررمعي التواصررل التفررا دور -

 .البصريالتواصل السمعي 

نفسرية وطبيبرة  اختصاصريةن آسريا أقصربي الردكتورةن كتقنية للوقاية من التعارر الدراسري الجماعيةاإلنصات والتحاور  جلسات  -

 .معالجة

 مردير  نمحمرد بهرادي اوسرتا  نمرن أثرر المشراكل االجتماعيرة واالقتصرادية والصرحية التخفيرف التواصرل مرع التلميرل فري أهمية -

 .ن الرباطالمجال الصحي فيمعهد التأهيل والتكوين 
2
 .قام بتدبير أشغال هل  الورشة اوستا  محمد بيدادةن رئيس قسم التكوين والتأطير التربوي بمديرية التربية ظير النظامية - 
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ممن سب  لهم العمل فري مراكرز الرصرد واإلنصرات الخاصرة باوطفرال والمرراهقين  وي 

 .مشاكل نفسية وتربوية واجتماعية

 

مجموعرراتن علررى أسررا  أ  تتررولى كررل مجموعررة ترردار  مجررال واحررد مررن  العمررل فرري -

المجرراالت المقترحررة للرردليلن و لرر  بتفكيكرره واقتررراح العناصررر الفرعيررة الترري يمكنهررا أ  

 .تندرج تحته

عرررض كررل مجموعررة لنتررائج عملهرران مررع ترردوينها علررى السرربورةن مررن أجررل الحصررول فرري  -

 .اوخير على الهيكلة العامة للدليل

 .جماعية للهيكلة العامة للدليل بغاية الضبط والتعديل مناقشة -

تو يع مهام اإلنجا  برين المشراركينن بحيرت يتكلرف كرل مشراركن بشركل طروعين بإعرداد  -

 .ورقة عن عنصر واحد من العناصر المقترحة في أحد المجاالت التي يتألف منها الدليل

 

 التصميم العام المقترح للدليل: 

 

 :مقدمة

للتالميل في معالجة االضرطرابات السرلوكية والتغلرب علرى الصرعوبات والمشراكل أهمية اإلنصات 

 .المدرسية

 

I - مواصفات المنصت ومبادئ اإلنصات 

 .الكفايات واإلمكانات اوساسية الال م توفرها في المنصت للقيام بمهام اإلنصات بشكل فعال -

 .نصاتالمبادئ اوساسية التي يتعين االلتزام بها في عملية اإل -

 

II - أدوات التقصي والرصد 

مختلف اودوات والوسرائل التري يمكرن اسرتعمالها مرن أجرل تقصري الحراالت المسرتلزمة لإلنصرات 

 .ورصد مظاهرها السلوكية

 

III-  أنواع اإلنصات وتقنياته 

 .اونواع المختلفة لإلنصات

 .مختلف التقنيات التي يمكن االشتغال بها مع الحاالت المشخصة

 

IV - مرحلة ما بعد اإلنصات 

عرررض نمررا ج مررن )اإلجرررا ات والقرررارات الترري يمكررن اتخا هررا لتجرراو  الصررعوبات والمشرراكل 

 (.إجرا ات التدخل
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 والمكلفين باإلنجاز وتحديد العناصر الفرعية الدليل مجاالتتفكيك 
 

 

 الصفة باإلنجاز( ة)المكلف العناصر األساسية المجاالت

 مقدمة عامة 

 

ات في التصدي أهمية اإلنص

 لظاهرة االنقطاع عن الدراسة
 محمد بيدادة

رئيس قسم التكوين والتأطير التربوي بمديرية 

 التربية ظير النظامية 

I -  مواصفات

المنصت ومبادئ 

 اإلنصات

 

 مصباحعبد العزيز  لإلنصات الدافعية
إطار بقسم البرامج والطرائ  بمديرية التربية 

 ظير النظامية

 كيداإبراهيم  فايات اإلنصاتالتوفر على ك
مكلف بمصلحة صياظة المناهج بمديرية التربية 

 ظير النظامية

 السباعيخلود  حيادال
ن عضوة بكلية آداب القنيطرة علم النفس أستا ة

 بجمعية تواصل وتحاور

 لطيفة لحرش البيانات الحفاظ على سرية
للتعليم االبتدائين منسقة مركزية مفتشة تربوية 

 لوحدة اللغة الفرنسية تخصصية

 المرابطيبشرى  االبتعاد عن أحكام القيمة
أستا ة التعليم الاانوي التأهيلي لمادة  الفلسفة 

 بالرباطن عضوة بجمعية تواصل وتحاور  

 بولعيشلطيفة الديالل  احترام المنصت إليه
رئيسة مصلحة محاربة اومية والتربية ظير 

 النظامية بنيابة سال

 مجبرسعيد  المنصت إليه كسب ثقة
إطار بمصلحة محاربة اومية والتربية ظير 

 النظامية بنيابة الخميسات

II -  أدوات

 التقصي والرصد

 

 الديانيرشيدة  المالحظة
أخصائية نفسانيةن عضوة بجمعية تواصل 

 وتحاور

 أبو ناصرمحمد  المقابلة
لتعليم الاانوين عضو فري  تأليف ل تربوي مفتش

 ربية ظير النظاميةمناهج الت

 بنعاشرفرجي  االستمارة
رئيس مركز محاربة اومية والتربية ظير 

 النظامية بأكاديمية القنيطرة

 كروطمحمد  المجموعة البؤرية
مفتش مراكز تكوين المعلمينن عضو فري  

 تأليف مناهج التربية ظير النظامية

 البانيل
 لشقريوسف 

ناهج بمديرية مكلف بمصلحة التقويم الداخلي للم

 صندوق االقتراحات التربية ظير النظامية

 كروطمحمد  مجاالت التقصي والرصد
مفتش مراكز تكوين المعلمينن عضو فري  

 تأليف مناهج التربية ظير النظامية

III-  أنواع

 اإلنصات وتقنياته 

 وتقنياته أنواع اإلنصات

 كاميلية إيساري
اصل أخصائية نفسانيةن عضوة بجمعية تو

 وتحاور
 اإلنصات الفردي

 اإلنصات الجماعي

IV -  مرحلة ما

 بعد اإلنصات

 

 الكداريفاطمة  تصنيف الحاالت
رئيسة مركز محاربة اومية والتربية ظير 

 النظامية بأكاديمية الرباط

توجيه كل حالة إلى الجهة 

 المختصة
 لعمشأحمد 

رئيس مصلحة الشؤو  التربوية بنيابة سيدي 

من عضو فري  تأليف مناهج التربية ظير قاس

 النظامية

 الرمضانيلطيفة  المرافقة والتتبع
رئيسة مصلحة محاربة اومية والتربية ظير 

 النظامية بنيابة سيدي قاسم

تقويم عملية تتبع الحاالت من 

 خالل الوقوف على النتائج
 ي قاسم مفتش تربوي للتعليم االبتدائي بنيابة سيد بوصاطيعبد الرحما  

 خاتمة

التواصل بين البيت والمدرسة 

ضرورة ملحة إلنجاح العملية 

 التربوية

 الدماليخامسة 
ن عضوة بجمعية تواصل أستا ة التعليم االبتدائي

 وتحاور
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 أهمية اإلنصات في التصدي لظاهرة االنقطاع عن الدراسة
 

 

الدراسية من أنشطة تربوية مبرمجة تختلف ردود فعل التالميل إ ا  ما يقدم لهم داخل الفصول 

فهناك من التالميل من يتواف  . في إطار البرامج والمقررات الدراسية السنوية اختالفا ملحوظا

بسرعة مع التعلمات والتحصيلن فيظهر نتائج جيدة تعكس مستوى ما يتوفر عليه من مؤهالت 

ة اونشطة التربوية المقررةن وهناك من تتعلر عليه مواكب. وقدرات معرفية ووجدانية ومهارية

 .فيصعب عليه تحقي  نتائج مدرسية مرضيةن ويعاني من ثمن من التعار والفشل الدراسيين

كاير من هؤال  المتعارين تكو  وضعيتهم قابلة للتدارك والتصحيحن لتوفرهم على عدد من 

الوضعيةن  اإلمكانات تساعدهم على  ل ن أهمها وعيهم بوضعيتهمن ورظبتهم في تجاو  هل 

 . باإلضافة إلى توفرهم على رصيد معرفي ووجداني يمكنهم من تحقي  التدارك المطلوب

ظير أ  هلا التدارك يحتاج بدور  إلى من يساعد على تحقيقهن إ  طالما يكو  اإلنصات إلى 

مة التالميل المتعارين المهددين باالنقطاع عن الدراسة والتحاور معهمن واحدا من اإلجرا ات الها

. الكفيلة بالتخفيف عن هؤال  التالميل من وطأة بعا المشاكل والصعوبات النفسية واالجتماعية

فما اللي يمكن أ  يقدمه اإلنصات لهؤال  التالميل؟ وكيف يغدو اإلنصات عامال مساعدا على 

 تخطي هل  الصعوبات والمشاكلن ومن ثم التصدي لظاهرة االنقطاع عن الدراسة؟

 :الميل المتعارين يعنين في أبسط معانيهن اإلقرار بشيئين اثنينإ  اإلنصات للت

االعتراف بالتلميل المتعار واإلحسا  بما يعانيه من ضغوط نفسية وتربوية  -

 .واجتماعية تعرقل مشوار  الدراسي

اومل في إمكانية مساعدة التلميل المتعار على تخطي وضعه الصعبن ومن ثمن  -

 .ل ما يمكن من اإلكراهات المعيقة للتعلم السليمتمكينه من مواصلة دراسته بأق

إ  اإلنصات بهلا المعنى يصبح سندا سيكولوجيا وبيداظوجيا يستمد منه كاير من التالميل 

فإضافة إلى كونه يزرع بلور الاقة في المنصت إليهن ويشجع . المتعارين دراسيا مقومات نجاحهم

