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مستشار التربية ودوره في الحد من العنف المدرسي

تھدف االستشارة التربوية إلى توجيه السائلين إلى طرائق حل المشكالت واتخاذ
القرارات إجماال وتقديم العون المعنوي والدعم النفسي كلما أمكن مع استعراض ومناقشة
تجارب ذات صلة بالموضوع الستنباط الحلول الممكنة،وعليه خصصنا ھذا الفصل لنتعرف
على مستشار التربية ودوره في الحد من ظاھرة العنف المدرسي ،حيث سنتناول فيه ماھية
مستشار التربية ،أھداف االستشارة التربوية ،وكذا التعرف على عالقة مستشار التربية
بالفاعلين التربويين )التالميذ ،األساتذة ،جمعية أولياء التالميذ،المساعدين التربويين ،طبيب
الصحة المدرسية ،مستشار التوجيه المدرسي ،المدير .(...ثم سنحاول التطرق إلى االستشارة
التربوية ودورھا في الحد من ظاھرة العنف المدرسي  ،مركزين في ذلك على أھم مظاھر
العنف المدرسي التي تمس مؤسساتنا التربوية كمشكلة التخريب في المدارس ،عدم التكيف
الدراسي  ،العدوانية الصياح والفوضى.

يشكل قسم االستشارة التربوية في المدرسة أھم الدعائم الرئيسية للمدرسة وذلك لدوره
الكبير والمركزي في دفع عملية التربية والتعليم .شعاره رفع مستوى التعليم والتحصيل العلمي
سويا إلى جانب المجال التربوي ،من تھيئة وإعداد أجيال لحياتھم المستقبلية .ويعمل جاھداً
إليجاد أجوبة لتساؤالت كثيرة حول مواضيع متنوعة ،كاحتياجات ،ميول ،رغبات وقدرات
التالميذ مع اختالفاتھم المتنوعة) .(1لذا أضحى وجود مستشار التربية في المدرسة ضرورة
ملحة ألن دوره يھتم بمختلف جوانب النمو االجتماعي والنفسي والعقلي والجسمي واالنفعالي
والمھني ,بحيث ينمو ھذا الفرد بأقصى قدر ممكن في مختلف تلك الجوانب ليستطيع التكيف مع
نفسه وأسرته ومحيطه االجتماعي.
 / 01مكانة مستشار التربية في المؤسسة التربوية:
* مستشار التربية ھو ذلك الشخص الذي يقوم بالمتابعة اليومية للتالميذ ويسھر على حفظ
النظام داخل المؤسسة التربوية  ،من خالل تعاونه الدائم مع كل أعضاء المجموعة التربوية
وتواصله مع أولياء أمور التالميذ .
* يوظف مستشار التربية من بين المترشحين البالغين من العمر 26سنة على األقل بعد
تسجيلھم في قائمة التأھيل التي تحددھا وزارة التربية بعد استشارة الجنة المتساوية األعضاء.
من بين ) األساتذة المجازين المثبتين الذين لھم أربع سنوات أقدمية بھذه الصفة ،أساتذة التعليم
) (1المعھد الوطني لتكوين مستخدمي التربية والتنشيط اإلداري والمالي  ،نقال عن موقع األنترنت:
http://epgm.ahlamontada.com/montada-f9/topic-t61.htm ,10.02. 2008 à 15 h11.
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المتوسط المثبتين الذين لھم أربع سنوات أقدمية بھذه الصفة ،مساعدي التربية الرئيسين المثبتين
المستشارون الرئيسيون في التربية والمثبتون

والذين لھم ثمان سنوات أقدمية بھذه الصفة،

والحائزون على شھادة الليسانس أو ما يعادلھا الذين يثبتون أقدمية ثماني سنوات منھا ثالث
)(1

سنوات على األقل من الممارسة الفعلية في التعليم الثانوي.
ويعتبر مستشار التربية بمثابة :

أ -منشط :ألنه يتابع مختلف النشاطات التي تجرى في المؤسسة في إطار تنشيط أندية الجمعية
الثقافية والرياضية.
المساھمة في إحياء مختلف التظاھرات الثقافية.تأطير التالميذ أثناء تنقلھم خارج المؤسسة بمناسبة التظاھرات واألنشطة المبرمجةفي إطار انفتاح المدرسة على المحيط.
ينشط مختلف األعمال اليومية ذات الطابع اإلداري والتربوي والبيداغوجي.مرب:
ب –
ّ

فھو يقوم بمساعدة التالميذ على االستعمال األفضل لقدراتھم وإمكاناتھم قصد

تحقيق التنمية المنسجمة لشخصيتھم :
 كونه قدوة للتالميذ بسلوكه وجديته ومواظبته.تربية التالميذ على المحافظة على ممتلكات المؤسسة. حرصه على تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة.توجيھه للتالميذ ومساعدته لھم في حل مشاكلھم.إشرافه على الحياة في الداخلية وحرصه على تعويد التالميذ على النظامتنظيم حمالت التطوع لتنظيف المحيط وتزيينه.)(2

تعويد التالميذ على الصدق والوفاء والثقة بالنفسج -قائد ومشرف:

فھو" يشرف على مختلف النشاطات  :من فروض وإختبارات  ،تنظيم الملفات  ،مسك
السجالت  ،تحضيره لعمل األقسام وغيرھا الخ.
تعاونه مع األساتذة الرئيسيين وإفادتھم بمعلومات تساعدھم على أداء مھامھم)(1

 مساھمته في تكوين مساعديه وتنشيط أعمالھم".)(1

الطاھر زرھوني ،تنظيم وتسيير مؤسسة التربية والتعليم ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  ،د ت ،ص . 90

) (2المعھد الوطني لتكوين مستخدمي التربية والتنشيط اإلداري والمالي  ،نقال عن موقع األنترنت:
http://epgm.ahlamontada.com/montada-f9/topic-t61.htm , le 10/02/2008 à 15 h11.
) (1محمد بوضياف ،عالقة مستشار التربية بإدارة المؤسسة ،معھد مريم بوعتورة لتكوين إطارات التربية والتعليم  ،قسنطينة. 1998/1997 ،ص.18
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/02الجوانب التنظيمية لعمل مستشار التربية:
ويتضمن مكتب مستشار التربية  :لتحقيق النجاعة والتحكم الجيد في عملية التسيير التربوي
الجيد ،يجب الحرص على تنظيم المكتب وفق المقاييس والمعايير التالية:
أ-الموقــع " :أن يكون إستراتيجيا داخل المؤسسة بحيث يسھل مراقبة الحركة العامة اليومية،
ويستحسن أن يكون خاصا بمستشار التربية ليستطيع بذلك استقبال األولياء والضيوف وحتى
التالميذ في ظروف حسنة تتالئم ومقام صاحب المكتب.
ويجب أن يدعم ھذا المكتب بمكاتب أخرى خاصة بالمساعدين التربويين موزعة على األجنحة
الھامة داخل المؤسسة ،ولتسھيل األعمال وإنجازھا في حينھا فال بد من ربطھا بخط ھاتفي
داخلي.
ب-التأثيـــث :يجب أن يكون مجھزا تجھيزا عقالنيا لتسھيل وتوزيع األعمال اإلدارية منھا
والتربوية كوجود مكتب محترم وكراسي إلستقبال الزوار وھاتف وما كان ضروريا من أثاث
يحتاجه لتدعيم المكتب.
ج-التنظيــم :أن يكون منظما تنظيما جيدا ألنه مرآة عاكسة لشخصية صاحبه وأن تتوفر به
الوثائق الالزمة من سجالت ودفاتر ومعلقات ومطبوعات لكي يكون مكتبا عمليا يسمح بإعطاء
)(2

المعلومة في أقصر وقت ممكن ".
 /03مھام مستشار التربية :

يعتبر القلب النابض والعمود الفقري الذي تقوم عليه المؤسسة وعليه يتوقف النظام
واإلنضباط والسير الحسن ويسھر على توفير الظروف الالزمة لطرف اإلتصال بمختلف
المصالح داخل المؤسسة وخارجھا ،فوقه حساس وإستراتيجي ال يستطيع اإلستغناء عنه فھو
الذي يشرف على النشاطات الثقافية كما يشرف على تكوين المساعدين التربوين ويحث
التالميذ على العمل والمثابرة واإلجتھاد لتحقيق النتائج الجيدة.
كما أنه يقوم بعملية دخول التالميذ وخروجھم ومراقبتھم في أوقات الراحة كما يسھر على
الحياة الداخلية في المؤسسة وتطبيق القانون الداخلي فينصح التالميذ ويسھر على تعليمھم
المبادئ الصحيحة في السلوك والمعامالت وھذا يتطلب منه تكوينا صحيحا حتى يستطيع خلق
جو مناسب للتعاون والتعامل وتكوين العالقات الحسنة ومساعدة التالميذ على حل مشاكلھم كل
ھذا من أجل تحقيق األھداف التربوية داخل المؤسسة كما أن سلوكه يؤثر في سلوك التالميذ
وفي روحھم المعنوية ،وباستطاعته أن يجعل التالميذ يشعرون بقيمتھم في المؤسسة ،وإذا كان
)(2

محمد بوضياف ،مرجع سابق ،ص.19
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عادال منصفا يكون قد غرس في نفوسھم القواعد والمعايير التي ينبغي أن يأخذوا بھا في
حياتھم ويكون بذلك قد أعد جيال صالحا يبني وطنه ويخدم أمته .كما يجب أن تكون رحب
الصدر واسع البال يشجع المجتھد على جھوده وكفاءاته ويحاول زرع روح التنافس بين
الخاملين .كما أن عمل مستشار التربية يتطلب المعرفة الواسعة وفھم نوع العمل الذي يؤديه،
كما يجب أن يكون ملما بالقوانين وكل ما يتعلق بعمله من حيث التنظيم السليم المحكم وتقسيم
العمل .كما أن ھذا العمل يتطلب الذكاء والتواضع والتعاطف وخلق التعاون واالنسجام ال جو
الصراعات والتكتالت ،كما يجب عليه تطبيق القانون بصرامة في الحاالت التي تتطلب منه
ذلك .وتشتمل مھام مستشار التربية على نشاطات :تربوية ،بيداغوجية إدارية ،ومالية.
*النشاطات التربوية :تشتمل النشاطات التربوية على الوظيفة األساسية لمستشار التربية
حيث يتعين عليه مساعدة التالميذ على االستعمال األفضل لقدراتھم وإمكاناتھم قصد التنمية
المنسجمة لشخصيتھم وازدھارھا .لذا فھو مكلف على وجه الخصوص بما يلي:
* تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة.وحفظ النظام واالنضباط داخل المؤسسة). (1
* مراقبة حضور التالميذ ومواظبتھم.
* تنظيم الحياة في النظام الداخلي.و تنظيم حركة دخول التالميذ وخروجھم واستراحتھم.
* " اإلتصال والتعاون مع جميع المدرسين بشكل عام ورواد األقسام بشكل خاص لجمع
المعلومات الالزمة عن التلميذ لتعبئة السجل الشامل أو دراسة حالته.والتعاون مع اإلدارة
المدرسية فيما يتعلق بملفات التالميذ من الناحية التنظيمية بحيث يتأكد من أن ملفات التالميذ
منظمة وفقا للطريقة الموحدة والمعممة على المدارس .
* التعاون مع أولياء أمور التالميذ للوقوف على أسباب تسرب أبنائھم من المدرسة وكيفية
)(2التعامل مع األبناء.
* تعبئة المعلومات الالزمة عن كل طالب في السجل الشامل للتلميذ المعد من قبل الوزارة
وجمع المعلومات الالزمة بالطرق المناسبة لتكوين معرفة عامة عن كل تلميذ بالمدرسة .
* العمل على توثيق الروابط بين البيت والمدرسة وإطالع أولياء األمور على مسيرة أبنائھم
بالمدرسة خاصة أولياء أمور التالميذ الذين يعانون من مشاكل معينة وتوعية أھمية األولياء
بذلك".

)(1

* تحسين الشروط المعنوية والمادية التي يجرى فيھا التمدرس.
) (1عبد الرحمان بن سالم ،مرجع سابق  ،ص.153
) (2نجوى إسماعيل الشيخ ،المرشد التربوي ،نقال عن موقع األنترنت:
http://www.cegas.info/indexara1.asp?levelid=2&showid=1&itemid=73, le 15.01.2008 à 17h20 .
)(1
http://www.geocities.com/aoalharbi/ershad.htm, le 12.01.2008 à 14h15.
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* تنمية النشاطات المبرمجة بصفة رسمية في إطار انفتاح المدرسة على المحيط.
)(2

* تقدير مدى صحة األعذار التي يقدمھا التالميذ الغائبون.

*جمع معلومات سلوكية وتحصيلية–عن طالبه مع الحفاظ على السرية.
* توجيه التلميذ إلجراء فحوصات معينة لدى أخصائي أو مؤسسة بعد موافقته وذويه على
)(3

ذلك.

* مساعدة التلميذ على التغلب على العقبات التي تمنع تأقلمه في مدرسته وبيئته.
*

مساعدة التلميذ على فھم ذاته فھما ً صحيحا ً.

* مساعدة التلميذ على فھم ومعرفة اإلمكانيات المتوفرة له إلكمال مسيرته التعليمية وإلعداده
مھنيا ً.ومساعدةھم على معرفة ميوله وقدراته وتطوير برامج واقعية لتحقيقھا.و كذا مساعدةھم
على فھم وحل المشاكل في مجال العالقات اإلنسانية.
* مساعدة في استيعاب وتوجيه التالميذ المحتاجين إلى عناية خاصة من خالل مؤسسات
جماھيرية.
* " مساعدة التالميذ واستيعابھم في مراحل االنتقال من مرحلة تعليمية ألخرى.
* الوقوف على المشكالت السلوكية للتالميذ والعمل على حلھا.
* دراسة أوضاع التالميذ االجتماعية واالقتصادية وإعداد وسائل حل مناسبة".

