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المؤسسة والمحیط  مورفولوجیا  

ط ضرورة تسلی  ،یقتضي المنطق حین الحدیث عن مؤسسة ما ، سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو غیرھا    

لیزداد فھما  ،ودفعھ إلى تتبع كل المعطیات والمعارف المختلفةالضوء على بعض الجوانب الھامة لجلب اھتمام القارئ 
، لذا أوجبت على نفسي  ھذه اإلحاطة األولیة عن محیط ثانویة القدس التي ستتناولھا القراءة الشاملة ایاوتفھما لكل القض

 اإلعدادیة .
فصال ، وبذلك تموقعت في  12على مساحة سبع ھكتارات ، وبدأ العمل بھا ب  1975بنیت ثانویة القدس اإلعدادیة سنة    

. یحدھا جنوبا السوق األسبوعي ، وشرقا المركز الصحي القدس والطریق  الجھة الجنوبیة لمدینة بركان وبشارع مراكش

، وإن لم  مكتظةالمؤدیة لورطاس ومدرسة ابن خلدون االبتدائیة ، وتحیط بھا من الناحیة الغربیة والشمالیة أحیاء سكنیة 
 ي فھرس الخرائط ) .ف 01) ( انظر الخریطة رقم  1.  وھي مؤسسة  تابعة لنیابة بركان . ( نقل من كل الجھات

أما بركان المدینة فھي من المدن الحدیثة التي عرفت التدخل االستعماري الفرنسي قبل توقیع معاھدة الحمایة سنة     

. وباستقالل المغرب 1907ة من مدینة وھران ابتداء من حیث وفد علیھا معظم المعمرین ذوي الجنسیات الفرنسی 1912
 24، " وفي  1975، ولم تتحول إلى جماعة حضریة إال في سنة ة قرویة تابعة لمدینة وجدةجماعبقیت المدینة  1956سنة 

نسمة حسب إحصاء  250715، وبساكنة وصلت  2كلم 1985أصبحت مقرا لعمالة تشرف على مساحة تقدر ب  1994ینایر 

بال بني یزناسن ( جبل ج % بالوسط القروي . وتقع المدینة بقدم سلسلة 49% في الوسط الحضري ، و 51منھا  1994
 01مسقیة من قناة ملویة (  39060ھكتارا منھا  61060، وتشرف على سھول خصبة تقدر مساحتھا ب م )1532فوغال 

 08، وسد مشرع حمادي ب  3ملیون م 410في السنة ) اعتمادا على المخزونات المائیة  لسد محمد الخامس بسعة  3ملیار م

. وتتمیز المدینة وناحیتھا بمناخ معتدل حیث تتراوح درجات الحرارة ملم 300ت فیصل إلى التساقطا. أما معدل 3ملیون م
 . صیفا 0 31و  0 18.5شتاء ، و بین   0 18.7و  0 5.2فیھا ما بین 

أكلیم    -السعیدیة     -أحفیر    -أما تراب العمالة فمقسم من الناحیة اإلداریة إلى ست جماعات حضریة ھي : ( بركان    
  -فزوان    -مداغ    -لعثامنة   -سیدي اسلیمان شراعة ) وعشر جماعات قرویة ھي : ( أغبال    -عین الركادة   -

، وكل ھذه الدوائر ممثلة بثالث نواب بمجلس سیدي بوھریة )  -تافوغالت   -ن رسال  -زكزل   -الشویحیة  -بوغریبة  

 262إلقلیمي ، وتسعة عشر بمجلس الجھة، و عضاء بالمجلس االنواب ، ومستشارین بمجلس المستشارین ، وعشرة أ
 .في فھرس الخرائط ) 02خریطة رقم )   ( أنظر ال 2( مستشار جماعي .

، وباإلقلیم شبكة طرقیة كلم 50كلم، وعن مطار وجدة أنجاد ب  80مطار الناظور بني أنصار ب وتبعد مدینة بركان عن     

.  % من المجموع 15.5كلم التي تمثل  357ھامة لم یشمل التعبید منھا إال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطالبة زھور  –خ والجغرافیا بحث لنیل اإلجازة في التاری –المرجع : األنشطة التجاریة والخدماتیة بمدینة بركان  –)  1( 
  2000 – 1999السنة الدراسیة  –نجاري 

 المصدر : عمالة إقلیم بركان ( التقسیم اإلداري ) مصلحة ...... –)  2( 
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 أما بنیات المؤسسات التعلیمیة فیوضحھا الجدول اآلتي ( باختصار ) :   

 

  الحضري القروي المجموع

 المؤسسات 49 39 88

 الحجرات 1068 675 1743

 عدد التالمیذ 35865 15900 51765

44%  41%  46%  نسبة اإلناث 

     
 .لتمدرس الفتاة%  87% منھا  85سنة فوصلت  13إلى  06أما نسبة تعمیم التعلیم من     

 : مراكز التكوین 
 .نة تقریبان كل سمرشحا للتكوی 1170للخواص ب  16مراكز عمومیة و  06، منھا مركزا 22وصلت في مجموعھا إلى    