درسين وعن مختلف اوعراض الكاشفة عن على التعبير عن اللات في عالقتها بالمحيط الم

العالقات المختلةن فإ  جلسات الحوار التي يستلزمها اإلنصات الهادف تكو  فرصة لعمل 

مشترك بين المنصت والمنصت إليهن لوعي المشكل الكامن ورا  صعوبات التعلمن واستجماع 

مين المعنيين نحو تخطي عناصر  المختلفةن من أجل البحت عن الحلول المالئمةن وقيادة المتعل

مبني على النظرة اإليجابية لللاتن  ومستمر الصعوباتن وضما  انطالقة جديدة نحو تعلم جيد

 .   والاقة المتبادلة بين اللات واآلخر
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 مواصفات المنصت
 

 
 

 لإلنصات الدافعية .1
 

 

ل أو المجدي يعني االهتمام بما يقوله أو يريد  المنصت إليهن اهتماما إيجابيا يكو  اإلنصات الفعا

ولنجاح  .كات أو العالقاتالهدف منه اإلصالح والتقويم أو تجاو  حاالت التوتر في بعا السلو

نصاتن ومن المنصت في مهامهن ال بد من توفر  على مواصفات معينةن واحترامه لشروط اإل

 .لديههل  المواصفات والشروط ضرورة توفر الدافعية 

ويعتبر هلا العنصر أساسيا تنبني عليه كل الخطوات التي يتبعها المنصتن ويساعد على حسن 

 .استعمال اودوات والتقنيات الال مة التي يقتضيها اإلنصات

 يساعد في الحصول على ال نفي كاير من المجاالت أ  عدم توافر الدافعية لإلنصات ثبتوقد 

بين المنصت والمنصت ويضيع الكاير من الجهد والوقتن ويؤثر سلبا على العالقات  ننتائج جيدة

 .ن وبين المنصت إليه ومحيطه االجتماعي من جهة أخرىإليهن من جهة

ن يكو  من مميزاتها الصدق والحرية نان وجود رظبة حقيقية في اإلنصاتوالمقصود بالدافعيةن ه

تربطهم  التي سوا  كانوا بالغين أو أطفاالن ومهما كانت العالقة نالتعامل مع المنصت إليهمفي 

ن ويكو  الهدف منها هو التواصل معهم ومحاولة فهمهم وفهم ...(بنوةن تدريسن قرابة) بالمنصت 

ن أو إعادة إدماجهم في نسيج متهة تقويم بعا االختالالت في سلوكاحاجاتهم ورظباتهمن بغي

لديهمن حتى يتمكنوا هم بدورهم من تحسين ( البصيرة)طهمن أو تقوية اللكا  الوجداني حيم

 .قدراتهم على التواصل واإلنصات

ركا للغرض اوساسي منهن وإ ا كا  المنصت واعيا بالهدف اللي ينشد  من ورا  اإلنصاتن ومد

اعل اإليجابي بينه وبين وبالتالي يتمكن من تحقي  التف نلديه  عنصر الدافعية يكو  قد توفر فإ

  .المنصت إليه
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 شروط عامة للمنصت / مواصفات . 6

 
 

 :من أهم المميزات التي يلزم توفرها في كل ممار  لعملية اإلنصات ما يلي

ربطه بالمنصت إليه أية صلةن كمرا يفضرل يفضل أال تفي هلا اإلطارن يكو  محايدان وأ   -

 .من المدرسينكلل  أال يكو  من اوقارب أو 

 .أ  تكو  له القدرة على االحتفاظ بالسر وكتمانه -

أ  يقتصرر علرى اإلنصرات دو  إبردا  أي رأي أو نصريحة أو إصردار أي حكرم قيمرة علرى  -

 .المنصت إليهن أو إ ا  أفكار وتصرفات ومواقف هلا اوخير

أال يحرراول البحررت عررن الحقيقررة وال عررن المسررؤولن وعليرره أ  يصرردق كررل مررا يصررل إلررى  -

 .سمعه

 .أال يوحي بأي شكل من اوشكال بالجوابن وال يوجه المنصت إليه حين البحت عنه -

أ  يشكل مصدرا للاقة والطمأنينةن حترى يرتمكن المنصرت إليره مرن التحردة بحريرة أكبررن  -

 .ويتحمل المسؤولية في اتخا  القرار

 .أ  يكو  قادرا على دفع المنصت إليه لنهج النقد اللاتي والتساؤل -

ن أو "أنرا ظيرر قرادر"مل على تبديد أوهام المنصرت إليره بجعلره ال يرردد مراال عبرارة أ  يع -

 ".أنا ظير واث  من نفسي"عبارة 

أ  يتسم بالواقعية حتى تكو  له نظرة واقعية لألمور تمنعه من دفع المنصت إليره إلرى أ   -

 .يكو  مااليان أو يتوحد بنمو ج معينن مع االعتراف له بخصوصياته
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 كفايات أساسية لممارسة اإلنصات. 3

 

 

 

من الكفايات اوساسية الال م توافرها لدى المنصت ليستطيع ممارسة عملية اإلنصات بشكل ناجع 

 :ما يلي نوفعال

امتالك التقنيات المرتبطة باإلنصاتن كتقنيات وضع اوسئلة ماالن أو تسيير مقابلرة وجهرا  -

 .على اتخا  القرار وخل  الاقة لديه مساعدة المنصت إليه لوجه والتحكم فيهان من أجل

 .التمكن من المقاربة المتمركزة حول الشخصيةن وبالتحديد شخصية المنصت إليه -

القرردرة علررى اسررتيعاب وفهررم الرسررالة الترري يررود المنصررت إليرره تبليغهررا مررن خررالل الكلمررات  -

 .لم يتمكن من قولها ومن خالل كل ما يقولهن وم واوحاسيسن والنظرات والمواقفن

 .القدرة على تدبير وضعيات معقدةن عاطفية أو خاصةن والتعايش معها -

ن يشرعر معهرا المنصرت (Etre en relation)القدرة على أ  يكو  دائما في وضعية عالقرة  -

 .إليه باالنتبا  إليه واإلصغا  لما يقدمه

الحرررل المناسرررب القررردرة علرررى فهرررم وتعميررر  طلرررب المنصرررت إليررره للمسررراعدة علرررى إيجررراد  -

 .لوضعيته

 .القدرة على العمل ضمن فري ن أو من خالل شبكةن أو مع اآلبا  واووليا  -

  .القدرة على التسيير اللاتي والجماعي -
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 مبادئ اإلنصات

 
 

 الحياد. 1
 

 

. صاتن يقوم بعملية اإلنكل م من لد االلتزام بها  يتعينالتي  المبادئأهم من " الحياد"يعتبر 

تجعلني أنظر إلى اآلخر   أن وبالتالي عن كل نظرة من شأنها الحياد لغة االبتعاد عن اللاتية ويفيد

هلا الحياد يجب أ  يلمسه و .أو ظيرهما انطالقا من مرجعية معيارية قد تكو  أخالقية أو دينية

 .  حركيةأو  كانت لغوية معينة من خالل ردود فعل( المنصت إليه)اآلخر

 

ن ...من فصل أو عزل أو تباعد" الحياد"بالرظم مما يمكن أ  يحمله مفهوم اإلشارة إلى أنه وتجدر 

 مساعدته على معرفة أوالشخص  ةيحميملن يتمكن من النفا  إلى فإ   ل  ال ينفي أ  المنصت 

 . المتوخاة "الحياد"نفسه بعيدا عن عالقة 

 

خضع يفإ  الحياد يجب أ   اوبعادنددة وبما أ  اإلنصات هو جز  من العملية التواصلية المتع

 : بدور  لهل  التعدديةن فيشمل

 

 مجال اإلنصات / مكا  . 1

 شخصية المنصت . 2

 الحركات واإليما ات الجسدية . 3

 التواصل اللغوي. 4

 

 : على مستوى المجال . 1

 ـ أ  يكو  بعيدا عن أي انتما  

 أ  يكو  خارج بناية اإلدارة الرسمية ـ

 بعيدا عن كل ما يحيل على السلطة داخل المؤسسة  ـ أ  يكو 

 

 :شخصية المنصت . 6

 ال يمال أية سلطة بالنسبة للمنصت إليه ـ أ

 أو قرابة  صلحيةمعاطفية أو  تربطه بالمنصت إليه أية عالقة الـ أ

 ـ أ  يتوفر على اوهلية الال مة للقيام بعملية اإلنصات 

 ـ أ  تكو  له الرظبة في  ل  

 لتزم بالسريةـ أ  ي
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ـ أ  ال يستعمل المعلومات التي حصل عليها من طرف المنصت إليه لغرض معين 

 ... (.  التخويف / التحرش / الضغط )

 

 : الحياد على مستوى الحركات الجسدية . 3

في   11كار من ن علما بأ  ألكل حركاته وإيما اته نما أمكنه اومر نا على المنصت أ  ينتبهنه

فال يبدي أي امتعاض أو تقز  أو شعور  اللفظيناصلنا يتم على المستوى ظير ئة من توالما

 . به البتساماته وحركات وجهه وجسد فينت  ...بالعيا  أو الملل 

 

  :الحياد على المستوى اللغوي .  4

 :وهنا على المنصت أ  يبتعد ما أمكنه اومر عن 

 ـ تأويل حديت المنصت إليه 

 ـ التعميم أو االختصار 

 ـ إعطا  النصائح أو التوجيهات 

 عطفه على المنصت إليه  وأـ إظهار تعاطفه 

  اإليحا ـ 

 ـ استعمال أسلوب التخويف أو الترهيب 

 ـ االعتماد على مرجعيات قيمية أو أخالقية في حدياه مع المنصت إليه 

 