)(4

* "التعـاون التـام مع المعلمين فـي توجيه وإرشاد التالميذ ضمن فعاليات الطابور الصباحي"
)(5

* منح رخص الدخول إلى األقسام وقاعات المداومة والمطعم والمراقد وقاعة التمريض.
* يقوم المستشار المكلف بالنظام الداخلي أو بالخدمة األسبوعية بتفقد قاعات الدراسية والقاعات
المتخصصة والمراقد بصفة منتظمة.
ويتأكد مع الموظف المكلف بالخدمات الداخلية من أن جميع اإلجراءات المتعلقة على
الخصوص بحفظ الصحة واألمن قد اتخذت قصد السير الحسن والعادي ألنشطة التالميذ
واألساتذة.

) (2عبد الرحمان بن سالم  ،مرجع سابق  ،ص .154
http://www.moe.gov.jo/school/gifen/manage_guid.htm le 15.08.2007 à 9h28.
) (4بشار إبراھيم أبو العسل ،مرشد المدرسة ،نقال عن الموقع إلكتروني:
, le 05.07.2007 à 14h23. http://www.moe.gov.jo/learn/ess.htm
)(3

à 9h28.

http://www.moe.gov.jo/school/gifen/manage_guid.htm, le 15.08.2007
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 -يساھم مستشار التربية في ضبط جداول توقيت التالميذ

وخدمات األساتذة.
 تحضير مجالس التعليم ومجالس األقسام. تشكيل األقسام التربوية طبقا لتوجيھات مدير المؤسسة وعلى أساس المالحظات المستخلصةمن مجالس األقسام في نھاية السنة.
 تنظيم الخدمات الخاصة بمساعدي التربية وتسخيرھا بصفة عقالنية.)(1

 المشاركة في تكوين مساعدي التربية بما يكفل لھم القيام بالتأطير الحسن للتالميذ وتربيتھم. .IIالنشاطات اإلدارية والمالية:
 يضبط مستشار التربية بطاقات التالميذ. -يعد جدول عددي للتالميذ المسجلين في المؤسسة بصفة منتظمة.

 يحرران الشھادات المدرسية للتالميذ الذين يطلبونھا ويعرضانھا على مدير المؤسسة أو -نائب المدير للدراسات للتوقيع عليھا.
 يسھر على احترام المنشآت والتجھيزات في المؤسسة ويقدم تقرير عن الضرر الذي يلحقبھا إلى مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات.
 يرفع عن طريقه إلى المصالح االقتصادية محضر يتضمن التلف وظروفه والفاعل قصدالقيام بالتصليح عند االقتضاء ،وتقدير مبلغ الضرر.
يرفع يوميا تقرير مكتوبا إلى مدير المؤسسة أو إلى نائب الدراسات عن الحياة في المؤسسة،ويمكن أن يطلب منھما تنظيم عمليات تسليم الكتب للتالميذ بالتعاون مع المصالح االقتصادية.
 يسھر على عدم القيام بجمع األموال أو تحصيلھا من التالميذ إذا لم ترخص به السلطةالسلمية ،ال يتداوالن األموال الخاصة بالتالميذ أو المؤسسة.(1).
 يلتزم مستشار التربية بالحضور الدائم بالمؤسسة ويمكن أثناء مھامه استحضاره في أي وقتمن النھار والليل ،وتدخل ضمن واجباته أيضا مشاركته في تنظيم االمتحانات والمسابقات
وتصحيحھا ولجانھا وفي عمليات التوطين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمھا
وزارة التربية). (2

)(1

)(1
)(2

عبد الرحمان بن سالم ،مرجع سابق ،ص.154
عبد الرحمان بن سالم،مرجع سابق ،ص.154
نفس المرجع السابق ،ص.155
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ويمكننا أن نلخص مھام مستشار التربية في المدرسة بالعمل على تطبيق تعليمات وزارة
التربية فيما يتعلق بمتابعة التالميذ والعمل على توجيھھم ،وإتخاذ الوسائل والسبل المناسبة
لظروف التالميذ والمدرسة ومختلف إحتياجاتھم لتحقيق األھداف المرجوة.
 /04وثائق اإلستشارة التربوية:
من أھم الوثائق التي يستند إليھا مستشار التربية في عمله اإلرشادي نجد خمسة أصناف:
السجالت – التقارير -الكشوف -الدفاتر – وسائل المطبوعات.
/01السجـــالت:
سجل الدخول والخروج  :لھذا السجل أھمية كبيرة بل يمثل الصميم اإلداري ،فيه تسجلقائمة أول أكتوبر يفتح من طرف المدير ويكون مرقم في نفس الوقت في آخر السنة مع ذكر
عدد التالميذ سواء الدخول أو الخروج  ،يجب علينا أن ال ننسى كل تغيير وقع من بداية السنة
إلى غاية  31ماي .
سجل األقسام :ھذا السجل ال تقل أھميته عن األول ،به يمكننا اإلطالع على عدد تالميذالمؤسسة في كل قسم وفي كل وقت.
 يكون مرقم وفي آخر السنة يوقف من طرف المراقب العام مع إمضاء المدير.أرقام التسجيل تكتب حسب النظام )داخلي -خارجي -أو نصف داخلي(. سجل غيابات التالميذ:فھو سجل ھاما جدا بواسطته نستطيع أن نقيم سير المؤسسة.ويراقببصفة دائمة من طرف مستشار التربية ويمضى شھريا مع ذكر النسبة المئوية للغياب.
سجل وسائل الغيابات :أھميته معتبرة ألنه الرباط األساسي بين المدرسة وأولياء التالميذالغائبين.
سجل النتائج المدرسية :يعرفنا على مستوى كل تلميذ وكل قسم حسب النتائج المحصل عليھافي كل ثالثي وفائدته تتمثل في الرجوع إليه أثناء السنة الدراسية لمعرفة جھد التالميذ خالل
الفصل).(1
سجل جرد المكتبة  :تسجل فيه جميع الكتب الموجودة في المكتبة حسب الترتيب التسلسليومستشار التربية له مسؤولية كبيرة عن المكتبة إذ البد من العناية بھذا السجل ومراقبة الكتب
حتى التضيع..
سجل االجتماعات :تنقل عليه محاضر االجتماعات المدرسية واالستثنائية التي تقع مع
المساعدين والتالميذ نوابي األقسام.
) (1محمد بوضياف  ،مرجع سابق ،ص.21
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سجل الجمعية الثقافية والرياضية :تسجل فيه جميع النشاطات الثقافية والرياضية كالمقابالت
)(2

الرياضية التي تجري بين األقسام سواء كانت في الرياضات الجماعية أو الفردية.

وكذا المنافسات الثقافية التي تجري بين األفواج التربوية ذات المستوى الواحد أو بين األقسام
الفائزة ذلت المستوى المختلف.
 /02الدفاتـــر:
دفتر النظام الداخلي:دفتر المذاكرة :من خالل ھذا الدفتر تراقب األعمال اليومية للتالميذ الداخليين في المذاكرةويراقب الدفتر يوميا من طرف مستشار التربية.
 دفتر المراقد :نسجل عليه أسماء الغائبين وكذا إسم المساعد التربوي المسؤول عن المرقدمع ذكر المالحظات العامة.
 دفتر المطعم :به نتعرف على عدد الوجبات الغذائية ومحاربة التبذير-يسجل فيه عددالوجبات-الحاضرين – الغائبين.
دفتر التحميم :يسجل فيه إسم المساعد التربوي -رقم المرقد مع ذكر يوم اإلستحمام مع ذكرالمالحظات
 دفتر التمريض :تكتب فيه كل المعلومات عن التلميذ المريض واألدوية التي إستعملھا أوعالج بھا.ھذا بالنسبة للنظام الداخلي.
دفتر المداومة :تسجل على ھذا الدفتر جميع مداومات التالميذ مع ذكر األستاذ المتغيبوالتوقيت وكذا إسم المساعد التربوي الذي ناب عنه والعمل خالل الحصة.يمضى من طرف
)(1

مستشار التربية يوميا ويطلع عليه مدير المؤسسة.

 دفتر بطاقات الدخول والخروج :يستعمل إلشعار المسير المالي )المقتصد( بحركة التالميذبعد أول أكتوبـــر.
دفتر اإلتالف :يستعمل للمحافظة على أثاث المؤسسة من اإلتالف.
 /03الكشــــوف:
كشف التالميذ الحاضرين في أول أكتوبر :تستقي معلومات من بطاقة التالميذ اإلستعالمية،
نمأل الخانات بدقة وعناية كبيرتين ألنه يعتبر الركيزة األساسية ،لكتابة سجل الدخول والخروج
واألقسام وبناء على ھذه الوثيقة ينجز المشروع المالي للسنة المقبلة.
)(2

)(1

نفس المرجع السابق ،ص.21
محمد بوضياف  ،مرجع سابق ،ص.22- 21
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كشف التالميذ الحاضرين في نھاية كل شھر :يكتب فيه عدد التالميذ الحاضرين في أول
الشھر والدخول والخروج خالل الشھر وعدد التالميذ في آخر حسب الصفة والجنس يستعمل
في صفحتين األولى للخالصة والثانية يكتب عليھا توزيع التالميذ على األقسام.
تنجز أربع نسخ في آخر كل شھر.
النسخة األولى :ترسل إلى مكتب التنظيم المدرسي.
النسخة الثانية :يحتفظ بھا مدير المؤسسة.
النسخة الثالثة :تسلم إلى المسير المالي )المقتصد(.
النسخة الرابعة :تبقى في االستشارة التربوية
الكشف الشھري للغيابات بالنسبة لألساتذة والمساعدين التربويين :يحضر ھذا الكشفمستشار التربية حسب سجل الغيابات يمضى من طرف مدير المؤسسة وتبعث نسخة في آخر
كل شھر إلى المديرية التي تصادق عليھا بعد دراسة إقتراحات المدير ووضع القرار النھائي
فيما يتعلق بالمرتب وتعويض الساعات.
الكشف الفصلي للنتائج :يمأل من طرف األساتذة بعناية مع كتابة المالحظة والرقابة واألخيرةتقوم بھا اإلدارة بالنسبة للسنوات السابعة والثامنة أو الثانية ثانوي تحسب المعدالت بدون
)(2

معامل.

 بطاقة التركيب الخاصة باالنتقال إلى السنة األولى ثانوي :البطاقة التركيبية ھي الوثيقةالرسمية التي ينتقل بھا التلميذ إلى السنة األولى ثانوي يجب مراقبتھا بدقة ومقارنتھا مع
الكشوف.
 /04التقاريـــــر:
التقرير اليومي لمستشار التربية :يكتب في ھذا كل المالحظات المسجلة داخل المؤسسة منغياب وتخلفات لألستاذة والمساعدين التربويين والتالميذ ،والتكسير والندوات واألنشطة
والمالحظات العامة.
إذن ھذا التقرير يلخص لنا الحياة اليومية للمؤسسة إنجازه مھمة خاصة بمستشار التربية.
تقرير الحوادث المدرسية :في حالة ما إذا وقع حادث يحرر تقريرا من طرف المسؤول عنالتالميذ وقت الحادث ويسلم عن طريق مستشار التربية إلى مدير المؤسسة.
 05المطبوعــــات:

)(2

نفس المرجع السابق ،ص.23
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قوائم التالميذ :تحمل رقم الترتيب ،اإلسم واللقب ،تاريخ الميالد والمالحظة –تحضر في شھرجوان بعد النتائج النھائية ويجب األخذ بعين اإلعتبار التوازن من حيث عدد الذكور واإلناث
والمستوى.
ملف التلميذ :يحتوي ملف التلميذ على الوثائق الرسمية التالية :بطاقة اإلنتقال إلى السنةالسابعة أساسي أو بطاقة إنتقال إلى السنة األولى ثانوي.
شھادة الميالد :اإلستدعاءات -الكشوف الثالثية -بطاقة اإلستعالمات -القانون الداخلي ممضيمن طرف األولياء – وثائق مختلفة.
 شھادة االنتقال :تستعمل لحركة نقل التالميذ بين المؤسسات ويكتب فيھا معلومات عنالتالميذ.
استعمال الزمن للقسم :قبل إنجازه تراعى فيه مصلحة التالميذ وتعطى األھمية للمواد العلميةبالرجة األولى مثل :الرياضيات – العلوم والفيزياء ،وال ينبغي أن تكون أكثر من ست ساعات
)(1

في اليوم.

استعمال الزمن لألساتذة :إنه يستعمل لتوزيع ساعات العمل األسبوعية لألستاذ ،وال ينبغيتوزيع حصص متتالية في فترة واحدة لمفتش المادة لكامل األسبوع.ذ
 استعمال الزمن للحجرات والورشات :ھذه الوثيقة تبين لنا إذا كانت الحجرات مستعملةبصفة عقالنية بھا تعرف عن رقم الحجرة التي يوجد فيھا كل قسم وبالتالي نتحكم في النظام
والرقابة الفعالة.
 رزنامة الفروض واالمتحانات :تنجز حسب التاريخ المسطر من طرف الوزارة. ورقة الغيابات :بواسطتھا نتعرف على التالميذ في كل حصة يجب مراقبتھا بصفة جديةودائمة.
 بطاقة الدخول للقسم :تسلم للتلميذ بأمر من مستشار التربية بعد الحصول على مبرر )شھادةطبية ،استدعاء ،موعد( ،وتحفظ في دفتر النصوص.
 استمارة إشعار بغياب التلميذ: قرار شطب :وثيقة تمأل من طرف اإلدارة وتمضى من طرف األساتذة لعلمھم بشطب تلميذ. -تعھد والتزام :وثيقة تحرر من طرف ولي التلميذ إن كان مشاغبا أو قام بفعل مخالفا للقانون.

) (1محمد بوضياف  ،مرجع سابق ،ص.23
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 الشھادات المدرسية :تحرر من طرف مستشار التربية أو المساعدين التربويين وتمضى منطرف المدير.
 استدعاء األولياء :إذا أراد أستاذ ولي تلميذ ما تمأل ھذه الوثيقة من طرف مستشار التربيةوترسل لولي التلميذ المعني.
المراسالت :في إطار الروابط التي يجب أن تكون بين األولياء والمؤسسة ھو حقھم فياإلعالم في الوقت الالزم بالغيابات واألسباب األخرى ،يجب أن تتوفر اليقظة المستمرة ،في
حالة الخطورة أو غياب طويل ترسل رسالة مضمنة يدفع األولياء مبلغھا عند حضورھم
مباشرة ،وال ننسى أن نحتفظ بنسخة من اإلشعارات في الملف المدرسي للتلميذ.
-

ضبط غيابات التالميذ اليومية :من المستحسن أن نحضر الغيابات في المساء لتكون

جاھزة لالستعمال في اليوم التالي ،يسجل التالميذ الذين تغيبوا في حصص المساء في الخانة
المخصصة له إلخراجھم من األقسام وتسجل على ھذه الورقة غيابات التالميذ في كل حصة
من طرف األساتذة ويقوم المساعدون التربويون بالدوران ألخذ الغيابات ثم تصب في السجل
)(1

الخاص بھا في آخر يوم ويستحسن تسجيلھا بالساعات حتى تكون دقيقة.

من ضمن الوسائل لضبط الغيابات ھنالك اإلشعار بالغياب الذي يرسل إلى األولياء من طرف
مستشار التربية ،وھو على مراحل * :اإلشعار األول :ويرسل بعد يومين.أما الثاني فيرسل
بعد ثالثة أيام ،في حين اإلشعار الثالث يرسل بعد أسبوع.
وبعدھا فاإلدارة ملزمة بإرسال رسالة مضمنة إلى الولي وفي حالة عدم استجابة
األولياء بعد األجل المحدد يشطب اسم التلميذ بصفة نھائية.
تجدر اإلشارة ھنا إلى سعي مستشار التربية الدائم للحد من غيابات التالميذ وذلك ألن
ھذه األخيرة

تؤثر سلبا على نتائج التالميذ المدرسية والجو الدراسي عموما.

ومن بين األسباب المؤدية إلى غياب التالميذ ما يلي:
) سوء توزيع التالميذ في القطاع الجغرافي ،بعد السكن عن مقر المؤسسة ،قلة وسائل النقل،
نقص التجھيزات والوسائل يؤدي إلى اإلھمال والسأم ،حداثة بعض المؤطرين ونقص الخبرة
)(2

واألساليب التربوية لديھم.(...

) (1محمد بوضياف  ،مرجع سابق ،ص. 24
) (2نفس المرجع السابق ،ص. 25
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إن الغرض األساسي من اإلستشارة التربوية ھو مساعدة التلميذ في تقدمه وتوافقه
لمختلف حاجاته الفردية ورغباته وقابليته  ،وإيصاله إلى أقصى حد ممكن من التقديم وألجل
الوصول إلى ھذا الغرض ال بد من التفكير في إيجاد مناھج علمية تربوية مبنية على معرفة
الفروق الفردية ،وتطبيق األساليب العلمية بالنسبة إلى قابلية كل تلميذ بقدر اإلمكان  ،مع
المحافظة على اإلطار األساسي للمناھج العامة المشتركة .وبما أن مستشار التربية مستشار
التربوي ،ھو الذي يمثل مجال الصحة النفسية في المؤسسة  ،واألمين على مراحل التطوّ ر لدى
التلميذ والمؤسسة  ،يضع قدراته المھنية تحت تصرّف إدارة المدرسة والھيئة التدريسية من
أجل العمل المتواصل والمشترك للوصول إلى األھداف التربوية التالية): (1
•مساعدة الھيئة التدريسية في المدرسة لتطوير بيئة تربوية – تعليمية ذات جودة عالية والتي
تساعد على التطور العاطفي – الشخصي وال َبيْشخصي  ،والتي تعطي الشعور بالثقة واالنتماء
والمقدرة  ،وتطوّ ر استقاللية عند الطالب  ,والمعلمين واألھل .
•تطوير الوعي في المؤسسة التربوية الحتياجات الفرد  ،من خالل الحساسية واالنتباه للتباين
بين جمھور التالميذ والمعلمين ،وذلك بإتاحة ظروف تمكنھم من التعبير الذاتي .
•تطوير عملية ) سيرورة( استشارية يصل فيھا التلميذ لمعرفة ذاته ومعرفة قدراته  ،ميوله
وطموحاته من خالل تح ّكم وتوجيه ذاتي .
•تطوير وتعزيز مھارات )مؤھالت( ضرورية  ،تكسب أدوات وقدرة مواجھة فعالة مع

) (1تعريف عمل اإلستشارة التربوية :نقال عن موقع األنترنت:
http://www.amalnet.k12.il/CmsAmal1/Nazareth/RightMenu/Pedagogy/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8
%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%
8A%D8%A9/?myId=1001-1001, le 15.01.2009 à 12h58.
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أوضاع حياتية مختلفة من عالم التلميذ بھدف الوصول لتطوير ذاتي وأسلوب حياة مھم وذا
معنى في المستقبل مھارات حياتية وذكاء عاطفي .
•تطوير المناعة لدى الفرد والمؤسسة لمواجھة سيرورات التطور واألزمات غير المتوقعة
كذلك األوضاع الضاغطة التي تعتبر جزءًا من الحياة اليومية .
•مساعدة في تطوير التلميذ كمتعلّم مستقل يتحمل مسؤولية تعليمه  ،من خالل زيادة وعي
الھيئة التدريسية لسيرورات التعلم لديھا ولدى تالميذھا .
•تنمية الوعي  ،دقة الشعور والتعاطف الوجداني  ،والمسؤولية تجاه اآلخرين  ،من خالل
التأكيد على قيمة العطاء والمساعدة .
•المساعدة في تطوير عالقة تداخل وتعاون بين األھل والمدرسة  ،كأساس لوجود مناخ
بالجودة العالية .
كما يقوم بعملية اإلرشاد التربوي لكل المجموعة التربوية ،وعليه يمكننا أن نلخص أھم أھداف
عملية اإلرشاد التربوي في مايلي:
تحقيق التوافق النفسي:لدى كل فرد قدراته و إمكانيات ومواھب يشعر التلميذ عندما يستطيعتحقيقھا بالراحة واالطمئنان النفسي ،وأن كل ھذه القدرات ال يمكن أن تستغل االستغالل األمثل
إال من خالل الراحة النفسية والتي يكون للمرشد دور في إنمائھا وتحقيقھا.
تحقيق التوافق األكاديمي :أي مساعدة التالميذ على تحقيق النجاح تربويا وذلك عن طريقمعرفة التالميذ ومساعدتھم باالختيار السليم الذي يؤدي إلى النجاح ،وكذلك المساعدة في تحقيق
استمرار في الدراسة من خالل المتابعة اليومية التي يقوم بھا ،ثم مساعدة التالميذ على وضع
أھداف مستقبلية تنسجم وقدراته وتكون منطقية مقبولة.
حل المشكالت :كما يھدف إلى مساعدة التلميذ على تخطى مشكالته بأسلوب سليم ومنظميستطيع من خالله أن يتعلم كيف يتغلب على مشكالته المستقبلية من خالل تعميم التعليم في حل
المشكالت إضافة إلى ذلك يھدف اإلرشاد التربوي إلى تصنيف التالميذ وفق استعداداتھم
وقدراتھم وميوال

تھم(1).

وللوصول إلى ھذه األھداف يتخذ مستشار التربية عدة أساليب للقيام بعملية اإلستشارة التربوية
ومن أھمھا :
-

العمل الفردي مع التلميذ.

-

العمل الجماعي )فرق(.

)(1

حامد عبد السالم زھران،التوجيه واإلرشاد النفسي،عالم الكتب ,القاھرة  ،د.س ،ص.19،20
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العمل الشمولي الجماھيري من خالل المؤسسة )الجھاز ،النظام(

 دمج عدة أساليب معا ً.يتعامل مستشار التربية مع جمھور متنوع من :التالميذ ،المعلمين )الھيئة التدريسية( ،إدارة،
أھالي ،مستعينا ً بطواقم مساعدين مختصين ،منسقا ً للعمل االستشاري مع إدارة المدرسة
وجمھوره

المذكور أعاله ،واضعين الخطط والبرامج حسبما تشخص

 ،كاحتياجات

ومبادرات تربوية للمدرسة وجمھوره ،بشرط أن يسبق تفعيل المستشار أن يقوم كل مسؤول
)معلم ،مربي ،مركز طبقة ،مركز تخصص/مسار ،مركز طاعة( بواجبه الملزم به وذلك
حسب تسلسل وظائفي معروف كنھج مدرسي ومن ثم يتم التوجيه للمستشار التربوي في بعض
)(1

الحاالت الخاصة.

http://www.moe.gov.jo/school/gifen/manage_guid.htm, le 13.01.2008 à 15h58.

118

)(1

الفصل الثالث

مستشار التربية ودوره في الحد من العنف المدرسي

-/01عالقة مستشار التربية مع التالميذ:
يمثل التلميذ قمة إھتمامات المربين ألن في السنوات األخيرة برزت ظاھرة غريبة عند
تالميذھا وھي النفور من المدرسة وإنعدام رغبة اإلستذكار لديھم ومن ثم الفشل ،إذ ھناك
أسباب كثيرة أفرزت ذلك كالمناھج الدراسية وتكدسھا والمدرسون أنفسھم والكتاب المدرسي
غير المشوق والتركيز على الجانب المعرفي وإھمال الجوانب األخرى.
وھنا ال يجد الطفل نفسه وسط اآلخرين ألن الطفولة قاعدة عريضة ممتدة من ميالد الطفل
وحتى نھاية مرحلة المراھقـــة.فنجد بعض األطفال يلجأون إلى التسرب من المدرسة بعد
فشلھم في الدراسة فھل نعتبر التسرب ظاھرة ؟ كال إنما مجرد حاالت متكررة تحدث كرد فعل
للظروف والعوامل التي تواجه الطفل.
يقول أحد المربين :أن ثمة آثارا نفسية مترتبة على فشل الطفل الدراسي وھذه اآلثار خطيرة،
ألن الطفل الفاشل دراسيا ال يكمل تعليمه فيتقھقر عن زمالئه ،وبعضھم يلجأ إلى ترك دراسته
تماما فيصبح ھنا أمام حالة من الحرمان التربوي ،وھذه تؤدي إلى إفتقار الطفل إلى الخبرات
)(1

المنظمة الھادفة لنموه من قبل مؤسسة مسؤولة في الدولة وھي المدرسة.

وال نغفل ھنا جانبا مھما أن خروج الطفل عن دائرة التعلم يجعله في حالة االستھداف
لعوامل إجتماعية سلبية في المجتمع منھا جماعات األرقان ممن في مثل عمره.

ھنا يطرح

سؤاال ،كيف العالج ؟
أن يكون التعليم نفسه ذا معنى فتصبح خبرات التعلم في المدرسة متفقة مع طبيعة
الطفولة وحاجاتھا ،وال بد أن تعمل المدرسة بإستمرار على إستشارة دافعيات التالميذ وشوقھم
وحبھم للتعلم وخبراته ،فالمدرسة ليست مجرد معلومات تنقل للتالميذ ،بل ھي خبرات محببة
مالئمة لنموھم.
كذلك البيئة المدرسية يجب أن تكون غنية باألنشطة والمھارات الحياتية التي تجعل من
المدرسة حياة تعاش ،فيتعلم فيھا الطفل مجموعة من الخبرات التي ترتبط بحياته في المجتمع،
)(1
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ھنا أركز على ضرورة اإلھتمام بالنشطة المدرسية المتعددة المتنوعة إلى جانب التحصيل
واإلستيعاب األمر الذي يتيح مجاالت مختلفة للطفل لكي يشبع حاجاته النفسية .والمثل
اإلنجليزي يقول :النجاح يؤدي إلى النجاح وتلك أعظم مستويات دفع العمل المدرسي ويمثل
ھذا الدور اآلن عبئا كبيرا على األسرة ألنه دور مشجع والمسير لعمليات وخبرات تعلم الطفل
ما بين البيت والمدرسة.
ومن واجب الوالدين اإلھتمام بالطفل دونما مبالغة بأن يقدما له جميع الفرص الممكنة والتي
تمكنه من مھارات اإلعتماد على الذات.
وليس من الصعب على األھل والمدرسين أن يكتشفوا طفال يعاني من قلة اإلنتباه وكثرة
الحركة ولكنھم ال يعرفون لماذا وكيف يجب التعامل مع ھذا النوع من األطفال .قد يقال أن ھذا
الطفل عصبي المزاج وسريع الحركة وقد يھدأ عندما يصبح شابا ،وغالبا ما يرفض معظم
المدرسين قبول ھذا الطفل داخل الصف ،كما أن األھل غالبا ما يشتكون من عدم قدرتھم على
التحكم فيه إذ يود الشجار والصراخ داخل المنزل بسبب حالة الشغب والتخريب التي يخلقھا،
فيجد اآلھل أنفسھم عاجزين أو متوترين إلى درجة ال يجدون فيھا حال إال الضرب والعقاب.
وھذه الحلول والمواقف تبدو فاشلة ألنھا تزيد الطين بلة وال تعالج المشكلة بحد ذاتھا.
وقد رأت جمعية الطب النفسي األمريكية أن تصنف اإلضطراب المذكور في فئة اإلضطرابات
السلوكية بما في ذلك إضطراب المسلك )الجنوح( والعداونية