 :ن ونقصد بلل  "الحياد"و ل  في مقابل وعيه بضرورة 

 بين اونا واآلخرـ ترك المسافة العاطفية 

         ات طابع وظيفي واضح  بين الطرفين  عالقةأ  تكو  الالسعي واإلصرار على  ـ

professionnelleة عن أية حمولة  اتية بعيد نimpersonnelle 

  عكموضوـ التعامل مع اآلخر كشي  أو 

 ـ الوعي بعدم وضع اونا مكا  اآلخر 

 مشاعر اللاتية ومشاعر المنصت إليهـ القدرة على تسطير الحدود ما بين ال

 رفا تل  المشاعر أو تشويهها ـ تقبل ما يقال دو  أ  يتم 

  .ة أحكام أو تقييماتالداخلي دو  أي( المنصت إليه)ـ الدخول إلى عالمه 
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 الحفاظ على سرية البيانات. 6
 

 السرية في مجال اإلنصاتمعنى . 1

مختلف المعلومات والوقرائع التري يمكرن للمنصرت  يقصد بالسرية في مجال اإلنصات الحفاظ على

. أ  يستقيهان إما من خالل تواصله وتحاور  مع المنصت إليهن أو مرن مصرادر أخررى محيطره بره

وحينما نقول مختلف المعلومات والوقائعن فإ  هلا يعنري أ  السررية مبردأ ينبغري أ  يشرمل كرل مرا 

مهمرا بردت هرل  اوخبرار واوحرداة أحيانرا يعلمه المنصت عن المنصت إليره مرن أخبرار وأحرداةن 

فما يبدو بسريطا مرن المعلومرات والوقرائع فري  هرن المنصرتن قرد يكرو   ا أهميرة . بسيطة أو تافهة

 .كبيرة في نظر المنصت إليهن وربما يبني عليه هلا اوخير معظم مواقفه وسلوكاته

 

 أهمية الحفاظ على سرية البيانات. 6

بيانات أهمية خاصةن سوا  تعل  اومرر بالمنصرت إليرهن أو بالمنصرت يكتسي الحفاظ على سرية ال

 .نفسه

 :فبالنسبة للمنصت إليهن تتمال أهمية هلا الحفاظ في العناصر التالية

منحه الاقة الكاملة في المنصتن مما يسهل عمليرة التواصرل والتحراور فري اتجرا  إيجرابي تتوطرد  -

 .حترامفيه العالقة بينهما على أسس التقدير واال

تشجيعه على البوح بمعلومات أو ببعا الجزئيات التكميليرة المفيردة التري يحرتفا بهرا لنفسره وال  -

 .يقوى على عرضها على اآلخرين

 .بوجه عام تعزيز ثقته في اآلخر -

 

 :بالنسبة للمنصتن فإ  هل  اوهمية يمكنها أ  تتمال فيأما 

 .هضما  مصداقية العمل مع المنصت إليه وكسب ثقت -

 . التمكن من سبر بعا الجوانب الخفية من شخصية المنصت إليه -

 .الوصول إلى النتائج المتوخاة من عملية اإلنصات -

 

 المترتبات الناجمة عن إفشاء سرية البيانات. 3

إ ا كا  الحفراظ علرى سررية البيانرات التري يعلمهرا المنصرت عرن المنصرت إليره مبردأ يتأسرس عليره 

ن فإ  إفشا  سرية هل  البيانات من شأنه أ  يهردم مشرروع اإلنصرات مرن مشروع اإلنصات برمته

 .أساسه

 :ومن االنعكاسات السلبية التي يمكنها أ  تترتب عن  ل  ما يلي

 .تفاقم حالة المنصت إليه جرا  فقدانه الاقة في المنصتن وبالتالي في اآلخر بصفة عامة -
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السلوك العدوانين والتمرد الحادن واالنسرحاب ظهور أعراض سلوكية نتيجة هل  الهزة من قبيل  -

 ...من الواقعن والتقوقع على اللات

إرباك عملية اإلنصات في أوساط الفضا  اللي تنجز فيهن وسحب المصداقية عنهان وجعلها فري  -

 .نظر الكاير من المعنيين مرادفا لعملية بحت عن معلومات قصد اإلدال  بها لدى جهات معينة

 

 حفاظ على سرية البياناتتقنيات ال. 4

أكيررد أ  ضررما  مبرردأ الحفرراظ علررى سرررية البيانررات يتطلررب مررن المنصررت أ  يأخررل مررا يلررزم مررن 

فعالوة على اختيار  الفضا  المالئم إلجرا  عملية اإلنصاتن وتأكد  من عدم وجرود . االحتياطات

ك إجررا ات أي شخص آخر يمكنه أ  يطلع على يجري بينه وبرين المنصرت إليره مرن حروارن هنرا

 :أخرى ينبغي أ  ينتبه إليها المنصت بهلا الخصوصن في طليعتها

ن خاصة تلر  (البطاقات المخصصة للل )ترميز المعلومات التي يدونها على سجل اإلنصات أو -

التي يتوقع أ  تكو   ات حساسية شديدة لدى المنصت إليهن و ل  ضمانا لعدم االطالع عليها مرن 

 .ضياعها لسبب من اوسبابلد  اآلخرين في حالة 

 .حفظه للسجالت والمستندات في أماكن آمنة ال تسمح بأ  يطلع عليها أي أحد -
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 االبتعاد عن أحكام القيمة. 3

 

 
 

إ  المرحلة التي يمر منها المراه  تتصف بالعديد من الخصائص من أهمها التمرد على الواقع 

ونه يجرب أفكار   كبيرن مغامر بامتيا  ةالمراهقالطفل في بداية مرحلة للل  فو. والش  والريبة

 . ويخضعها لحقل التجريب اللاتي اللي يعتبر  معيار حقيقتها

 

 التي يضعها  أو في بعا اوشيا انوقد يظهر هلا في لباسه وشكل شعر أو الصباظة التي يختاره

والتي قد تكو  لها حمولة فكرية  نيكية أو المعدنيةلي البالستعلى جسمه من قالئد وظيرها من الح

 .أو عقدية أو ملهبية معينة

 

. اه  وكل ما يعتقد  صواباالمر /الطفل  ل الدالالت الاقافية لشكلالمنصت أ  يبعد ك على ظير أ 

 المنصت وأ  يتعامل ن ينبغي أ  تلغى في عملية اإلنصاتنومعتقدات وتصورات المنصتفأفكار 

أو أ  يدخل في  ن بل بعيدا عن أحكام القيمةنالمراه  منفصال عن كل تل  التمظهرات /الطفل  مع

 . الح  / الواجب – الحرام / نقاش الحالل

 

ه ـة بينـوالتي ظالبا ما يضع مساف نقيميةالمراه  المحاط في المجتمع بمنظومة  /الطفل  إ 

مر سيحول دو  نجاح فإ  هلا او نبظاللها مرة أخرى مع المرشد ن  إ ا ما وجدها تلقيوبينها

ن مثومن . المراه  العودة مرة أخرى لطلب االستشارة /الطفل  بل قد يرفا عملية اإلنصاتن

 .  من شروط المرشد احترام وتقبل اآلخرين كما هميمكن القول إ
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 احترام المنصت إليه. 4

 

 

 
والاقرة برالنفسن ولكري  االحتررامدئة قائمرة علرى يحتاج إلى مهارة إلدارة مناقشة ها اإلنصات  إ   

 :مامرا يلزم  اإلنصاتيكو  

 .عن أعين النا  فيه خصوصية وسرية إليه في مكا  مألوف بعيد المنصتمجالسة  -

 هرادئن والحديت معه بصوت دو  التلويح باليد هبالدنو منو ل   نواالحترامباوما   إشعار  -

 .عن نفسه ليعبر ة كافيةه فرصئعطامرن وإلت أوبدو  تأفف 

  .إليه بالانا  الطيب والتقدير المخلص المنصتأ  نبدأ مع  -

 .عنه بالنظر إلى شي  آخر االنشغالوعدم به  االهتمام -

 .للتكلم ليقول ما لديهالوقت الكافي  إعطاؤ  -

 .االختيارأ  نعطيه حرية  -

 .متحدثاأ  يكو  منصتا أكار من أ  يكو   المنصتعلى  -

 .إليه بكالمه المنصتيجرح  مفرداته بشكل جيد حتى ال يينتق أ  المنصتلى ع -

عرردم  المنصررتإليرره أثنررا  الحررديت معررهن وعلررى  المنصررتعرردم تصرريد أخطررا  الحرررص علررى  -

ويبتعرد عرن  نيجعلره يلرزم الصرمت ال كري ن و لر فري كالمره تنراقا وإ  كرا  ن حتىمقاطعته

 .الصراحة

 تيبرر  ن وأ ريررد إصررالحها تبرردو ميسررورة التصررحيحي تررييجعررل الغلطررة ال أ  المنصررتعلررى  -

 .المكبوتة هإلى مواهببلفت نظر   نإليه المنصتاومل في 

 .يقدم اقتراحات مهلبة وال يصدر أوامر صريحة أ  المنصتعلى  -

 .إليه المنصتعلى سرية ما يدور بينه وبين  يحافاأ   المنصتعلى  -

 .ا  اإلنصاتنالتي يجب مراعاتها أثو حترام المنصت إليهالمرتبطة با تل  جملة من المهارات     
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 كسب ثقة المنصت إليه. 5
 

 

فالاقة . سبها المنصت من المنصت إليهتينبني اإلنصات الناجع والهادف على مدى الاقة التي يك

صت ؛ وهلا اوخير ينبني على كيفية بنا  صورت  لدى المناستعمال اإلنصاتتنبني على حسن 

 .ففكرت  عنه تؤسس لاقته في  أو العكس: ليهن وكيفية بنا  صورته عندكإ

بل هو فنن تؤسس مبتغياته عن طري  التأسيس  ناإلنصات ليس استماعا فقطن وال حتى مهارة

ثقة ظالبا ما يحددها الجانب الدينامي في عالقة المنصت . لاقة بين المنصت والمنصت إليه

 .بالمنصت إليه

 

 :المنصت إليه، من البديهي توفر ما يلي  من أجل كسب ثقة

 

 :شروط سلوكية  -1
 

 وجهن وعن التكلف بالكالم االبتعاد عن الظهور بأكار من  :الوضوح في التعامل

 .والتصرف

 ناحترامها مع المنصت إليه سيكو  احتراما له :المحافظة على المواعيد واحترامها 

 .محط ثقتهصت االحترام  اته ويكو  وبالتالي سيبادل المن

 سهن الشي  اللي سيكسبه أكار ثقة في نف يكو يرفع من قدر المنصت ويجعله  :لتواضعا

 .ثقة اآلخر

 أو يفتح قلبه إال إ ا أحس بأ  المنصت  ال يتحدة   المنصت إليهإ :الصبر وطول النفس

فإنه  نستعجلهن وتأكد من أنه يتقبل مشاركتهن أما إ ا أحس أنه يإليه مستعد لالستماع

 .حاول إنها  الحديتسي

  وإال ستفسد على  نتفادي تصنع المتابعة :يقال بصدق ومن دون تمثيلالتفاعل مع ما

 .المنصت كل محاوالته

 في المعاملة المرونة والسماحة. 

 أفكار استفزا ية من طرف المتحدة عند إثارة أي االحتفاظ بالهدوء. 

 ابة للمشاعرن مما يبر  إظهار واالستج مراعاة المكون العاطفي في الرسالة اإلنصاتية

 / هل  االستجابة تساعد على  يادة الوضوح في االتصالن وعلى التنفيس. التفهم لآلخر

 .ربه إلى المنصتئ اللي يقالمنصت إليه يشعر باالرتياحن الشالتفريغن وتجعل 

 با ن الفيزيولوجية على االنتو والنفسية ن أي تالفي تأثير العوامل الطبيعيةمقاومة التشتت

ن عدم النظر إلى (ح  او نينن قرع اوقدامن تربيع اللراعين)وتجنب الحواجز الوهمية 
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فإنه بلل   نإ ا اكتشف المتكلم أ  المنصت مشتت اللهن...(. الساعةن)اوشيا  الشخصية 

 .يخبر  أ  حدياه ظير هام

 

 :ء الثقة بين المنصت والمنصت إليهبعض التقنيات المساعدة على بنا -6

 

 ا في بعفن الموافقة على دائما ن الحصوللكسب ثقة المنصت إليه نيس من المهمل

 .اوحيا  يكو  عدم الموافقة هو اوهم

 المتحدة على أسلوب المنصتن الشي  اللي سيكو   دعدم المقاطعةن فلل  من شأنه تعوي

 .ا في ارتياحه عند التحدة لمخاطبهسبب

 من تأثيرات سيكوفيزيولوجية مكانية الظروف اختيار الوقت والمكا  المناسبينن لما لل

مألوفن موحشن ال يساعد على البوحن فيه : تفاعل المتحدة مع المكا )على المتحدة 

تأثر المتحدة  ن...(درجة اإلضا ة ضا ن وجود أشخاص ظير مرظوب فيهمنضو

لوقت هل الوقت مناسب للمقابلةن كما يعتبر من اوهمية بمكا  اختيار ا)بالمعطى الزمني 

 (.المناسب للتدخل

 باللنب المحرجة أو التعارضات أو اإلحسا  جعل مخارج لطيفة لكل المواقف. 

 إثارة رظبته وتشجيعه على  ن معالتعرف على ما يريد  المتحدة بالضبطن ومما يشتكي

االسترسال ومواصلة الحديتن وإشعار  بأهمية ما يقوله والرظبة في االستماع لهن مع 

لبنا   والمعلوماتطيات التي عرضهان مما يساعد على ربط اوفكار تلكر أظلب المع

 .استجابة مؤسسة على الاقة

 ضما  وتأكيد سرية المقابلة. 

 ط التي تاير الجدل أو االنتقادقعدم التوقف عند الن. 

  ن وكلل  .(..الميلن الرجوع للورا ن)اختيار الوضعية المناسبة لكل محتوى تواصلي

 .مكا  ولنوعية الشخص المنصت إليهالو ا المالئم للزمالمظهر 

 لةن واستخدام تقنيات عكس ضاح المعنى من خالل اوسئلة الفعاالحرص على استي

 .المشاعر

  تفسير الصمت بشكل صحيحن فهناك: 

 ن(بين المقاطع)لحديت صمت تفرضه طبيعة ا - أ

 الصمت إلعطا  فرصة للتفكيرن - ب

 تنزاف للحديأو صمت جرا  استن نتيجة لعدم فهم السؤالن –د 

 .الصمت كتعبير عن الرفا في مواصلة الحديت -هـ 
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  يكو  لها وقع على سيكولوجية )انتقا  الكلمات : اللغويةالتمكن من بعا التقنيات

وعدم استعمال لغة أو مصطلحات فيها التبا  أو تعمي  الفهمن استخدام ( المنصت إليه

وإعادة الصياظةن ت إليهن التلخيص التي استعملها أو يستعملها المنص ةاوسئل/الكلمات

 .سن بداية وختام الجلسة اإلنصاتيةتجنب الصوت المرتفعن ح

  اإلنسا ن حركته ونبرة صوته اتصاالت ظير لغوية مكملة للتواصل الشفهييعتبر جسد .

من اإلشارات ظير بل هي باوهمية بمكا ن ونه ظالبا ما نعتمد المعلومات المستقاة 

وجب  نفلكسب ثقة المنصت إليه...(. عدم ثقةن/ثقة)فنا من اوشخاص اللفظية لنحدد موق

 :و ل  بـ  ناالهتمام كايرا بهلا الجانب

ليات فهي من أوائل اآل: على االبتسامةتفادي جمود وظلظة قسمات الوجهن والحفاظ  -

 .ت تجعل المنصت مقبوال لدى اآلخرالتي تمهد لبنا  الاقةن حي

المنصت إليه راحة أكبر في يت العالقة التواصلية وليجد ن لتاباإلنصات بالعينين -

 .الحديت

وجه واإليما ات التفاعل الصادق مع الحديت من خالل تعبيرات ال: كلي آ ا  صياظية  -

 (.اتن وضعية الجلو ن تقاسيم الوجه ن همهمهز الرأ)الجسدية 

 

المطلوب أ   ال يكفي لكسب ثقة المنصت إليه أ  يكو  المنصت مستمعا فقطن بل من

يكو  متحدثا جيدان قادرا على استخدام االستماالت العاطفية والمنطقية وفقا لطبيعة 

كما يعتبر توفر  على السمات الشخصيةن الصوتية واإلقناعية الال مة . المنصت إليه

 .لتدبير الجلسة اإلنصاتية عامال أساسيا لتحق  مبدأ الاقة ببعديه اإلنساني واالحترافي
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 الجزء الثاني

 

 أدوات التقصي والرصد
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 المالحظة .1
 

ووصف ظاهرة معينة أو سلوك معينن كما أنها سيلة وتقنية تمكن الباحت من رصد و المالحظة

واللي يمكن أ  يكو   نتساعد على ضبط العوامل التي لها عالقة بالظاهرة أو السلوك المدرو 

مختلف )أو حركيا  ن...(نوعيتها وطريقة استخدامها ناللغةن اولفاظن الكلمات المستعملة)لفظيا 

 (.مال مالمح الوجه على سبيل الماال نالتصرفات والحركات

 : ويمكن التمييز بين عدة أنواع من المالحظة

 

ومية دو  وجود اهتمام مسب  بظاهرة أو وهي سلوك نقوم به في حياتنا الي:  المالحظة العادية. 1

سلوك أو شخص معينن وهلا النوع من المالحظة يفر  استنتاجات ال يمكن اعتمادها كمنطل  

 . لرصد سلوك معين

 

يقوم به الباحت ويتميز بوجود سؤال أو أسئلة حل سلوك أو وهي سلوك :  المالحظة الناشطة. 6

وهلا . صول إلى أجوبة أولية خالل هل  المالحظةينطل  منها الباحت للو نظاهرة أو شخص ما

و ل  لما لطرح هل   نالنوع يوضح مدى أهمية وجود تساؤل أو إشكالية مسبقة حول ظاهرة معينة

اوولي لمختلف العوامل المرتبطة والمتدخلة في الظاهرة التصور  التساؤالت من ضرورة لتحديد

 .أو السلوك موضوع المالحظة

 

هلا النوع من المالحظة يخضع للتصميم المسب  مما يساعد الباحت على :  ظمةالمالحظة المن. 3

  أ  هلا النوع من المالحظة يمكن من تأطير الظاهرة أو إ. تكرارها وإعادتها والتأكد منها

وتصنيفهان و ل  باعتماد االختبارات ماال والتي تمكن من تصنيف فئة من اوشخاص ... السلوك

وهلا النوع من المالحظة هو اللي يعتمد كأسلوب ... كاتهم وقدراتهموضبط خصوصياتهمن سلو

 .لدراسة سلوكات اوطفال

 