)(1

والمعارضة والتحدي وھي

إضطرابات شائعة في المدارس.
ما ھي باختصار السمات البارزة في سلوك ھذا الطفل ؟
 إنه كثير الحركة ال يستقر على حال أو في مكان ما ولو لبعض الوقت. إنه قليل االنتباه وضعيف التركيز ،فھو كالفراشة ينتقل من شيء إلى آخر. إنه شديد اإلندفاع ،فھو يعرض نفسه للمخاطر دون أن يفكر بالنتائج. ويظھر ھذا السلوك في المنزل ،في المدرسة ،أثناء اللعب وفي العالقات مع االخرين.إن التلميذ الذي يعاني من االضطراب المذكور ال يمكنه التركيز واإلنتباه إلى شرح المدرس
أو المدرسة إذا يقال عنه انه طائش متھور وغير قادر على متابعة التحصيل العلمي ،فھو
يقاطع األستاذ أو األستاذ ويتحرش برفقاقه أثناء الدرس والعمل ويعلق على الحديث قبل أن
يفھمه ،ومن الصعب عليه أن يشتغل مع فريق وأن يبقى جالسا في مكانه لوقت طويل ،أنه
يتحرك باستمرار ويرقص ويھز بقدميه ويلعب باألشياء التي في حوزته.
)(1
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وحسب جمعية الطب النفسي األمريكية أن ھناك ثمانية من العوارض في سلوك الطفل بشرط
أن تستمر ستة أشھر متتالية على األقل.
 غالبا ھناك حركات في اليدين أو القدمين أو أثناء الجلوس. من الصعب أن يبقى الطفل في مكانه حتى ولو طلب منه أن يفعل ذلك.من السھل أن يفقد االنتباه بمجرد وجود مثير خارجي. من الصعب عليه أن ينتظر ليأتي دوره في اللعب أو في صف من الناس. غالبا ما يجيب عن السؤال قبل أن يكون اآلخر قد إنتھى من طرحه. من الصعب عليه أن يتبع تعليمات اآلخرين إلنھاء عمل ما. من الصعب أن يستمر لديه التركيز واالنتباه أكان ذلك أثناء العمل أو اللعب. غالبا ما يترك عمال قد بدأ به لينتقل إلى عمل آخر ومن الصعب أن يلعب بھدوء. غالبا ما ينسى األشياء الضرورية في البيت أو المدرسة إلنجاز أعماله ودروسه. يقوم بنشاطات جسدية خطيرة دون أن يقدر النتائج بحيث يركض أو يجتاز الشارع دون أن)(1

ينظر إلى اليمين أو اليسار.

 عدم إحترام الذات أو تقديرھا وعدم القدرة على تحمل األحباط. التفسير البارز في التحصيل الدراسي ،وھذا التفسير يشكل عقبة كبرى بالنسبة لألھل الذينيجدون أنفسھم في مأزق ال يعرفون كيف يخرجون منه ،األمر الذي يدفع بھم في أحيان كثيرة
إلى تبديل مدرسة إبنھم ولكن دون أن يصلوا إلى النتيجة المنشودة.
 كيفية عالج ھذه اإلضطرابات ؟إن العالج يستبد عن عدو وسائل وتقنيات األمر الذي يدفع إلى التحدث عن العالج النموذجي
المتجدد.
•

العـالج الطــبي :وھو األساس في العملية ألنه يعتمد على إستخدام بعض العقاقير

المنشطة كمضادات إكتئاب.
•

العالج غير الطبي :في حاالت اإلنتباه وكثرة الحركة اليمكن اإلعتماد فقط على

العقاقير ،بل ھناك وسائل غير طبية قد تساعد على تحسين سلوك الطفل و مردوده كما أننا ال
يمكن أن نمھل دور األھل والمربين في ھذا المجال.

)(1
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دور األھل :إن دور األھل مھم في ھذا الموضوع إذ عليھم أن يتعلموا بعض المھارات

والمبادئ التي تساعد على تحسين سلوك طفلھم وذلك بالتشاور والحوار مع الطبيب أو المعالج
النفسي.
 السماح لطفل واحد ال أكثر كي يلعب مع الطفل داخل المنزل.الصبر واالحتمال عند األھل ألن طفال من ھذا النوع قد يخلق حالة من التشنج والصراعبين األبوين لذا يتوجب عليھما اعتماد الصبر والتضحية وتنسيق الجھود من أجل مصلحة
الطفل ومساعدته قدر المستطاع.
 تدريب الطفل ومساعدته على تنفيذ بعض المھارات واأللعاب و خاصة اإللكترونية التيتمتص لديه حالة االحتياج وكثرة الحركة وتساعده على عملية التركيز واالنتباه.
تشجيع الطفل ورفع معنوياته من خالل كلمات اإلطراء والتشجيع إثر إبراز بعض

-

األعمال بنجاح ،ألن الطفل في ھذه الحالة يفتقر إلى تقدير الذات ،وھو يعتقد أنه منبوذ من أھله
ومدرسيه ورفاقه.

)(1

ب -دور المربيــن :إن دور المدرسة ال يقل أھمية عن دور األھل باعتبار أن المدرسين
يواجھون مشكلة التحصيل وعدم التركيز عند الطفل المعنى.
من الضروري ھنا أن يتعاون المدرس مع المعالج النفسي إليجاد الحلول المطلوبة ،ومن
المستحسن إيجاد صف خاص باألطفال القليلي االنتباه والكثيري والحركة.
ج-العالج النفسي :إن العالج النفسي ضروري للطفل إذا دعم بالعالج الطبي.
إن متابعة الطفل من حيث سكلوكه ومعارفه يتطلب وضع بطاقة تسجل عليھا جميع تصرفاته
اإليجابية والسلبية ،وھنا يمكن لألھل أن يعتمدوا ھذه الطريقة لتحسين سلوك الطفل داخل
المنزل وفي المدرسة وإھتمام األسرة يكون فعاال ومفيدا عند المراھقين ،فاألسرة أكثر قدرة
على تفھم مشاكل األبناء وكيفية التعامل معھم فنعتمد على إعطاء الطفل مكانة خاصة ونوفر له
الراحة النفسية.
إن المدرسة الجزائرية تسعى جاھدة لتطبيق المبدأ الديمقراطي في العمل التربوي ،وتبني
النظريات الحديثة في مجال التربية والتعليم .ومع ذلك ما زالت ظاھرة العنف تجد لھا مكانا
بين جدران المدرسة والمؤسسات التربوية المختلفة ،ومازالت وجنات التالميذ تتوھج تحت
تأثير الصفعات ،وأيديھم ترتعش تحت وطأة العصي والمساطر ،ناھيك عما يتعرضون له من
حمالت التوبيخ والشتائم في إطار المدرسة والمنزل وعلى دروب تحصيلھم العلمي والمعرفي،
)(1
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أليس من شان ذلك كله أن ينعكس بأفدح الخسائر على مستوى نموھم العقلي والروحي
واالجتماعي ؟
مما ال ريب فيه أن العنف التربوي يقود إلى إنتاج الشخصية السلبية التي نعتبرھا روح الھزيمة
والضعف والقصور ،ويشكل اإلطار العام لعملية تربوية سلبية تبدأ في إطار األسرة وتنتھي في
أحضان المؤسسات التربوية المختلفة ،زمن شان ذلك إعاقة عملية النمو والتكامل واالزدھار
في الشخصية اإلنسانية.
إن أساليب التربية التقليدية ما زالت تھين بشكل واسع في أوساطنا االجتماعية المختلفة ،وھي
تتابين وفقا لتباين األوساط االجتماعية ومستوى الوعي التربوي والثقافي للفئات االجتماعية
)(1

المختلفة ويمكن لنا بالمالحظة البسيطة أن ندرك طابع العنف.

الذي يھيمن على العالقات

القائمة في إطار األسرة التقليدية كالنزاعات والخالفات التي تحدق بين الزوجين في إطار
األسرة والتي تأخذ مظاھر متعددة تبدأ بالصراخ وتنتھي بالضرب ،وفي ھذا تشير الدراسات
النفسية إلى أن مثل ذلك يعتبر أحد األسباب الرئيسية لألمراض والعقد النفسية التي يعانيھا
الطفل.
 الشجار الذي يحدث بين اإلخوة الذين يتبادلون الشتائم والضرب. أساليب التھديد والوعيد التي يمارسھا الكبار على الصغار. األحكام السلبية المستمرة التي يصدرھا األبوان على الطفل.ھذا من حيث األسرة ،أما المدرسة فال يستطيع أبناء جيل الستينات أن يصور مدرسا دون
أدوات التعذيب من عصي و مساطير.
فتاريخنا المدرسي يبتدي سيال عارما من السياط والصفعات التي ألھبت جلودنا وإنسانيتنا،
ذلك ھو تاريخنا تاريخ إرھاب وقھر أما اليوم فنقول أن عھد السياط قد ولى إلى األبد في
مؤسساتنا التربوية إن كل مجتمع بطبع نظامه التربوي الخاص فسمات ومالمح نظام تربوي ما
تعكس إلى حد كبير سمات ومالمح المجتمع الذي يحتويه.
إن العالقة بين النظامين عالقة تتصف بدرجة عليا من التعقيد ،فالنظام التربوي السائد ھو
األداة التي يكون فيھا المجتمع وجوده ويعيد إنتاج تواصله الثقافي والحضاري.
وعلى خالف ذلك يؤدي النظام التربوي في مراحل تاريخية معينة وظائف التجديد واإلبداع
كما يقوم بتمثيل التغييرات الحضارية والقيم الثقافية الجديدة بما ينسجم والتطلعات االجتماعية
نحو النھوض الحضاري.
)(1

محمد بوضياف  :مرجع سابق ،ص .10
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لقد لعب نظاما التربوي أدوارا حضارية متكاملة في ضوء اإلنجازات العلمية والثورات
التكنولوجية المتعاقبة ولكن نظاما تربويا ما مھما بلغت درجة تطوره ال يستطيع أن يزيل دفعة
جميع القيم التقليدية لحركة النمو والحضارة النمو والحضارة العلمية.
إن الغاية من ھذه المقدمة تھدف إلى القول أن الكثير من المظاھر التربوية المرضية التي
نعانيھا في المدرسة ھي نتاج لموروث ثقافي وتركة ثقافية مختلفة أملتھا ظروف عبر أحقاب
)(1

تاريخية متعاقبـة.

 -1ال تزال قيم التربية األبوية تھيمن على كثير من جوانب حياتنا التربوية في إطار األسرة
والمجتمع.
 -2ال يوجد المدرس في فراغ وھو في نھاية األمر ينحدر من وسط اجتماعي أو بيئة إجتماعية
تسودھا القيم المغرقة في تخلفھا وتقليديتھا إذا تتغلب القيم التقليدية على درسھا وتعلمھا في
إطار المؤسسات التربوية العليا التي أعد فيھا.
 الخبرات التربوية السابقة لبعض على العملية التربوية سواء أكان ذلك في إطار األسرة التيينتمي إليھا المدرس أو في إطار المؤسسة التربوية التي تلقي فيھا تعليمة بدءا من المرحلة
االبتدائية حتى المرحلة الجامعية ،إن استخدام العنف في المدرسة يبرز الحقا للطالب نفسه
الذي يصبح أستاذا فيھا بعد شرعية العنف كقيمة تربوية.
 النقض في مستوى اإلعداد التربوية لألساتذة والمدرسين الذي تتيح لھم فرصة الدراسةوالتحصيل التربوية في إطار مؤسسات تربوية متخصصة ،ما أكثر المدرسين الذين ال توجد
لديھم أية أفكار عن النظريات التربوية الحديثة وأساليب التربية.
إختزال العملية التربوية في جانبھا المعرفي وإھمال الجانب التربوي النفسي الذي يسعى إلى
تحقيق التكامل و النمو واالزدھار في شخص الطالب أو التلميذ.
إن التربية ھي عملية تفاعل دائمة بين الفرد والبيئة التي يعيش فيھا ،وتتم صياغة اإلنسان وفقا
لجملة المؤثرات والخبرات التي يعيشھا في إطار بيئته االجتماعية.
وبالتالي فإن نموه وإزدھاره مرھونان في نھاية األمر بمدى ما تتيحه له ھذه البيئة من حرية
النمو واإلزدھار.
وإذا كانت البيئة في نھاية األمر تشكل التربة ينمو ويترعرع فيھا اإلنسان ،فإن الحرية والحنان
بمنزلھا الشمس والدفء الذي يحيط بالشجر.إن اإلكراه والتسلط في العمل التربوي ما ھما إال
كالصقيع بالنسبة ألزھار الشجر.
)(1
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إن التربية الديمقراطية تتيح للتلميذ المناخ األفضل لطلب العلم والمعرفة ،وعلى خالف ذلك فإن
العنف من شأنه أن يحقق عملية إستالب شاملة لإلنسان ويمكن لنا أن نحدد باختصار أھم
النتائج واآلثار التي تتركھا التربية العنيفة على شخصية الناشئة والجيل.
 إن اإلرھاب يؤدي في نھاية األمر إلى إنتاج شخصيات إرھابية خانقة تتميز بالعجزوالقصور.
 يؤدي العنف التربوي إلى تكوين الشخصية السلبية وإلى اإلحساس بالضعف وعدم المقدرةعلى تحمل المسؤوليـــة.
 تكوين عقدة الذنب الدائمة وتعطيل طاقات الفعل واإلبداع واإلبتكار في شخص اإلنسان.لقد أثبتت الدراسات اإلجتماعية والتربوية أن النجاح والتفوق الدراسي كانا على الدوام
من نصيب التالميذ الذين ينتمون إلى أوساط إجتماعية تتميز بھيمنة العالقات الديمقراطية
وبينت ھذه الدراسات أيضا أن اإلبداع واإلبتكار مرھونان بدرجة الحرية

)(1

التي تنمح لألطفال في حركتھم وفي تلبية احتياجاتھم .ألن جوھر اإلنسان يمكن في حريته
وقدرته على التفكير النقدي الفاعل وبالتالي فإن التربية المتسلطة من شأنھا تفريغ اإلنسان من
محتواه وإستالب جوھر اإلنسان وقتل طاقة التفكير المبدع لديه ،وحرمانه من ھامش الحرية
الضروري لتفتح شخصيته اإلنسانية.
وما زال التلميذ محط إھتمام المربين ،لذا نجد كل عامل أو موظف جند لخدماته وتربيته
وتعليمه وتكوينه وتنشيطه في المؤسسة التربوية ومستشار التربية واحد من ھؤالء وباعتباره
المتعامل المباشر مع التالميذ مطلوب منه أن يتحلى بصفات عديدة ،تترك إنطباعا حسنا
وتأثيرا ايجابيا في نفوسھم يمتھد أثره إلى تحسين مواظبة التالميذ وسلوكھم ،ويشعرھم بحرصه
على مصلحتھم ،ومتابعته بمختلف شؤونھم وذلك من خالل مراقبتھم في المراقد وقاعات
المذاكرة والمطعم كما يجب عليه أن يتصف عليه أن بالرزانة وقوة الشخصية ،والقدرة على
اإلقناع والتأثير وحسن
االستقبال ،وبالتالي يكون قد وطد الصلة أكثر بينه وبين التالميذ الذين ھم عماد
)(1

المستقبـــــل.