إ  المالحظة بصفة عامة تمكن من الحصول على معلومات ليست دقيقة في أظلب اوحوال و ل  

لصعوبة القيام بالمالحظة بدقة ولفترة  منية طويلةن ولهلا السبب يتم اللجو  إلى بعا الوسائل 

لضما  مالحظة دقيقة للسلوك أو الشخص وفي ... الكاميرا أو آلة التسجيل: لمساعدة مال ا

 .ظروف مختلفة

ضبط مجمل التساؤالت  المالحايتعين على  نلمالحظة سلوك معين أو شخص ماعلى العمومن 

وكلل  الكيفية واووقات والظروف التي ستتم أثنا ها ووفقها  نواإلشكاليات المراد مالحظتها

و ل  لضما  رصد دقي  وشامل للظاهرة أو السلوك أو الشخص موضوع الدراسة  نالمالحظة

 .والمالحظة



 24 

  

 المقابلة .6
 

 

تعد المقابلة من أهم أساليب وأدوات التقصين خاصة في المجاالت االجتماعية والنفسيةن ونها 

وتأخل  تالئمحيت يمكن لمحاورها أ   نتجري خالل مواجهة مباشرة بين المستقصي والمستقصى

 . بعين االعتبار الوضع اآلتي للمستقصى

 .أخرىأساليب  باالعتماد علىومن خالل المقابلة يمكن الكشف عن حقائ  يصعب التعرف عليها 

 :يلي تعريفا  للمقابلة وفي ما  .يمكن الحديت عن المقابلة كأسلوب وعن المقابلة كأداة للتقصي

 

 :LAROUSSE (1811)تعريف * 

قصد نشر  نلته عن أفعاله وأفكار  ومشاريعهي حوار مع شخص من أجل مسا قابلة هالم

 (.استطالع الرأي) معين مضمونه أو استعماله وظراض تحليل

 

 :Jean- Marie DE KETELE (1882)تعريف * 

المقابلة طريقة لجمع المعلومات تعتمد على حوارات شفهيةن قد تكو  فردية أو جماعيةن مع 

ص اللين تم انتقاؤهم بشكل محكمن و ل  من أجل الحصول على معلومات مجموعة من اوشخا

متها وصالحيتها وثباتها تجا  أهداف جمع مال التي سيتم تحليل درجة وحول أحداة أو تماالتن 

 .المعلومات

 

 : مالحظة 

يواجهو  وضعيات صعبةن يستحسن اللجو  إلى مقابالت  اللينفي مجال اإلنصات لألطفال 

 .يصعب عليه البوح بأسرار خرينن فحرج كل طفل عند محاورته بحضور اآلال ي حتى نفردية

 

 :أنواع المقابلة  -2

 .أو نصف موجهة نأو موجهة نحسب الحاالتن يمكن للمقابلة أ  تكو  إما حرة

 .تكو  المقابلة حرة إ ا كانت اوسئلة المطروحة ال تحمل أي إشارة إلى توجيه المنصت إليه - أ

موجهة إ ا كا  المطلوب تقديم أجوبة عن اوسئلة المطروحة فقط والتي كانت تكو  المقابلة  - ب

 .في ترتيب معين وتم تخطيطهامهيأة فيما قبلن 

 .تكو  المقابلة نصف موجهة إ ا كا  الحوار ال ينحصر في أسئلة هامة مهيأة مسبقا -ج

 

 :من المقابلة  آخرين يمكن كلل  التمييز بين صنفين

 .وهي التي من أهم أدوارها إبرا  قضايا أو طرح فرضيات:  المقابلة المفتوحة -

 .ص فرضيات محددة مسبقايإليها ظالبا من أجل تمح يتم اللجو وهي التي : المقابلة المغلقة  -
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 االستمارة .3
 

 

 

 

تعقد جلسات لإلنصات مع التالميل اللين  نبعد إحداة مرصد اإلنصات بالمؤسسة االبتدائية

قد تكو  سببا في انقطاعهم عن الدراسة  نأو اضطرابات نفسية نالدراسةيعانو  من مشاكل في 

 .في سن مبكر

 

هي  نالتي تؤطر من طرف مساعدات اجتماعية أو أساتلة مختصو  نالغاية من هل  الجلسات

على تجاو  مشاكلهم وتقويم  مومساعدته إنقا همبغية  ناإلنصات إلى هل  الفئة من التالميل

بينها االستمارة من  نعن طري  عدة أدوات للتقصي والرصد اإلنصات هلا ويتم .سلوكاتهم

 .موضوع هل  البطاقة

 

كوسيلة للتواصل مع التالميل بالمؤسسات  يمكن اعتمادهااالستمارة من بين اودوات التي تعتبر 

أو يعانو  من  نوخاصة التالميل اللين تظهر عليهم بوادر االنقطاع عن الدراسة ناالبتدائية

 .ات في الدراسة لسبب من اوسبابصعوب

 

مطبوع يضم مجموعة من اوسئلة المركزة التي توجه إلى عبارة عن  تكو  في العادةاالستمارة و

يكو  الهدف الرئيسي منها هو التوصل إلى و. المعني باومر ليجيب عنها بكل حرية وطالقة

ن االجتماعية والنفسية والعائليةمجموعة من المعلومات تتعل  بواقع التلميل وبشخصيته وبمشاكله 

 .والتي قد تكو  سببا رئيسيا في الهدر المدرسي 
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 نموذج الستمارة
 

  باالنقطاع عن ومهددو نانو  من صعوبة في الدراسـةنمو ج الستمارة تو ع على تالميل يع

 :الدراسة

 

 .......................................................................................................: .....اسم 

 ..........................:    ................................................................................سن 

 ...........................................................................................................:   القسم

 ...................................................................................................... :تسكن؟أين 

 ...............................................................................: .........................ي اسم أب

 .........................................................................................:  ..............أم  اسم 

 ال        -نعم      :          ؟ يعمل هل أبوك

 ال         -  نعم       ؟   هل يعرف أبوك القرا ة والكتابة

 .........................................................................: ...................... ؟كم عدد إخوان 

 .أراجع دروسي /  ألعب   /      أساعد أمي/   أساعد أبي  :    ؟ما ا تعمل عندما تكو  في البيت

 الفرنسية      -العربية           -الرياضيات   :       هل تجد صعوبة في 

 ال       -ة؟      نعم     هل تسكن قريبا من المدرس

 ال        -هل سب  ل  أ  درست بالتعليم اوولي ؟    نعم     

    ال         -نعم    ؟   هل ترى الحروف جيدا في الكتاب

 ال     -نعم       ؟هل ترى الحروف جيدا في السبورة

 في اوخير       -الوسط     في    -الصف اوول    في ؟  أين تجلس

 ال        -     نعم   ؟     جيدا تفهم ما تسمعهل 

 ال        -؟       نعم      هل تفهم ما تكتب

 ال      -نعم         ؟عود إلى البيت مباشرة من المدرسةهل ت

 ...........................................................؟ ساعدك على  إنجا  دروس  في البيتمن ي

 

 : يجب تجنبها مال هناك أسئلة

 ما رأي  في مدرس  ؟

 ما رأي  في المسؤول عن مدرست ؟

 

يمكن تكييف هل  اوسئلة حسب الخصوصيات الجغرافية واالقتصادية واالجتماعية للمنطقة التي 

 .ينتمي إليها التلميل

 
داد و ل  إلع نيمكن تجميع المعطيات وتصنيفيها لدراسة حالة كل تلميل نبعد تفريغ االستمارات

 .يكو  منسجما وفعاال المناسبن مشروع للدعم
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 المجموعة البؤرية .4

 
 

وهي تقنية مستوحاة من . المقابلة الموجهة للمجموعة البؤرية" FOCUS GROUP "يعني تعبير 

خاصة و محددةن في مجاالتبع كيفين تقنيات دينامية الجماعة الستقصا  معلوماتن  ات طا

 :ن استعمال تقنية المجموعة البؤرية من أجلويمك .العلوم اإلنسانية

 حول موضوع معين؛ تجميع معلومات عامة 

 تشخيص مشاكل محتملة ناتجة عن وضع جديد؛ 

 توليد فرضيات بحت يتم تمحيصها بأدوات أخرى؛ 

  إبرا  أفكار جديدة ظير منتظرة؛ 

 فهم آرا  وسلوكات اوفراد المشاركين في المقابلة. 

 

 :ية المجموعة البؤريةمكونات تقن

 

عضوا يتم اختيارهم بنا  على طبيعة  12إلى  6تتكو  المجموعة من : اوفراد المشاركو  -

 .ن و ل  ضمانا لالنسجام بينهم...(الجنسن الوسط نالسن) الموضوع وعلى بعا المعايير 

ت  مالئهم مع مناقشة تدخال نعن آرائهم واتجاهاتهم ومواقفهم رالتعبير الحويتمال دورهم في 

 .دو  الخروج عن الموضوع

ل وقائع المقابلةن سجوي الحايوشة قيدبر المنا( منشطأو )يتم من قبل ميسر : تدبير المقابلة -

 .خاصة السلوكات الظرفية المرافقة للتعبير

 (.من ساعة ونصف إلى ساعتين ونصف)تختلف حسب طبيعة الموضوع : مدة المقابلة -

 .سب وأدوات لتسجيل وقائع المقابلةمكا  منا: موارد مادية -

 

 :تطبيق تقنية المجموعة البؤرية

 :يتم تطبي  تقنية المجموعة البؤرية في مراحل

تهم تحديد موضوع المقابلة وتهيئ مجموعة من اوسئلة الدقيقة والواضحةن : مرحلة اإلعداد -

لعمل قبل دعوة وتوفير أدوات ومكا  ا ن(سؤاال 12إلى  6من )الموجهة لمناقشة الموضوع 

 .المشاركين

 :وتشمل نمرحلة التنفيل -

استقبال المشاركين وتوضيح سياق المقابلة وحياياتها وحاهم على المشاركة بعد التأكيد على  

وينبغي الحصول على موافقة المشاركين لتسجيل وقائع . أهمية النشاط وضما  سرية التدخالت

 . المقابلة

 .يئ جو يسود  االطمئنا  والاقةتقديم المشاركين ونفسهم  وته 



 28 

 .بداية المناقشة دإعال  الميسر عن 

يشجع الميسر المشاركين على التعبيرن من خالل التساؤالت المعدة سلفان مع : أدوار الميسر 

كما ينبغي على الميسر .  تلكيرهم بصلب الموضوع ودعوتهم إلبدا  الرأي في تدخالت اونداد

و تجنب إصدار أحكام قيمية أو التدخل للتأثير على آرا   ةنيول التوافقيتوجيه المناقشة لتفادي الم

 .المشاركين 

 

 : تحليل مضمون المقابلة

 :ويتم وف  ما يلي

 .بير المشاركين وإضافة عناصر المالحظة المباشرةاتفريغ تسجيل المقابلة مع احترام تع -

 .تحليل التسجيل بالكشف عن عناصر  وترتيبها ومقارنتها -

 .محاولة تفسير مضمو  المقابلة -

 .إنجا  تقرير يتضمن وصف المقابلة وتوليف النتائج والتوصيات المترتبة عنها -

 

 : مزايا استعمال تقنية المجموعة البؤرية 

 :عدة مزايان منهاتقنية المجموعة البؤرية ل

 وبأقل كلفة؛ وجيز معلومات في وقتجملة من التجميع  -

 اوطراف المساهمة؛مقاربة تشاركية بين  -

 تعدد وتنوع تدخالت المشاركين؛ -

 تالقح أفكار المشاركين وتنميتها إ ا أحسن الميسر تدبير المناقشة؛ -

 إمكانية توسيع قاعدة المشاركة بتكرار حصص المقابلة؛ -

 مساهمة اوفراد دو  مراعاة المستوى الدراسي؛ -

 .دراسة كمية إمكانية توظيف نتائج المقابلة الموجهة إلعداد -

 

 :حدود استعمال تقنية المجموعة البؤرية

 :رظم المزايا الملكورةن يصعب تعميم نتائج هل  التقنية نظرا لما يلي

 اقتصار التقنية على الجانب الكيفي؛ -

 استحالة تعميم النتائج نظرا لقلة المشاركين؛ -

 احتمال سيادة بعا المشاركين وأثر  السلبي على النتائج؛ -

 .وبة تحليل المعطياتصع -
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 تقنية العينة أو البانيل . 5

 
 

تهم اختصاصرهمن بحضرور شرخص  هي تقنية تمال في أصلها تباحت وتدار  مختصين مواضيع

مواضريع وقضرايا مختصرةن لتتجلرى  ظير مختص يقوم بطرح أسئلة قصد تحليل ومناقشة ومقاربة

التري تردار بهرا النردوات التجراو  ـ  اوهري نفسرها التقنيرة ـ مرع بعر. لردى جماعرة مرن المشراهدين

المتعلم من كفاية اإلنصرات والنقراش والتعبيرر  في الحقل التعليمي على تمكين تعمل حيت .التلفزية

الوقت وضربطهن والجررأة علرى مواجهرة الجمهرورن وعلرى  عن اوفكار والدفاع عنهان والتحكم في

 :خطوات التاليةهل  التقنية وف  ال وتتم. اإلجابة عن اوسئلة بكل ثقة

 

 :ـ تو ع جماعة القسم إلى مجموعتين

 

 "العينة"مجموعة . 1

أمام المجموعة الاانيةن  عدد تالميل جماعة القسمن تجلس في شكل نصف دائرة( ¼ ) وتمال ربع  

في محطات  (ة)مع تدخل اوستا  دقائ ؛ 11ويناط بها مهمة مناقشة الموضوع المستهدف في مدة 

بعد االنتها  من مناقشة  .ضرورية ات جديدة أو تكميلية أو إرشادات وتوجيهاتمعطيتقديم معينة ل

المجموعررة الاانيررة مررن خررالل انتررداب عضررو  وترردار  الموضرروعن تتلقررى المجموعررة اوسررئلة مررن

عن اإلجابة تدخل اوستا  من أجل اإلجابة أو  دقائ ن وكلما عجزت 11منشطن ثم تجيب عنها في 

 .لقسمالبحت عنها لدى جماعة ا

 

 أو الجمهور "المشاهدين"موعة جم. 6

التالميررلن أي تتكررو  مررن مجمرروع التالميررل  عرردد( ¾ ) وهرري مجموعررة تتكررو  مررن ثالثررة أربرراع  

 .وتسرجيل اوسرئلة وطرحهرا بعرد انتهرا  المناقشرة وتنراط بهرا مهمرة اإلنصرات إلرى النقراش. البراقين

ئج المحصل عليها من المناقشة واإلجابة النتا (ة)وتوجيه اوستا  تؤلف جماعة القسم تحت إشراف

 .على السبورة التخا ها مرجعية في الموضوع عن اوسئلةن مع تدوينها
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 صندوق الرسائل .2

 

 
 

ن لإلدال  باقتراحاتهم عبارة عن صندوق يوضع رهن إشارة تالميل وتلميلات المدرسةهو 

عنها  صا التي ال يمكن التعبيرالتي تهمهمن وخصو رائهم حول جميع الموضوعات واوموروآ

 .ويمكن لهل  الرسائل أ  تكو  مجهولة الهوية .أمام  مال  المدرسة والفصل

   

التواصل المستمر واإليجابي بين اإلدارة وهيئة التدريس  في من هلا الصندوقالهدف يتحدد و 

 .والتالميل من جهة أخرى نمن جهة

 

سسة للوقوف على ئل من طرف خلية اليقظة للمؤالرسا وتستامر المعلومات الواردة في هل  

دي بهم  في ظالب تؤ قد والتي ناومور التي تشغل بال المتعلمين وتعيقهم على الماابرة والتحصيل

 . قطاع عن الدراسةاوحيا  إلى االن

 

ب تي تتطلللتالميل ال ماديةالجتماعية أو النفسية أو االت الحاال تحليلوبدراسة وتقوم هل  الخلية ب

 .معينا تستوجب قرارا أو حالالتي  ع الحاالتتدخالن كما تعمل على تتب
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 مجاالت التقصي والرصد .7

 

 
 (التقصي والرصد)مجاالت التشخيص 

يقتضي تعرف أثر العوامل المتدخلة في استفادة المتعلم من الخدمات التربوية والتعليمية إنجا  

ة قصد الوقوف على واقع الحال واقتراح المقاربات التي تساهم بحوة تشخيصية في مجاالت عد

 .في الرفع من مردودية هل  الخدمات

 .ولمجاالت التشخيص عدة أبعاد منها البعد البشري والبعد المؤسسي والبعد التربوي

 :البعد البشري

ا والمنظمةن يشكل البعد البشري الركيزة اوسا  في الخدمات التربوية والتعليميةن العفوية منه

ن في ولهلا فكل اوشخاص المساهمي. طفالداخل البيت أو في مختلف المؤسسات التي تستقبل او

 :ومن بين هؤال  يمكن  كر. هل  الخدمات هم مصادر مفيدة لتشخيص وضيعات المتعلمين

 اآلبا  واووليا ؛ -

 ؛ اإلخوة واوخوات واوقرا -

 اوقارب؛ -

 والتعليمية؛طاقم المؤسسات التربوية  -

 .اوشخاص العاملو  في قطاعات يرتادها اوطفال -

 :البعد المؤسسي

ونظرا لتنوع . ويقصد به المؤسسات المشكلة للبيئة الطبيعية للمتعلمن حيت يولد وينمو ويتطور

التشخيص  وهكلا يمكن. لها عالقة مباشر بتربية الناشئة على التي المؤسساتن يمكن االقتصار

 :لتاليةفي المؤسسات ا

 اوسرة؛ -

 مؤسسات التربية والتعليم؛ -

 المستوصفات والمستشفيات؛ -

 دور اوطفال؛ -

 ...دور الشبابو الجمعيات المعنية بتربية اوطفال -

 :البعد التربوي

على تشكل شخصية الطفل في مختلف مراحل  التي تؤثريهم هلا البعد الممارسات واونشطة 

الصحية والغلائية والبيئية ) لمات المدرسيةن ومختلف التربياتويشمل هلا البعد التع. حياته

 ...والعادات والتقاليد ت والسلوكات والمواقف واالتجاهاتوالممارسا ن..(.والحقوقية
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 الثالثالجزء 

 

 أنواع اإلنصات وتقنياته
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 نصاتال  وتقنيات أنواع 1
 
 

 اإلنصات الجماعيو الفردي اإلنصات :نصاتهناك نوعان من اإل
 
 الفردي نصاتل ا. 1
 

من جهة  ليهإوالمنصت  من جهة، فلدينا المنصت ،ثنائية الحوارنصات الفردي من خصائص اإل
أحكام  صدارإوذلك بعدم  ،ليهإثقة بينه وبين المنصت على المنصت أن يربط عالقة و . ثانية

ال نه ليس بامتحان و إ. لى عالقة االحترام المتبادلظ عأن يحافو  ،قيمة على ما قد يبوح به
بين بضع دقائق تها تتراوح مد صاتإنجلسة  هو بل سيهيأ ألغراض أخرى غير تربوية،بمحضر 