" وتقوم عالقة المرشد التربوي مع التالميذ على االحترام غير المشروط واالحترام المتبادل
والدفء وتقديم الدعم والتشجيع والتعامل معھم بأصالة وتقديم المساعدة لھم لتلبية حاجاتھم
)(1

)(1
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الدراسية المختلفة ومساعدتھم على النمو االجتماعي والنفسي والعقلي والمھنى ومساعدتھم
على اتخاذ القرارات المھنية وتحسين عالقاتھم مع أصدقائھم وذويھم وزيارتھم في منازلھم إذا
تطلب األمر ذلك وعدم إفشاء أسرارھم ألولياء أمورھم إال بإذنھم إنه يستطيع أن يخلق منھم
أصدقاء أو أعداء إذا أراد وذلك عن طريق معاملته الحسنة أو السيئة لھم حيث أن عليه أن
يعمل على خلق جو إيجابي ومريح لھم في المدرسة ,األمر الذي يجعلھم يتمسكون به ويقدمون
له االحترام ويعترفون له بفضله عليھم ويستطيع الطلبة انجاح عمل المرشد").(2
-/02عالقة مستشار التربية باألساتذة :إن سلك التعليم يستحق كل العناية واالھتمام نظرا
للجھود المتواصلة التي ما إنفك يبذلھا في آداء مھمته النبيلة والمتمثلة في تربية وتكوين األجيال
الصاعدة ،ولذا فإن من واجب مستشار التربية أن يسھر على توفير الجو المناسب لعمل
األساتذة لمتابعة سلوك التالميذ ومواظبتھم واستدعاء أوليائھم بناء على طلب األساتذة ،والذي
يتم وجوبا على طريقـة:
الحاالت الخاصة للتالميذ ومشاكلھم االستثنائية كالمواظبة واالنتظام في الحضور والقدوةوالسلوك.
استقبال نتائج التالميذ ورصدھا على الكشوف الثالثية وحسب المعدالت.تقديم المالحظات واالقتراحات الخاصة بالتالميذ في مجالس األقسام.تنشيط التفكير الجماعي في المشاكل التي يالقيھا التالميذ.المشاركة في خلق جو يحفز التالميذ على بذل الجھد المتواصل ويدفع األساتذة إلى تقديم عملناجح.

)(3

 " ينسق معھم في عدة مجاالت سيما منھا :تنظيم االختبارات – تحديد مس\ؤولية االتالف\ات –المحافظة على ھياكل المؤسسة وممتلكاتھا – احترام القانون الداخلي
من طرف التالميذ الخ.
 يتعاون مع األساتذة الرئيسيين في متابعة نتائج التالميذ ووضعياتھم االجتماعيةوالصحية.
 يتلقى منھم معلومات عن التالميذ أو يفيدھم بھا عند الحاجة" ).(1إضافة إلى العالق\ات اليومي\ة الكثي\رة ،والت\ي يج\ب أن تك\ون مبني\ة عل\ى االحت\رام المتب\ادل
والتفھم العميق بين الفريق التربوي واإلداري.
) (2سعيد حسني العزة ،مرجع سابق ،ص .74
) (3محمد بوضياف  ،مرجع سابق ،ص .5،4
http://www.infpe.edu.dz/publication/_private/Cons_ped.htm, le 25.01.2008 à 13h48.
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وعليه فإن عالقة المرشد التربوي بالمعلمين ھي عالقة زمالة قائمة على االحترام والمحبة
والتعاون فھو عون لھم ,حيث أنھم بمالديھم من خبرات في فھم سلوكات الطلبة يستطعون
مساعدته في عملية التوجيه فإذا كان المرشد متفتحا ومتفھما للصعوبات التي يواجھونھا ورغب
في مساعدتھم في تسھيل عملھم أصبحت نظرتھم إليه وإلى عمله نظرة إيجابية ونظرة احترام
وتقدير أما إذا دخل المرشد في خالف مع بعض المعلمين الذين لھم عالقات صعبة مع مدير
المدرسة فإنه سوف يخسر عمله لذالك فإن عالقته بھم يجب أن تقوم على الحياد فھو ليس
خصما لھم ,وھو ليس محامي دفاع عن الطلبة ,ويستطيع المعلمون إذا أرادوا إرباك عمل
المرشد التربوي وإعاقته إذا كانت عالقته بھم سيئة و إذا كان موضع شك بالنسبة لھم خاصة
إذا اعتبروه جاسوسا لمدير المدرسة ينقل إليھم أسرارھم و مواقفھم منه ويستطيع المعلمون
)(2

إنجاح عمل المرشد إذا كانت عالقتھم به جيدة .

 /03عالقة مستشار التربية بجمعية أولياء التالميذ:
تعتبر جمعية أولياء التالميذ مصدر مساھمة في ربط الصلة بين المدرسة واألسرة إذ
تساھم بقسط كبير في مساعدة المؤسسة في الميادين اإلجتماعية الموجھة للتلميذ ،وكذا شراء
بعض الوسائل التي تساعد في تنمية النشاطات الثقافية والفكرية والرياضية والترفيھية ،كما
تساھم في مساعدة التالميذ المعوزين في الداخلي والنصف داخلي ،وتشارك في حل بعض
المشاكل داخل المؤسسة وخاصة في ما يتعلق بمتابعة تمدرس التالميذ وسلوكھم ،وإذا أرادت
المؤسسة تنظيم رحالت مدرسية ترفيھية ثقافية فعلى مستشار التربية إستدعاء رئيس الجمعية
ويعرض عليه الفكرة للمساعدة بمبلغ مالي من ميزانية الجمعية.
فيجب أن تكون الصلة وثيقة بين مستشار التربية ورئيس جمعية أولياء التالميذ للتعريف عن
قرب من مشاكل التالميذ اليومية وقد تساعد الجمعية التالميذ الذي في حاجة إلى مساعدة،
ولتحفيز التالميذ تحرص الجمعية على تنظيم رحالت ترفيھية للتالميذ النجباء لخلق روح
التنافس بينھم.
ولقد قال أحد األساتذة ):إن إعداد فرد أشق وأشد من إعداد مصانع وإقامة سدود .(.إن دور
األبوين يمكن في التوجيه الصحيح الھادئ ومد يد العون والمساعدة كلما إحتاج إليھا التلميذ،
والتلميذ ال يحتاج إلى أكثر من مكان مناسب ،وجو نفسي ھادئ بشرط أن يكون جيد اإلضاءة
والتھوية ،بعيدا تماما عن الضجة التي قد تشتت انتباھه ،وتقلل من قدرته على التركيز ،وعلى
األم أن تراعي البساطة الشديدة في مكونات الغرفة ،وعلى التلميذ أثناء المذاكرة أن يكون
)(2

سعيد حسنى العزة ،دليل المرشد التربوي في المدرسة,ط. 1دار الثقافة للنشر والتوزيع ,عمان, 2006.ص.72
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ظھره للفراش حتى ال يغريه منظر الفراش بالنوم .أما الجو النفسي الذي يحتاج إليه فيمكن
تحقيقه لو تعاون كل أفراد األسرة .على األبوين أن يجمعا كل أفراد األسرة ،ويتفقا معھم على
التصرف الھادئ الرقيق كل منھم مع اآلخر ،والحد من مسببات الشجار ،والكف عن الصراخ
والحوار بصوت عال ،وھذا لن يتأتى بالطبع إال إذا كان الكبار أنفسھم حسنة ،أيضا ال داعي
ألن نزج بالتلميذ في ھذه المرحلة في مشاكل أسرية قد تتعرض لھا األسرة وأال نعوقه بطلبات
يمكن أن تؤجل أو يقوم بھا شخص آخر نيابة عنه.
وإذا كان التلميذ من النوع الذي يشرد كثيرا ويركز بصعوبة ،يمكنك مساعدته ،فيجب أن يطلب
منه أبواه عقب اإلنتھاء من مراجعة كل فصل أن يلخصه كتابة وبعد أن ينتھي من التلخيص
يقوم بقراءته .وعلينا –كآباء و أمھات -أال ننسى أن الجسد المرھق يعني ذھنا عاجزا عن
اإلستيعاب باإلضافة إلى أحالم اليقظة التي تداھم معظم التالميذ أثناء المذاكرة وھي مرحلة
ھروبية ال شعورية يلجأ إليھا التالميذ وتعد من العقوبات الخطيرة التي تؤثر في عملية
اإلستيعاب.
فيجب على األولياء أن يقدموا يد المساعدة إلدارة المؤسسة وخاصة لمستشار التربية عن كل
)(1

تلميذ في إطار أخوي كتبرير غيابات أبناؤھم والرد على المراسالت التي تصلھم من لدنه.

" إن نظرة بعض أولياء األمور للمدرسة نظرة سلبية ،حيث ال يزورون المدرسة إال إذا كان
ابنھم مقصرا في دروسه ،لذلك فإن على مستشار التربية مساعدتھم على زيارة المدرسة وبناء
جسور من الثقة بين المدرسة والبيت  ،إن بعض أولياء األمور يعتقدون بأن المرشد التربوي
يعمل فقط لمعالجة التالميذ المشكلين أو المعوقين لذلك فإن عليه تعديل مثل ھذه النظرة
الموجودة لديھم إن عالقة المرشد التربوي مع أولياء األمور والمجتمع المحلي يجب أن تقوم
على االحترام المتبادل وعلى الدفء والعالقات الحميمة التى يسودھا جو من الثقة وتبادل
وجھات النظر لصالح التالميذ يجب على المرشد التربوي توجيه الدعوات ألولياء األمور
لزيارة المدرسة والتعريف على المعلمين واإلدارة والمرافق المدرسية واالطالع على أحوال
أبنائھم في المدرسة ,ومساعدتھم في حل الصعوبات التى تواجھھم  .ويرحب المرشد التربوى
بأولياء األمور ويعترف بمالھم من دور تربية النشء ويشرح لھم طبيعة عمله ,وحثھم على
التعاون معه لخدمة أبنائھم التالميذ ,ويستطيع المرشد التربوي االستعانة بأولياء األمور
العاملين منھم في توجيه التالميذ ألغراض اتخاذ القرارات المھنية أو غيرھا.األمر الذي يسھم
في مساعدتھم على إختيار مھنة المستقبل ,أو اختيار المادة الدراسية التى تناسبھم في الجامعة
)(1

محمد بوضياف ،مرجع سابق ،ص .13
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وباختصار إن عالقة المرشد التربوي مع أولياء األمور والمجتمع المحلي ھي عالقة قائمة
على الفھم واالحترام والثقة لصالح التالميذ".
 /04عالقة مستشار التربية مع المساعدين التربويين:
إن مستشار التربية يعتبر أحد ركائز التأطير وأعمدتھا على مستوى المؤسسة التربوية و
مساعدوا التربية القضبان الحديدية التي تعطيه الصالبة والقوة.
لذا يساھم مستشار التربية في تكوين مساعديه )مساعدي التربية( الذين يشاركون في تأطير
)(1

التالميذ وتربيتھم ،وھو المسؤول عن اإلستعمال العقالني لھم ،قيجتمع معھم أسبوعا

)،(1

لتكوينھم وتزويدھم بمعارفه وتجاربه وأفكاره ،فھم القوة األساسية التي يعتمد عليھا مستشار
التربية في تحقيق الغاية المرجوة لتسيير المؤسسة التربوية تسييرا يتماشى والتربية الحديثة،
فھم يشاركونه في مختلف النشاطات اإلدارية والبيداغوجية والتربوية والثقافية ،وكذا الحفاظ
على السير الحسن للمؤسسة وإزدھارھا ورقيھا .ولكي تكون ھذه العالقة مفيدة أكثر يطلب منھم
أن يعاملھم جميعا سواسية وبدون تميز=الناس سواسية كأسنان المشط= وإذا دعت الضرورة
يجتمع بھم يوميا لتبليغھم مختلف التعليمات و التوصيات والتوجيھات وتزويدھم بالنصائح
والخيرات والمھارات التي إكتسبھا من محصوله الفكري والثقافي.
وإذا إستطاع مستشار التربية أن يعد مساعديه إعدادا جيدا يمكنھم من اإلندماج بسھولة ويسر
ويسمح لھم بإبراز قدراتھم ومواھبھم ،وھذا يتطلب نجاعة في التسيير ومرونة في المعاملة من
)(1

خالل تجاربه الخاصة في الميدان.