عادة ذكر بعض إفى بعض األحيان يجب . هذه المدة تجاوز عدم يستحسنو  ،لى ساعةإ
 .ة في منتهى السرية، على أن يظل محتوى الجلسيتحدث ليهإوترك المنصت  ،المواضيع

 

عما يختلج  لتمكينه من التعبير ماننصات نمنح للفرد فضاء من الحرية واألفي هذا النوع من اإل
التركيز على نقط مع  ،بنقط ضعفهو  وبإمكانياته، نحاول مساعدته على الوعي بقدراته. في داخله

نظرة  إلى تشكيل نفسهء من تلقاالفرد  يهتديلبا ما اغ، ومساعدته على تخطي نقائصة، إذ قوته
يجادو  للحياة والمستقبل، جديدة واهتممنا بشكل  جيدا، نصتنا لهأ إن نحن الخاصة حلول لمشاكله ا 

 .ثقنا فى قدراتهو و كبير بكل ما يعبر عنه، 
 
   نصات الجماعيال . 6
 

 مع ،بتواجد مجموعة من األفراد في فضاء واحد ،عليه اسمه كما يدل ،نصات الجماعياإليتميز 
يتوجب االستماع لما يقوله  ،نصاتفي هذا النوع من اإل .مسيرالشخص يقوم بدور المنصت أو 

مختلف  بين أن يجد ما يربطفيحاول المسير ، ماعة كما لو قيل من طرف شخص واحدأفراد الج
    .الشعور الذي يعبر عنه أفراد الجماعةالتدخالت و 

ة، ماعيججلسة كل خالل وعليه،  .الكلمة ذخعطاء قيمة ومساعدة كل مشارك ألإيقوم المسير ب
بعد التحاور و . التجارب بين المشاركينو  واألفكار ار وتبادل اآلراءو فضاء حر للح أن يحاول خلق

ساعدتهم على تحديد أهداف واضحة مالمنصت يحاول  ،حول الموضوع الذي أثارته المجموعة
 وأن يجدوا ،أفكارهملتعبير بوضوح عن إلى اأفراد المجموعة  وعليه أن يقود. واقعية للتطبيقو 

 .الممكنة، ويبنوا االقتراحات المالئمة الحلول
  :ما يلي ،صات الجماعيناإل األساسية التي يحققها هدافاألمن بين و 
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 .نصات لهمشباع رغبة وحاجة التالميذ في التحاور وفي اإلإ -
 .تحسين الجو العام للمؤسسة بتفادي بعض الخالفات -

 .لثقة بين التالميذ و الراشدينتعزيز عالقات ا -

 
 ،حرية المشاركة في النقاش التامة، السريةال يجب أن ننسى بأن من قواعد الجلسة الجماعية 

 .صدار أحكام قيمةإثم عدم  ،ع عدم احتكارهاالكلمة م ذحرية أخ
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 الرابعالجزء 

 

 تمرحلة ما بعد اإلنصا
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 تصنيف الحاالت .1
 

  

تالميل إلى التصنف الحاالت حسب العوامل التي قد تؤدي ببعد االنتها  من الرصد والتشخيصن 

 : ويتعل  اومر هنا باوسا  بالحاالت التالية ناالنقطاع في مرحلة مبكرة عن التعلم

 

 :الحاالت الشخصية  -أ

 .التعلم التأخر أو االضطرابات في عملية*  

 .ضعف االنسجام االجتماعين مشاكل التعامالتن رفا التلميل من طرف أقرانه*  

 .ضعف احترام اللات*  

 .ظياب المنفعة اللاتية*  

 ...(.الدراسيةن االجتماعية)التقييم السلبي لللات وللقدرات العقلية والفكرية *  

 

 :الحاالت المرتبطة بالوضعية العائلية  -ب

االحترام : تبطة بكفا ات الوالدين ومعاملتهم وتصرفاتهم إ ا  اوبنا  صعوبات مر*  

 ...أو اإلهمالن المبالغة والحبن التأطير

االكتئابن التبعيةن صعوبة االنسجام بين :  ومزاجهم صعوبات مرتبطة بعقلية اآلبا *  

 .من جهة ثانيةالوالدين من جهةن ومع اوطفال 

 (.أميو )ي عند اآلبا  أو عدم تعلمهم الفقرن ضعف المستوى التعليم*  

 

 :الحاالت المرتبطة بالوضعية والمدرسة  -ج

 .الجو العام للقسم والمدرسة*  

 .الطرائ  البيداظوجية المتبعة بكل من الفصل والمدرسة*  

 .تلميل / ستا العالقات الفصلية السائدةن أ*  

 .السياسات التعليمية والتنظيم داخل المدرسة*  

 .ى به المدرسو عم اللي يحظالد*  

 

 :الحاالت المرتبطة بالوسط المعيشي  -د

 .االنتما  وحيا  حضرية مهمشةن أو للوسط القروين أو شبه حضري*  

 .الوضع االجتماعي والاقافي*  

 ...االجتماعيةن الصحيةن الاقافيةن الترفيهية والرياضية: انعدام الخدمات *  

.وتفاعل الخدمات االجتماعية نسجامصعوبات مرتبطة بعدم ا*  



 31 

 

 توجيه كل حالة إلى الجهة المختصة .6
 

هو حديت عن مختلف اإلجرا ات الممكن اتخا ها  نإ  الحديت عن مرحلة ما بعد اإلنصات

 ل  . بقةن وتحديد مرحلة تصنيف الحاالتلتجاو  الصعوبات التي تم رصدها في المراحل السا

دانيا تفيد أننا أمام حاالت مختلفة من حيت درجة اإلنصات أ  كل الوقائع والمعطيات المتوفرة مي

 .ومستوى صعوبات استيعاب خطاب المحاور

فإ  ترابط العمليات وتسلسلها يفرض على الجهة المعنية بالحاالت المصنفة أ  توجهها  نمن هنا

 هاوهكلا سنجد فئة تفرض طبيعة مشاكلها ومعاناتها عرض .أو تعرضها على الجهة المعنية بها

إ  اومر يتعل  بجوانب . كد عملية التشخيص ثم التصنيفعلى المساعدة االجتماعيةن حين تأ

صحية يجب معالجتهان كضعف البصرن أو مشكل السمعن أو صعوبة اقتنا  اودوات المدرسيةن 

 .نظرا لتفاقم الخالف بين اوبوين نأو اإلصرار على عدم العودة إلى البيت

كاالنطوا  أو االندفاع أو التهتهة أو صعوبة االندماج  نض المرضيةأما إ ا بدت بعا اوعرا

داخل جماعة الفصلن فإ  اإلحالة على اوخصائي النفساني تصبح أمرا ضروريا باعتبار  

 .المؤهل دو  سوا  لتقديم المساعدة الال مة للتالميل المعنيين

نات الفضا  المدرسي من الحا لدى بعا التالميل صعوبة في ربط العالقة مع مكوكما قد ت

وهو ما يفرض  نمما يطرح إشكالية التواف  داخل الفضا  المدرسي نتالميل ومدرسين وإداريين

 :نمطين من الدعم 

على  نأو بتعاو  مع مجموعة من  مالئه نإما بشكل فردي ندعم تربوي داخلي يقوم به مدر . 1

يطة التي لم تمكن المتعلم من أسا  أ  التدخل هنا يستهدف تصويب بعا االختالالت البس

ن فأصبحت تتبدى عليه أعراض تنبئ ما انعكس سلبا على إيقاع اكتسابهالتركيز الكافين وهو 

 .بالتعار الدراسي

إلى دعم يقتضي  نخارجي يتجاو  التدخل على مستوى تقديم حصص للتقوية تربوي دعم. 2

سين وهو ما قد يتطلب تعاونا بين البحت عن عوامل االختالل لدى المتعلم خارج الفضا  المدر

 .المواقع واالختصاص متعددةأطراف 

الصحة ب اضطرابات مرتبطة تنم عن وجودوأخيران فقد نصادف لدى فئات من التالميل أعراضا 

تفرض عرض البعا  ن كالعصابات واللهانات وما يصاحبها من اكتئاب وشرود ماالنالنفسية

وخالصة اومرن فإ  تعقد . لل النفسيآلخر على المحالبعا او ى الطبيب النفسانينمنهم عل

الشخصية يقتضي مقاربة شمولية ومراض الصحة النفسية تتناولها من عدة  وايان وهو ما 

فرض تنويع الجهات المعنية باإلنصات والتحاور حسب تعدد المشاكل المطروحةن لتمكين ي

 .ليم مع محيطه الداخلي والخارجيائ  التواف  السوالمتعلم في الوضعية الصعبة من تجاو  ع
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 المرافقة والتتبع .3
 

 

 .من أهم آليات مراكز االستماعن المصاحبة أو المرافقة والتتبع

 

المصاحبة مواكبة التلميل اللي يعاني من مشاكل تكو  سببا في دفعه إلى / تعني المرافقة 

ته واستعداداته التخلي عن الدراسةن و ل  بتأطير  وتوجيهه وإرشاد ن دو  إظفال قدرا

 .ومؤهالته

 

المصاحبة أ  تكو  مركزة مستقاة من الصعوبات التي أبانت عنها عملية / يمكن للمرافقة 

اإلنصاتن سوا  تعل  اومر بالصعوبات المرتبطة بعالقاته داخل المؤسسةن أو داخل البيتن 

 :بعالقاته الخارجيةن و ل  من خاللأو 

 .ربط عالقات حوار وتشاور مع اآلبا  -

 .مشاركة الطفل عاطفيا في اهتماماته -

 .التدرج في معالجة اوخطا  التي تنجم عن تصرف الطفل -

فتح حلقات للنقاش والتحاور لتحديد أولويات الطفلن لمساعدته على ولوج  -

 .الطري  الصحيح ووعي شروط الوصول إلى المبتغى

النفسية العمل على توجيه الطفلن أو إعادة توجيهه حسب أولوياته وحاجاته  -

 .والتربوية اوساسية

البحت داخل المحيط المدرسي عما يمكن أ  يقدم بعا المساعدة البيداظوجية  -

 .للطفل

 .تشجيع الطفل على مواجهة المشاكل والبوح بها قبل استفحالها -

 