 /05عالقة مستشار التربية بطبيب الصحة المدرسية:
إن الدولة الجزائرية أولت إھتماما كبيرا بالصحة المدرسية فخصصت لكل دائرة طبيب
خاص بالمدارس والثانويات وھذا حرصا منھا على سالمة أبنائھا وبناتھا وما دام ھذا الطبيب
موجودا داخل الحرم المدرسي ومھمته السھر على راحة وصحة التالميذ.
إذا التالميذ ھم القسم المشترك بين مستشار التربية وطبيب الصحة المدرسية ،فمستشار التربية
يسھر على توفير الجو المالئم لدراستھم سواء الداخليين منھم أو النصف داخليين لكي يضمن
لھم غذاء العقل أما الثاني فيحميھم من األمراض التي قد تصيب أجسامھم كالمحمى ،وضغط
الدم واإلغماء ،الجروح الصغيرة وتقلص العضالت والحلق والمؤلم إلى غير ذلك من
األمراض األخرى .

) (1سعيد حسني العزة  ،مرجع سابق  ،ص .75-74
) (1محمد بوضياف  ،مرجع سابق ،ص .6
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إذن فيجب أن تكون العالقة بينھما عالقة حميمة ألن ھدفھا واحد وھو التلميذ ومن
المفيد أن نظام التطعيمات الذي تعمل به كثير من الدول إضافة إلى التقدم الطبي الھائل في
رعاية التالميذ قد حقق نتائج جيدة لصالح التالميذ.
 /06عالقة مستشار التربية مع مستشار التوجيه :إن عالقة مستشار التربية مع مستشار
التوجيه عالقة تكاملية كالھما يسھر على توفير أحسن الظروف المالئمة لدراسة التالميذ وما
الدور التربوي الذي يؤديه كل منھما إال دليل قاطع على العالقة الوطيدة بينھما .فھما يحاوالن
تذليل الصعوبات التي قد تواجه التالميذ سواء كانت اجتماعية أو تربوية .وعلى الرغم من أن
المدرسة في حقيقتھا مجتمع صغير يدخل في كيان المجتمع الكبير فإن لھا طبيعتھا الخاصة
ومعطياتھا المتميزة فھي مؤسسة تھدف إلى تربية وتعليم التالميذ والرفع من مستواھم العلمي
والمعرفي ،ألن ھؤالء التالميذ نشأوا في محيط له طبقاته وطوائفه وأشكاله .فيكتسب ما
يكتسب من مھارات في ھذه المؤسسة فمستشار التربية له دور تربوي وبيداغوجي مع التالميذ
يقدم لھم كل ما لديه من خبرات وتجارب لفھمھم لآلخرين وبالتالي إلى توثيق عالقاتھم بھم،
ألن اإلنسان عادة مدفوع إلنشاء العالقات مع من يفھمه أو يستطيع التعامل معه بيسر.
وھذا الدور كذلك نجده عند مستشار التوجيه المدرسي فھو يدرس كل الظروف المحيطة
بالتالميذ ثم يحاول تذليلھا ومعالجتھا لكي يأخذ بيد التالميذ إلى بر األمان ويوجھھم الوجھة
السليمة من خالل متابعة النتائج التي حققوھا خالل السنة الدراسية.
إن زيادة القدرة على التفاھم مع اآلخرين ،إذا إقترنت بالقابلية على التكيف والقدرة على اإلبداع
ساعدت على بناء الشخصية االجتماعية النفاذة ،وعملت على خلق الروح القيادية المؤثرة
)(1

الفعالة وفي ذلك بـال شك تحقيق للھدف المنشــود.
/07عالقة مستشار التربية مع المدير:

إن مستشار التربية عنصر مھم ضمن الفريق اإلداري إذ يلعب دورا أساسيا في تسيير
المؤسسة ،فھو يحضر جميع المجالس التي تعقد داخل المؤسسة التربوية وينوب عن المدير
مؤقتا عند غيابه في حالة عدم وجود نائب المدير للدراسات )المادة 06:من القرار الوزاري
رقم  171المؤرخ في .(1991/03/02
وھو يساھم تحت سلطة المدير أو إشراف نائب المدير للدراسات في مختلف النشاطات
البيداغوجية والتربوية واإلدارية ،كما يسھر على تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة ،ويعمل على
متابعة وإستنباب النظام واالنضباط ومراقبة  ،ومواظبة التالميذ واألساتذة والمساعدين
)(1

محمد بوضياف ،مرجع سابق ،ص.14
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التربويين ،كما يساھم في تحسين الظروف المعنوية والمادية التي تتم فيھا دراسة التالميذ
وتطوير األنشطة االجتماعية والثقافية والتربوية .في فائدتھم ،وعلى ھذا األساس فإن عالقة
مستشار التربية بالمدير عالقة وثيقة وتتجلى أھم عناصرھا فيما يلي - :التقرير اليومي الموجه
للمدير عن طريق نائب المدير للدراسات والذي يجب أن يتضمن عالوة على المعلومات
المطلوبة كالغيابات -إقتراحات عملية وتوقعات ومالحظات تساھم في تحسين العمل بالمؤسسة.
 المجالس المختلفة ،بصفته عضو شرعي فيھا.وضع جداول توقيت األقسام واألساتذة.تحضير وعقد مجالس التعليم واألقسام.تشكيل األفواج التربوية.تنظيم الحياة الداخلية وضبط جدولھا.إعداد الدخول المدرسي واإلشراف عليه.تفقد مرافق الثانوية وإعطاء مالحظات بشأنھا.تأطير مختلف األنشطة الثقافية والرياضية ،وتنشيط نوادي الجمعية الثقافية والرياضيةللمؤسسة.
تسجيل التالميذ بناء على تعليمات المدير.)(1

-دفتر اإلتصال أو بطاقة اإلتصال.

والجدير بالذكر أن اتجاھات مدير المدرسة نحو العمل اإلرشادي يلعب دورا في رسم نوع
العالقة بينه وبين المرشد ويلعب المرشد التربوي دورا رئيسا في النجاح أوعدم النجاح في
إقامة عالقة جيدة بينه وبين مدير المدرسة ومن ممارسات المرشد التربوي التي التساھم في
إقامة عالقة جيدة مع مدير المدرسة.
 /08عالقة مستشار التربية بأمين المكتبة  :إن بعض الطلبة من ذوي صعوبات التعلم أو
الموھوبين أو الطلبة ذوي الحاجات الخاصة ھم بحاجة إلى خدمات أمين المكتبة حيث أنه
بالتعاون مع المرشد التربوي يمكن إرشادھم إلى الكتب التى من الممكن أن ننسى قدراتھم أو
تدفع إلى تحقيق أقصى مالديھم من إمكانات أو استثمار وما لديھم من قدرات وإبداعات فھم
من خالل المكتبة يستطيعون إعداد األبحاث المطلوب منھم القيام بھا  ,إن عالقة المرشد مع
)(2

أمين المكتبة ھي عالقة زمالة قائمة على االحترام المتبادل والتعاون والعمل بروح الفريق.
/09عالقة مستشار التربية بالمقتصد:
)(1
)(2

محمد بوضياف  ،مرجع سابق ،ص .3
سعيد حسنى العزة ،مرجع سابق ,ص.72
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إن مستشار التربية والمسير المالي كليھما معنيان عناية واجبة وضرورية بتحسين
الظروف المعنوية والمادية التي تتم فيھال دراسة التالميذ ،وبمعيشة الداخليين منھم ،وبنظافة
وصحية وأمن المرافق الخاصة بھم ،كما أنھما معنيان بحفظ األثاث وسالمة المحالت
وتجھيزاتھا وصيانتھا ،ومن ھنا يكمالن بعضھما البعض من أجل حماية المؤسسة ومن ھذا
المنطلق فإنه ينبغي أن يتجاوزا الخالفات الظرفية التي تالحظ أحيانا نتيجة إختالف نظرتھما
إلى األمور ،وتتمثل أھم أوجه اإلتصال بينھما في المھام التالية:
دورة التفقد الدورية اليومية لمرافق الثانوية أو اإلكمالية. مداومة المطعم اليومية -الصباحية والمسائية.إعداد وتنظيم الدخول واستقبال التالميذ )جمع الرسوم المدرسية – بيع الكتب الخ(.وصول اإلتالف ألثاث المؤسسة. النشاطات الثقافية والرياضية داخل المؤسسة وخارجھا.إذن يمكننا القول أن توفر ھذه الصفات السابقة لدى مستشار التربية تجعله يحتل مكانة
حساسة ودقيقة ولھذا يجب أن تكون عالقاته مبنية على الحوار واإلقناع .وأن يكون واسع
اإلطالع والمعرفة خاصة في علم النفس واإلجتماع التربوي ،فبواسطتھما يستطيع معرفة حالة
التلميذ جيدا ،فالتلميذ في ھذه المرحلة يكون في سن المراھقة ويتطلب عناية خاصة ويجب أن
يعرف الفروق الفردية الموجودة بين التالميذ والمربين يكون األب حينا واألخ والزميل
والمرشد والقائد أحيانا مطبقا القانون بصرامة وحزم وال يخشى في الحق لومة الئم ،فعالقاته
مع األطراف األخرى تكاملية ال يمكن اإلستغناء عن كل عضو داخل الفريق التربوي.
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يقوم قسم االستشارة التربوية على مساعدة التلميذ كفرد والمدرسة كمؤسسة اجتماعية
تنظيمية  ،بھدف إيصالھم للعمل بجودة عالية  ،والى اإلستغالل األقصى للطاقات الكامنة بھم
على أحسن وجه  ،في جو داعم بناء ومتقبِّل  ،باإلعتماد على اإلرشاد التربوي.ھذا األخير الذي
يعتبر اإلرشاد التربوي فرع من فروع التوجيه والتوجيه يقسم إلى خمسة أقسام وھي  :القياس
،التقويم ،اإلعالم التربوي والمھني  ،اإلرشاد والوضع والمتابعة فإمكاننا القول أن اإلرشاد لبن
التوجيه وفرع من فروعه و إن التوجيه ماھو إال الخدمات النفسية التي تقدم لآلخرين و أھم
)(1

ھذه الخدمات عمليه .

إن اإلرشاد غالبا ما يكون على صورة عالقة بين شخصين ھما

المرشد والمسترشد فقد يقوم الموجه بقياس ذكاء التالميذ أو تعريف التالميذ الجدد وأقسام و
مرافق المدرسة أو الجامعة أو تعليم أسلوب المذاكرة الصحيحة كذلك من الممكن أن يدعو
الموجه أحد المھندسين إلى المدرسة ليوضح للتالميذ متطلبات وشروط مھنية الھندسيين إلى
المدرسة ليوضح للتالميذ متطلبات وشروط مھنية الھندسة وفروعھا و أقسامھا المختلفة ويجيب
عن األسئلة التي يمكن أن يواجھھا التالميذ بھذا الشأن مكتب المرشد التربوي ،و يعرض عليه
رغبته تلك ،وما على المرشد إال اإلصغاء إليه ومساعدته على التفكير الصحيح في ھدا
الموضوع الذي يعد بمثابة المشكلة بالنسبة للتلميذ  ،بيد أن المرشد في مثل ھده الحالة ال يھمل
على اتخاذ قرار خاص بالتالميذ غنما بترك له حرية اتخاذ قراراته لنفسه وبنفسه .
*إن أدوار المستشارعديدة فمنھا ما ينصب على الجانب الوقائي الذي يسعى إلى إرشاد التلميذ
وذويه وأقرانه إلى عدم الوقوع في المشكالت المختلفة عن طريق تبصيره بتلك المشكالت قبل
)(1

محمد الطيب العلوي ،لمدرسة االساسية خصائصھا وغاياتهما مجلة التربية )العدد (1980-1ص .30
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وقوعه فيھا وباألضرار النفسية و االجتماعية والتحصيلية المترتبة على الوقوع فيھا ,مستخدما
لتحقيق ذلك الغرض حصص اإلرشاد الجماعي واإلرشاد الجماعي العالجي والمحاضرات
والنشرات وكل وسائل اإلرشاد المتاحة له في المدرسة نشاطات أو عن طريق وضع ملصقات
جدارية.....إلخ
أما الدور الثاني الذي يستطيع القيام به فھو اإلرشاد النھائي الذي يتمثل بالدفع بقدرات
التلميذ المختلفة للوصول بھا إلى أقصى حد ممكن مستثمرا مالدى التلميذ من تلك القدرات
واإلمكانيات ومما الشك فيه فإن النمو ھذا أقصى غاية يطمح لھا الفرد ألن النمو السليم يعنى
اإلنتاج ويعنى السعادة ويعنى التخلص من المشكالت التي لھا عالقة بالنمو  ,ومن أھم ھذه
المشكالت مشكالت عدم النضج المختلفة ومشكالت عدم الشعور باألمان ومشكالت السلوك
غير االجتماعي ومشكالت العادات السيئة .أما الدور الثالث فھو الجانب العالجي الذي يصبح
ضرورة حتمية إذ لم يستفد التلميذ من وسائل اإلرشاد الوقائي ,وھذا الجانب يتطلب من المرشد
الدراية والمعرفة العميقة بأساليب اإلرشاد وفنياته من مقابلة ودراسة حالة و إرشاد
جماعي.....الخ ,بھدف مساعدة التلميذ للتخلص من المشكالت أو الحد من حدوثھا وتكرارھا
ليستطيع أن يسير في طريق النمو ألنه مما الشك فيه بأن المشكالت تحد من استمرارية النمو
عند الفرد.
و يختلف اإلرشاد الذي يقدم للتلميذ بإختالف درجات نموه النفسي والجسمي والعقلي
واالنفعالي والحركي ....الخ ,ففي المدرسة األساسية يكون التركيز منصبا
على تحقيق حاجات البقاء والسالمة العامة عند الطفل و إشباع حاجاته البيولوجية من طعام
وكساء ,حيث أن بعض التالميذ يعانون بشكل كبير من الفقر والعوز وقلة ذات اليد وال
يستطيعون الحصول على الحد األدنى من المتطلبات الغذائية الالزمة لنمو جسم الطفل.أما في
مجال السالمة العامة فتنصب

جھود المرشد على توعية التلميذ .بضرورة عدم العبث

باألدوات الكھربائية واألدوية والنار والمواد الكيميائية لكي ال يلحقه ضرر أو إعاقة نتيجة
حوادث السير المتوقعة.
إن الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة وقي عمر الروضة أو المدرسة االبتدائية ھو أحوج ما
يكون إليه ھو ھذا الجانب لذلك فإنه يقع على عاتق المرشد التربوي تبصير التلميذ بالنواحي
التي قد تؤرق سالمته وصحته ونموه مثل األمراض السارية والمعدية وأن على المرشد أن
يبصر ه بالطرق التي تمنع وقوعه في مثل تلك األمراض وضرورة عرض التالميذ المرضى
على طبيب الصحة المدرسية دوريا خاصة أن أمراض الصف كثيرة مثل األنفلونزا والتفويد
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والشلل والجدري لذلك فإنه يقع على عاتقه أيضا ضرورة  ،إرشاد األھل وخاصة األمھات
الحوامل إلى ضرورة خضوعھن للفحوصات الدورية وعند الوالدة فالبد من تطعيم األطفال
للوقاية من األمراض وھذا ال يعنى إغفال المرشد لجوانب النمو األخرى التي التقل أھمية عن
نموه الجسمي وسالمته العامة ,ولكن السالمة العامة تعتبر المطلب الرئيسي الذي يسبق تلك
الجوانب لذلك يجب التركيز على ھذا الجانب في مراحل نمو الفرد األولى ,خاصة أنه يكون
)(1

ضعيفا وبحاجة إلى مساعدة .