أ  قد تحسنت حالتهن وأصبح بمقدور   وحينما يتضح أ  الطفل اللي مر من هل  المرحلة

متابعة حياته يتركن بطريقة سلسةن لي والنضج والمسؤوليةن يتصرف بنوع من الوع

ن دو  التدخل في  ل ن مع تتبعهن بطبيعة الحالن لمعرفة مدى تحسن الدراسية والعائلية

 :ويمكن لهلا التتبع أ  يكو  عن طري . سلوكاته واستعادة توافقه العام

 .معرفة مدى تحسن مستوا  الدراسي داخل القسم من خالل أساتلته -

 .مراقبة سلوكاته مع  مالئه وسلوكاته العامة -

 .تغير نسبة عالقته بمحيطهن وخاصة بالمؤسسات التعليمية -

 .مدى قدرته على التركيز واالنتبا  في اوعمال التي يقوم بها -

    .ع اآلخرينمدى قدرته على التعامل م -
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 االت من خالل الوقوف على النتائجتقويم عملية تتبع الح .4
    

 

يف الحاالت المرصودةن وإحالة كل منها على الجهة المختصة قصد معالجتهان تأتي بعد تصن

 :عملية تقويم وتتبع تل  الحاالت للتأكد من 

 

 إ  كا  اومر نانسجامها مع جماعة القسم بصفة خاصةن والمناخ العام للمدرسة بصفة عامة .1

 .ةيو ثقافيأو سوس ةأو اجتماعي ةأو عضوي ةنفسي باضطراب يرجع وسبابيتعل  

إ   نقدراتها الفكريةل كل حالة إبرا  ن قصداونداداالهتمام المرجو بالدرو ن والتنافس مع  .6

 .وعولج عن طري  حصص الدعم نكا  اومر يتعل  بضعف في المستوى

 

وتجدر اإلشارة إلى أنه من أجل تجاو  تل  المعيقات التي تحول دو  القضا  على ظاهرة التعار 

 :أ  تتظافر جهود كل المسؤولين اللين يتقاسمو  المسؤوليات كل حسب موقعهالدراسين البد و

 

 .مع متعلميه إيجابية بانتهاجه أساليب تربوية نشيطة تمكنه من ربط عالقات وجدانية نالمدر  .أ

 

وجعله إطارا  نبانفتاحها على المحيط وتفعيل دور مجلس تدبير المؤسسة ناإلدارة المدرسية. ب

 .ربط عالقات شراكةن ومجاال ليل المعو ينملتاللمساعدة 

 

 .المدرسةمع  والتواصل المستمرين بتتبعها ونشطة أبنائها وربط جسور التعاو  ناوسرة .ج

 

جعل المقرر الدراسي يخدم ويساير حاجيات المتعلمينن وإعدادها للعدد الوصيةن ب الو ارة. د

كتظاظ وظاهرة اوقسام المشتركة وحصص االللقضا  على  نالكافي من المدرسين واوطر الكفأة

 .وأوليا  التالميل كاهل اآلبا  اقلي مما نالدعم التي تقدم بالمقابل
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 خاتمة

 

 ملحة إلنجاح العملية التربوية التواصل بين البيت والمدرسة ضرورة

 

 ،ة بالنسبة إليهمإن بعض اآلباء يظنون أنهم بمجرد تسجيل أبنائهم بالمدرسة تنتهي عملية التربي

من دور وأهمية قصوى  مع إغفال ما للتواصل ،فيتكلون كلية على المدرسة في تكوين األطفال

وفي نهاية السنة  ،فال يزورون المدرسة إال في البداية للتسجيل .في إنجاح العملية التربوية

فتتراكم سنة  ا،ؤهم يتخبطون فيهالمشاكل التي يمكن أن يكون أبنا ويجهلون ،الستسالم النتائج

فهم  .ل عن سبب تعثر أبنائهموعندئذ يبدأ العديد منهم في التساؤ ،إلى أن تتعقد األمور ،بعد سنة

ويوفرون لهم كل التسهيالت حتى يقوموا بأعمالهم، ورغم ذلك فهم  ،يهيئون لهم خير األجواء

 .يتخلفون ويفكرون في االنقطاع عن الدراسة

التالميذ ال يهتمون  بعض ولكن ،من أنهم يبذلون كل المجهوداتويندهش المدرسون كذلك أحيانا 

واد، فليلجأ البعض للضرب عن الدخول لبعض الم، بل يعزفون أي استعداد نوال يبدو ،بدراستهم

 .ومختلف أساليب العقاب التي تنهى عنها جميع النظريات التربوية الحديثة والحرمان

وكل  ،اعهم بضرورة اللجوء إلى الساعات اإلضافيةويلجأ البعض اآلخر الستدعاء اآلباء وإقن

 .هذه األساليب قد تنجح أحيانا لمدى قصير، وقد تخفق أحيانا أخرى

تركز اهتمامها بدرجة أكبر على جوانب معينة مثل  ،والمدرسة بحكم تكوينها وبحكم تنظيمها

 .  قا أمام تقدم الطفلوتغفل الجوانب والمؤثرات التي يمكن أن تكون عائ، الجانب العقلي المعرفي

والمدرسة تلقي اللوم على اآلباء، فيعيش التالميذ في هذه  ،اآلباء يلقون اللوم على المدرسةفنجد 

إلى التمزق وفقدان الشعور  أحيانا ويوضعون في مواقف الصراع التي تؤدي بهم ،الدوامة

ر على تربية األبناء من فليس أخط. الوقوع فريسة الحيرة والضياع ، ومن ثم،باألمن واالستقرار

 .التجاه األخرىأن نضعهم في موقف تتجاذبه قوتان تتجه كل منهما اتجاها مضادا 

هي تحقيق النمو السليم المتكامل لكل من الفرد والمجتمع على  ،فإذا كانت التربية بمعناها العام

ل أبعادا مختلفة علما بأن النمو المتكامل يشم ،وتوفير فرص التوازن والتكيف بينهما ،السواء

فالواجب  ،وتتضمن النمو الجسمي والعقلي والروحي واالجتماعي البعض، يؤثر في بعضها

كونهما المجالين الحيويين اللذين ل ظور التفاعل بين األسرة والمدرسةيحتم علينا أن نؤمن بمن

لى طبيعة تعود إ على أساس أن مشاكل التلميذ المدرسية الفل في بداية حياته، يتصل بهما الط
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بل إنها تعود أساسا  ،بشكل منفصلأو إلى طبيعة المدرسة  ،أو إلى طبيعة األسرة ،الطفل وحدها

 .بينها الموجودة وطبيعة التفاعالت ،إلى نوعية العالقات المنسوجة بين مختلف هذه العناصر

للتربية  األسرة)تقليدي لعالقة األسرة بالمدرسة أن هذا المنظور يقتضي تجـاوز الطرح الكما 

هي تحقيق التربية المتضمنة لجوانب  ،بل كالهما يلتقيان في نقطة واحدة ،(والمدرسة للتعليم

 .النمو المختلفة

حتى ال تتعارض  ،ينبغي أن توثق المدرسة صلتها بالبيت لتنسيق هذه الجوانب واستكمالها ،لذا

عم النفسي داخل كما يجب الحرص على خلق خاليا للد .أهداف البيت مع أهداف المدرسة

 كوإشرا ،والعمل على إيجاد حلول لها ،المؤسسات قصد رصد مشاكل بعض التالميذ المتعثرين

 . اآلباء في ذلك

يضيع عليها فرصة تفهمها مشاكل التالميذ  ،إن عدم إحكام المدرسة صلتها بالبيت والمجتمع

بأعضاء عاملين وحسن معاملتهم وكمال تربيتهم، كما يضيع على المجتمع فرصة تزويده 

 .نشيطين في مجتمعهم وقادرين على حل مشاكله

ال يمكن أن يحقق أهدافه ما لم يكن هناك تعاون وتكامل  ،لطفل بالمدرسةإن أي تعلم يحدث لدى ا

بل  ،فال المدرسة وال البيت ينبغي أن يعمل بمعزل عن اآلخر .وتنسيق بين البيت والمدرسة

مع  ،ء لقاءات مكثفة لمناقشة بعض الحاالت المستعصيةوإجرا ،عليهما توثيق الصلة بينهما

قصد  ،وبرمجة حلقات اإلنصات ،واالستفادة من ذوي الخبرات ،االستعانة بالجهات المختصة

على  وإحالة الحاالت المستعصية ،التقرب من التلميذ وكشف مشاكله ومعالجة ما يمكن عالجه

 .المختصين

 مشترك ع بحثو، فإن أسباب التعثر تصبح موضدرسةوإذا ما تحقق التكامل بين البيت والم

ديناميته وتعقد ، وبذلك يمكن تدارك هذا التعثر قبل استفحاله كل من البيت والمدرسةيقوم به 

 .ومظاهره

طريق الوصول  بالتالي وسهلنا إيجابيا، وهكذا نكون قد ضمنا للطفل نموا سليما وتوافقا دراسيا

 .لتلميذ العديد من االضطرابات والمشاكلوجنبنا ا ،إلى األهداف المتوخاة

 

 

 

 

 

 

 