والحقيقية أن المرشد لوحده اليستطيع النھوض بجميع مراحل النمو المختلفة بدون تعاون
األھل والمعلمين والمجتمع المحلي معه فاألھل يلعبون الدور الرئيسي في تربية الطفل التربية
السليمة التي تحميه وتقيه من الوقوع في األمراض النفسية واالجتماعية والجسمية و يأتي دور
المرشد ليكمل متابعة سير جوانب النمو المختلفة في مختلف جوانب حياة الطفل وتلعب
المؤسسات االجتماعية من دور رعاية ونواد وجمعيات خيرية دورا كبيرا في وتنمية جوانب
النمو االجتماعي والقيادي،و في صقل مواھب الطفل وتنمية ميوله وقدراته في ذلك المجال.و
يختلف دور المرشد باختالف أعمار التالميذ ومراحل نموھم ونضجھم واختالف مشكالت
النمو حيث أن ما يحتاجه األطفال في المراحل األولى من النمو في المدرسة االبتدائية غير ما
يحتاجه األطفال في المرحلة المتوسطة أو المتأخرة ,إن األطفال في المدرسة االبتدائية ھم غير
األطفال المراھقين في المرحلة األساسية .والثانوية لذلك فإن اإلرشاد ينصب في كل مرحلة من
مراحل النمو ،فالتربية الجنسية وتكوين الصداقات من الضرورات التي يجب إرشاد التالميذ
وتوجيھھم فيھا يعكس األطفال الذين يكونون أحوج ما يكونون إلى النجاة وعدم التعرض
لمشكالت تھدد سالمتھم الجسمية والنفسية ,وسوف نتطرق إلى دور المرشد في المدرسة
االبتدائية والمتوسطة والثانوية لتوضيح دوره في تلك المدارس.

)(1
)(2

سعيد حسنى العزة ،مرجع سابق ,ص .272
نفس المرجع السابق ,ص.273
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ومن أھم المشكالت التي تعاني منھا مؤسساتنا التعليمية نجد عدم التكيف الدراسي ،تخريب
الممتلكات ،الفوضى والشغب ،التغيب الدراسي....وعليه سنحاول أن توضيح دور االستشارة
التربوية في التقليل من ھذه المشكالت قدر المستطاع .
/01مشكلة التخريب في المدارس:
تحتل ظاھرة التخريب في المدارس مركز إھتمام كبير لدى المجموعة التربوية ككل،
لما لھا من أثر سلبي على مدخالت العملية التربوية.
والتخريب ھو ":السلوك الذي يقوم به الفرد بھدف تدمير ممتلكات اآلخرين أو الممتلكات العامة
)(1

"

وھناك عدة عوامل تساھم في إنتشار الظاھرة من بينھا عوامل بيولوجية  ،نفسية ،أسرية
مدرسية  ،تفسيرات معرفية وإجتماعية.
ومن أھم الخطوات التي من شأنھا أن تقلل من حدة العمليات التخريبية للممتلكات والتي يجب
معرفتھا ھي  :التقرب من التالميذ ومحاولة معرفة أسباب ھذه السلوكيات العدوانية وتحديد
مصدر التخريب ألن ھذا األخير ال يخرج عن كونه عرضا لعلة أخرى وبالتالي من المھم
التعامل مع الدوافع ومصادر النشاط التي تؤدي إلى ظھوره  .فإذا تبينا أن مصدره الثورة على
البيئة فعلينا إزالة أسباب ھذه الثورة من أساسھا في كل من البيئة والفرد وإن كان مصدره
الميل للمعرفة فعلينا أن نوجه ھذا الميل وجھة تفيد الفرد وال تتعارض مع رغبتنا في المحافظة
)(2

على ما نملك ...

 ،بعدھا يتم االتصال باألولياء من أجل إطالعھم على السلوكيات غير

السوية التي يقوم بھا أبناِھم وفي نفس الوقت يحاول التعرف على الظروف األسرية والبيئية
التي يعيشھا التلميذ ومن ثمة التعاون معھم في حل المشكالت التي يعاني منھا أبناؤھم من
خالل االستفسارات النفسية والتربوية وتبصيرھم بكيفية رعايتھم رعاية سليمة.
 /02مشكلة عدم التكيف الدراسي :
لكي نحدد مفھوم أو تعريف التكيف الدراسي البد أن نحدد أوال المفصود بالتكيف ذاته
،والتكيف يشير محاولة الفرد أحداث نوع والتوازن مع البيئة التي يعيش فيھا وقد تعددت
واختلفت االتجاھات نحو مفھوم التكيف بفعل تباين فكر ورؤية البعض له مع زيادة وكثرة
) (1عبد اللطيف دبور ،عبد الحكيم الصافي ،اإلرشاد المدرسي بين النظرية والتطبيق ،ط، 1دار الفكر  ، ،2007،ص.296
) (2نفس المرجع السابق ،ص.299
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استخدامه في العديد من ميادين الفكر اإلنساني فقد عرف التكيف بالعديد من التعاريف  ،من
أھمھا تعريف ولمان الذي عرف التكيف بأنه "التغيرات الضرورية لمواجھة متطلبات المجتمع
ومواقف العالقات الشخصية .

)(1

ويعرف يوسف مراد التكيف بأنه ":تغيير سلوك الفرد كي ينسجم مع غيره من األفراد خاصةبإتباع التقاليد والخضوع لاللتزامات االجتماعية"). (2
ويعرف أحمد عزت راجع التكيف بأنه" :محاولة الفرد إحداث نوع من التواؤم و التوازن بينه
وبين بيئته المادية أو االجتماعية ويكون ذلك عن طريق االمتثال للبيئة أو التحكم فيھا أو إيجاد
حل بينه وبينھا").(3
أما يحيا الرخاوي

فيعرف التكيف بأنه" :العملية التي يزداد بھا اإلنسان تالؤما مع

البيئة").(4
_ومن خالل التعاريف السابقة يمكننا أن نستنتج أن التكيف ھو تلك العملية التي يحقق عن
طريقھا الفرد نوعا من التوازن في عالقاته االجتماعية والتي يستطيع من خاللھا إشباع حاجاته
في حدود ثقافة المجتمع الذي يعيش في إطاره أما تعرضه لبعض المشكالت فقد يؤدي إلى عدم
االستقرار وبالتالي إلى عدم التكيف االجتماعي .
* عدم القدرة على االدراك والتمييز لبعض العوامل النفسية  :اإلدراك ھو عملية تأويل
اإلحساسات تأويال يزودنا بمعلومات عماني عالمنا الخارجي  ،أوھوا لعملية التي تم بھا
معرفتنا لما حولنا من األشياء عن طريق الحواس ،وھذا اإلدراك يتأثر إلى حد كبير بالحالة
النفسية التي عليھا الفرد مثل الكبت أو األلم أ والقلق ،بحيث يجعله يسقط عيوبه ومقاصده
السيئة على غيره من األفراد فيسيء تأويل سلوكھم فالتلميذ المرتاب فينفسه الذي اليعترف
لنفسه بدلك يرى الريبة في غيره والدي يكبت العداوة للغير يرى العداوة في
)(5

سلوكھم ......الخ

 دور مستشار التربية في عالج مشكلة عدم التكيف الدراسي  :بما أن اإلرشاد التربوي ھوعملية مساعدة التالميذعلى تحقيق التوافق والصحة النفسية مما يدفع بھم إلى رسم صورة عن
حياتھم المستقبلية ووضع أھداف يمكن الوصول إليھا وبالطرق السليمة فان المرشد التربوي

) (1ھادي مشعان ربيع ،إسماعيل محمد الغول  ،المرشد التربوي ودوره الفاعل في حل مشكالت الطلبة  ،ط ، 1دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع
،عمان  ،2007،ص.44
) (2نفس المرجع السابق  ،ص.44
) (3أحمد عزت راجع،أصول علم النفس ،دار المعارف ،االسكندرية  1995ص . 32
) (4يحيا الرخاوي  ،دليل الطالب الذكي في علم النفس والطب النفسي،ج،1دار عطوة ،القاھرة ،1980 ،ص.49
) (5أ حمد عزت راجع ،مرجع سابق ،ص .219-201
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يمكن أن يساھم بدور كبير في معالجة مشكلة عدم التكيف الدراسي للتالميذ من خالل اتخاذه
مجموعة من اإلجراءات من أھمھا

.

* أن يقوم باللقاءات بالتالميذ وخصوصا المبتدئين منھم ويحاول أن يخلق لھم الجو النفسي
المالئم للتكيف السليم عن طريق تعريفھم على بعضھم وعلى مدرسيھم وتزويدھم بالمعلومات
الالزمة عن طريق الدراسة ،ومتطلبات كل مرحلة دراسية كما يساعد على حل مشكالتھم
وتعريفھم على كيفية المذاكرة وعلى كيفية استغالل أوقات الفراغ.
* مساعدة التالميذ على مواجھة مشكالت المراھقة والتكيف السليم لھا.
* االھتمام بالحالة الصحية للتالميذ،ومساعدة من يحتاج منھم للعالج .
* حث المعلمين على ضرورة اشتراك جميع التالميذ على ممارسة األنشطة المصاحبة
للمنھاج.
* حث المدرسين كذلك على ضرورة إشراك جميع التالميذ في ممارسة األنشطة .
* حث المدرسين على ضرورة تسجيل المالحظات عن ردود فعل الوجدانية واالجتماعية
)(1

للتالميذمن موقف آلخر .
 /04مشكلة العدوانية:

العدوان كما عرفناه سابقا ھو سلوك موجه ضد اآلخرين يكون القصد منه إيذائھم بشكل
مباشر أو غير مباشر لفظيا أو جسميا وبدلك فھو مشكلة تستوحي الوقوف عندھا والتعرف على
مسبباتھا وما تتركه من آثار على األفراد ،أبناء وأولياء أمور ومعلمين وبالتالي على المجتمع
بقصد وضع الحلول لھا ومحاولة عالجھا أو التقليل من آثارھا .ومن مظاھر العدوان نجد 1:
 -العدوان البدني

 -2العدوان اللفظي  - 3العدوان المباشر - 4العدوان الغير مباشر -5

العدوان االشاري )الرمزي( ).(2
تنتج العدوانية بسبب ظاھرة الرفض االجتماعي من قبل الجماعة للفرد المنبوذ إلى ارتكاب
اعتداءات على زمالئه كالكالم البذيء أو تحطيم أغراضھم أو ضربھم فاألفراد المنبوذون
اجتماعيا يكونون تحت تأثير الرغبة في االنتقام ورد االعتبار والتنفيس عن الدوافع المكبوتة
وقد تكون عدوانية الفرد منبعثة من دافع الفرد للحصول على الشھرة والشعبية بين زمالئه
وخاصة عند المراھقين فالكثير من المراھقين يبدون سلوكا عدوانيا إزاء المدرسين لحب

) (1ھادي مشعان ربيع ،اسماعيل محمد الغول ،مرجع سابق  ،ص.50
) (2نفس المرجع السابق  ،ص.94
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)(1

الظھور أمام زمالئھم بمظھر الشجاعة والقوة وخاصة أمام الجنس اآلخر.

كما يمكن أن

يكون السلوك العدواني نتيجة طبيعة لعدوانية الجماعة وجنوحھا فھي تنشئ أفرادھا على
العدوانية واالعتداء على اآلخرين وتجاوز القيم والنظام االجتماعيين القائمين ويظھر ذلك
)(2

بجالء في جماعات جنوح األحداث .
 -أما عن أھم أسبابه فنجد

* وضع األسرة " :بما أن األسرة ھي المؤسسة األولى والبناء

األساسي لتكوين شخصية الطفل وتشكيل سلوكه في المجتمع :وعليه فان األسرة التي تسود فيھا
العالقات المتوترة بين األبناء أو بين األبوين تجد أبنائھا على الغالب متوترين وتسھل
استثارتھم ألتفه األسباب  .كما أن انخفاض المستوى الثقافي لألسرة قد يكون سببا في زيادة
اتجاه األبناء نحو سلوكيات غير مرغوبة ومن ضمنھا االعتداء على الغير وليس األمر
مقصورا على األسر المفككة بل إن بعض األسر المستقلة اجتماعيا كذلك قد تخرج للمجتمع
أفرادا غير سويين ،فقد تكون عملية التنشئة"االجتماعية السليمة أو تقوم على اتجاھات والديه
سالبة مثل:التسلط القسوة –والرعاية الزائدة والتدليل ،اإلھمال ،الرفض والتفرقة في
)(3

المعاملة .

*التقليد والمحاكاة :تؤكد الدراسات أن معظم األفراد يتعلمون العدوان من خبراتھم في األسرة
معينة وثقافة معينة وھده الخبرة تلعب دورا في االرتقاء بالعدوان أو منعه فاألمريكيون يعلمون
أوالدھم العدوان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ودلك ألنھم يؤيدون العدوان حيث أن األطفال
يتعلمون فنون القتال في بعض األحيان وھناك أيضا األلعاب العدوانية التي تظھر أن إيذاء
)(4

اآلخرين أمر مقبول ومستحب .

باإلضافة إلى ذلك فان اآلباء يشجعون األبناء على العدوان حيث أن انتصار الطفل فيالمشاجرة يقابل بالموافقة أو المكافأة .
 التعرض المستمر لإلحباط  - :حيث أن إحباطات الحياة اليومية تستثير الدافع إلى العدوانلدى اإلنسان  ،أي أنك تتصرف بعدوانية عندما يمنعك عائق ما من تلبية حاجتك أو الوصول
إلى ھدفك ،فقد لوحظ أن األوالد الذين يأتون من بيوت يكون األب غائبا عنھا فترة طويلة
يظھرون تمردا على التأثير األنثوي لألمھات اللواتي يحملن أعباء إضافية  ،بأن يصبحوا

) (1مصباح عامر ،التنشئة االجتماعية والسلوك اإلنحرا في لتالميذ المدرسة الثانوية  ،شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر
،2003ص. 232
) (2مصباح عامر  ،مرجع سابق ،ص. 232

) (3حامد عبد السالم زھران ،علم نفس النمو الطفولة والمراھقة ،ب ط ،عالم الكتب  ،القاھرة .1990 ،
) (4مصباح عامر  ،مرجع سابق .253 ،
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شديدي العدوان  ،وأكثر ھؤالء األوالد يتصرفون كما لو أنھم يعتقدون بأن التصرفات العدوانية
)(1

تجاه األخرين ھي دليل الرجولة.

–" تدعيم العدوان :ومن األسباب أيضا أن الرضوخ لمطالب الطفل الذي تنتابه نوبة من
نوبات الغضب إنما ھو في الواقع يدعم سلوك الغضب حيث يشجع ھدا الطفل على اللجوء إلى
ھدا األسلوب للحصول على مطالبه وتحقيق غاياته كذلك يوجد ھناك من اآلباء من يدعم
السلوك العدواني لدى األطفال ودلك عندما يرضى عن ھدا السلوك أو ينصح به.
 التدليل والحماية الزائدة :الطفل المدلل ھو الطفل الذي تعلم للحصول على طلباته دونشرط أو قيد من جانب األب أو األم أو األخوة ،وھدا الدالل قد يكون ممكن داخل األسرة غير
أن األمر يختلف عندما يخرج الطفل إلى البيئة الخارجية ،حيث غالبا ما يصطدم مع زمالئه في
المدرسة الدين يكون لھم نفس الرغبات وتطلعات وأھداف ،مثله يريدون كذلك تحقيقھا ،لدا فھو
لن يحصل منھم على ما يريد بالسھولة التي كان يحصل عليھا في المنزل ،مما يدفعه في غالب
األحيان إلى اللجوء إلى السلوك العدواني إضافة إلى الحرمان العاطفي كالحرمان من عاطفة
األبوة أو األمومة  ،فالمحرومون من ھده العاطفة يميلون أكثر إلى العدوانية".

)(2

 حدوث تغيرات في حياة الطفل  - :كذلك يحدث العدوان عند الطفل عندما يحدث تغييرجوھري في حياته مثل مرحلة الفطام ومرحلة الذھاب إلى المدرسة أو االنتقال من مدرسة إلى
أخرى أو تغيير مكان جلوسه داخل الفصل .
 الشعور بالنقص :ھناك من الوالدين أو من المعلمين من يحاول إثارة مشاعر النقصوالعدوانية لدى األطفال بمعايرته بأمر ما مثل :الغباء أو قلة الذكاء أو بانخفاض مستواه
التحصيلي ...الخ.

وقد يعتمد ذلك أمام إخوته أو زمالئه في المدرسة مما يشعر الطفل

بالدونية ويزرع في نفسه الشعور بالنقص وعدم الكفاءة مما يدفع به في كثير من األحيان في
محاولة لتجاوز ھدا العيب باالعتداء على زمالئه أو إخوته .
 دور مستشار التربية في عالج مشكلة العدوان :إن دراسة أسباب ھذه الظاھرة الخطيرةومسؤولية وضع الحلول الناتجة عنھا ،ال يمكن حضرھا بجھة واحدة فقط أو شخص واحد فقط
بل يجب أن تشارك جھات عديدة الرسمية منھا واألھلية في ھذا األمر ،كما أن معرفة أسباب
العنف يساعد المؤسسات التربوية واالجتماعية على السيطرة على ھذا السلوك اإلنحرافي
ودور المرشد على ضرورة تشجيع أبنائھم على استثمار ما لديھم من قدرات ومھارات مختلفة
وتنمية ھده القرارات ليستخدموھا فيما ينفعھم ويفيدھم  .وكذا حث المدرسين و إدارة المدرسة
)(1
)(2

عبد اللطيف دبور ،عبد الحكيم الصافي ،مرجع سابق  ،ص .265
ھادي مشعان ربيع ،اسماعيل محمد غول  ،مرجع سابق ،ص.97
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على ضرورة تطوير األسلوب العقابي داخل المدرسة واالبتعاد عن األساليب التي تنمي
االتجاھات نحو العنف لدى التالميذ  .باإلضافة إلى عقد ندوات توعية للتالميذ تساھم في
إرشادھم نحو اآلثار السلبية الناتجة عن مصاحبة أو مرافقة أصدقاء السوء أو تقليد النماذج
السيئة في االعتداء على اآلخرين واستقطاب الشخصيات المؤثرة في نفوس الشباب في ھذا
السلوك تقديم النصح واإلرشاد للجھات ذات العالقة بضرورة االھتمام باألطفال التي لديھم
مكبوتات وذلك عن طريق فتح النوادي المختلفة الرياضية والثقافية واالجتماعية لھم بدال تركھم
لرفاق السوء في الشوارع يتعلمون منھم السلوكيات غير المرغوبة والعنيفة فعلى سبيل المثال
التجربة التي تم تطبيقھا في دولة الكويت والتي تقوم بھا لجنة الصحبة الصالحة بجمعية
اإلصالح االجتماعي بدولة الكويت ويشرق عليھا الدكتور محمد بن فھد التوبة المتخصص
برامج المراھقين وتقوم على أساس مساعدة األسر في تربية األبناء عن طريق إيجاد برامج
)(1

تربوية ھادفة متنوعة تلبي احتياجات المراھقين .
 /05مشكلة الصياح والفوضى:

إن الصياح والفوضى من إحدى المشكالت التي تأخذ حيزا من االھتمام في البيئة
الصفية ،من أھم مظاھره سماع المدرسين أصوات في غرفة الصف دون أن يدركوا
مصادرھا ،كما أن تبادل أطراف الحديث أو الھمس بين تلميذ وأخر في غرفة الصف وفي أثناء
شرح المعلم  ،أيضا تحدث أحد التالميذ

)(2

بصوت عال أثناء إجابة المعلم أو زميله على

السؤال قاصدا اختبار معرفتھم بموضوع الدرس  ،وقد يترك التلميذ المكان المخصص له  ،أو
يتجول أو يجري بغرفة الصف  ،مخالفا نظام الصف .أماعن أھم األسباب التي تؤدي إلى ھذه
السلوكات نجد:عدم معرفة التلميذ لنظام وآداب السلوك في الصف  ،وتوفر صداقة متينة بين
التلميذ وزميله بحيث تشجع أحدھا أو كليھا على التفاعل والتحدث معا ،كذلك حب لظھور أو
التظاھر بالمعرفة لغرض نفسي يتجسد غالبا في جذب إنتباه الزمالء وكسب ودھم وتقديرھم،
نوع التربية األسرية للتلميذ أو وجود نزاعات بين أفراد األسرة مما يثير لدى التلميذ عادات
غير مستحبة في التحدث ومخاطبة األخرين ،شعور التلميذ بالغيرة من تفوق قرينة عليه
أكاديميا أو إجتماعيا أو منافسته له  ،مما يدعوه إلى الشغب للتقليل من دور الزميل المتفوق أو
التغطية عليه وعدم إتاحة الفرصة له.
وجود قدر كبير من الطاقة والمجھود والنشاط لدى التلميذ  ،وال يتمكن من كبته.

) (1ھادي مشعان ربيع  :إسماعيل محمد الغول  ،مرجع سابق  ،ص
)(2

عبد اللطيف دبور ،عبد الحكيم الصافي ،مرجع سابق ،ص .307،308

141

. 99، 98

الفصل الثالث

مستشار التربية ودوره في الحد من العنف المدرسي

ويستطيع مستشار التربية عالج مشكلة الصياح والفوضى من خالل :
التقرب من التالميذ ومحاولة كسب ثقتھم ،من أجل معرفة أسباب ھذه السلوكيات العدوانية. وبعد معرفة األسباب المؤدية لھا ،يعمل على مساعدتھم لتخطي المشكالت التي من شأنھا أنتساھم في إحداث الشغب والفوضى وباألخص وھم يمرون بمرحلة المراھقة .
االتصال باألولياء من أجل إطالعھم على السلوكيات غير السوية التي يقوم بھا أبناِھم وفينفس الوقت يحاول التعرف على الظروف األسرية والبيئية التي يعيشھا التلميذ ومن ثمة
التعاون معھم في حل المشكالت التي يعاني منھا أبناؤھم من خالل االستفسارات النفسية
والتربوية وتبصيرھم بكيفية رعايتھم رعاية سليمة.
 حث المدرسين على ضرورة استخدام -.تكثيف النشاطات الترفيھية والثقافية داخل المدرسة.الوسائل التعليمية المناسبة في تدريسھم ،وھذه الوسائل يجب أن تكون مشوقة وتجذب اھتمام
التالميذ إلى موضوع الدرس وبالتالي التقليل من الھمس والصراخ بين التالميذ.
 حث المدرسين على ضرورة تنوع طرق التدريس وتقديم المعلومات التي تراعي الفروقالفردية بين التالميذ وعدم إھمال أي تلميذ في الصف.
 حث إدارة المدرسة على ضرورة توفير الجو المدرسي المساعد على الدراسة وذلك من)(1

خالل توفير النشاطات الرياضية والترفيھية مع إعطائھم الحرية في ممارستھا.

مما سبق نخلص إلى أن الوظائف الت\ي يق\وم بھ\ا المستش\ار الترب\وي داخ\ل أس\وار المدرس\ة
متع\\ددة ومختلف\\ة ،فعلي\\ه اإلجاب\\ة ع\\ن احتياج\\ات المح\\يط المدرس\\ي المتمثل\\ة بتق\\ديم االستش\\ارة
واإلرش\\اد الف\\ردي للتالمي\\ذ ،ألولي\\اء األم\\ور ،للمدرس\\ين ،وبن\\اء عالق\\ة م\\ع الجھ\\ات الخارجي\\ة
األخ\رى كالمعاھ\د ،والكلي\\ات المھني\ة والش\\ؤون االجتماعي\ة وغيرھ\\ا إذا م\ا ل\\زم األم\ر ،وك\\ذلك
تق\\\ديم االستش\\\ارة والمش\\\ورة إلدارة المدرس\\\ة .ت\\\وفير االستش\\\ارة النفس\\\ية لألف\\\راد ،واالھتم\\\ام
بالمشاكل الشخصية واالجتماعية والتربوية التعليمية التي قد تسبب قلة التوافق المدرس\ي .ك\ذلك
يق\\وم بطل\\ب المعون\\ة م\\ن األھ\\ل والمعلم\\ين ف\\ي فھ\\م م\\ا يج\\ري للتالمي\\ذ لك\\ي يق\\دم االستش\\ارة
المالئم\\\ة لھ\\\م ،ومس\\\اعدتھم ف\\\ي فھ\\\م المش\\\اكل وكيفي\\\ة التعام\\\ل معھ\\\ا بأفض\\\ل ص\\\ورة.وتق\\\ديم
االستشارة ل\إلدارة المدرس\ية وللمدرس\ة كجھ\از تعليم\ي عموم\ا ً.اس\تقبال وتلق\ي ونق\ل معلوم\ات
عن المدرس\ة وإليھ\ا.باإلض\افة إل\ى متابع\ة وتقي\يم مش\اريع تربوي\ة وأنش\طة تعليمي\ة ف\ي الجھ\از
التعليمي سواء كانت منھجية أو ال منھجية.كما يقوم ببعض األعمال االدارية المتعلقة بعمله ...

) (1ھادي مشعان  ،مرجع سابق ص .90،89
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وبذلك فمستشار التربية يعد العنوان الرسمي لعالج المشاكل النفس -تربوية في المدرسة.
ونشير ھنا إلى أن التعاون البناء والمتميز بين المستشارالتربوي واألھل يخلق بالضرورة
تواصالً بين األھل والمدرسة.
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