 .یذ بنظام داخليتلم 270وتستقبل  1997وأما المدرسة الفندقیة بالسعیدیة فتأسست سنة  

 في المجال القروي  06، منھا  13المراكز الصحیة: 
 بالعالم القروي  03المستوصفات : 

 بالقروي  03، منھا  06: دور الوالدة

 مستشفى إقلیمي واحد یوجد بمدینة بركان 
 .طبیبا 35بالقروي، وفي الطب المختص  06منھم بالحضري  99: الطب العام األطباء

  02: صحات الخاصةالم
 .02خاصة، أما الوحدات المتنقلة فھي  08منھا  12عدد سیارات اإلسعاف: 

، قرویةكانیا مطردا بسبب عدة عوامل منھا: ارتفاع الخصوبة والوالدات، والھجرة الولقد عرفت مدینة بركان تزایدا س    

 : ج ...الخ ویوضح ذلك الجدول التالي، وتزاید الھجرة نحو الخارارتفاع مستوى الدخل لدى الفالحینو
( المتوقع ) 2004  2003 2002 2001 1994 

97451 95353 93300 91292 77026 

  
 )  1. ( 2في الكلم 6958، وبكثافة سكانیة تصل إلى  2كلم 14وتتسع المدینة على مساحة    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 مصلحة ........... –مصدر اإلحصائیات : عمالة إلقلیم بركان  –)  1(  
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وھذا ما نتج عنھ تطور في  ،تزاید السكان والحاجیاتقتصادي وأما أحیاء المدینة فھي في تزاید بارتباط مع النمو اال     
 –الحي الصناعي   -بوھدیلة    -الفتح   –المسیرة  –حیاء : مربوحة البناء، وتزاید في التجزئات السكنیة، ومن أشھر األ

  -لمحال   -یة الوداد  -القدس    -األندلس  –لكرابا العلیا   -المكتب  –حمزة  -بوكراع   –السعادة  –الحسني  -سالم  
 في فھرس الخرائط ) 03) ( أنظر خریطة أحیاء مدینة بركان( رقم  1األمل ... (   -تجزئات ملویة 

وبعد ھذا الجرد العام للمعطیات العامة الدیموغرافیة واإلداریة والتعلیمیة والصحیة ، فمن األریح اآلن التعرف على بنیة    

. فلیكن ذلك من خالل الجداول ضمن محیط واسع تنفعل وتتفاعل معھة تندرج ثانویة القدس اإلعدادیة كمؤسسة تعلیمی
 .ین ید القارئ للتمحیص واالستنتاجالتوضیحیة توخیا لالختصار تاركا األمر ب

 المحیط البنائي للمؤسسة  -1
 2م 1000المساحة الخضراء :      

 2م 1500:         مساحة الساحة

 2م 1000: المساحة القابلة للتوسیع

 2م 3500:        المساحة المبنیة

 للبنات )    10للذكور ) و  20(  30:           عدد المراحیض
 03:            عدد المشارب

 الجناح الریاضي  -2
 02مستودع بدون رشاشات   

  01مكاتب الریاضة   

  01ملعب كرة السلة   
 01ملعب كرة الطائرة   

 01ملعب كرة الید   

 01ملعب كرة القدم   
 جناح السكنیات للعاملین بالمؤسسة  -3
 01مسكن للحارس   

 01مسكن لحارس عام للداخلیة   

  01 مسكن لحارس عام للخارجیة  
 )  2(    01مسكن للمقتصد   

 مسكن لرئیس المؤسسة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
السنة  –الطالبة زھور نجاري  –خریطة أحیاء مدینة بركان من بحث لنیل اإلجازة في التاریخ والجغرافیا  –)  1( 

  2000 – 1999الدراسیة 

 ) اإلحصاء المحلي المیداني للمؤسسة  2( 
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 جناح الداخلیة  -4
 01قاعة لألكل   
 20غرف للنوم   

 01مستودع   

 20المراحیض   
 الحجرات

 للثانوي  08لإلعدادي ،،،،، 21قسما ،،،،،  29ـ العام ـــــ  
 للثانوي  02لإلعدادي ،،،،  03أقسام ،،،،،  05العلمي ـــــ    

 المختص ــــ  حجرة واحدة ،،، لإلعدادي ( اإلعالمیات )   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  للثانوي 10لإلعدادي ،،،،،  25حجرة ،،،،،  35المجموع :  

( األرقام المدرجة تعرف تغییرات مستمرة وفق حركیة التالمیذ واالستفادة من المنح خالل السنة طاقة الداخلیة  -5

 الدراسیة )

  220الوجبات   
  220األسرة المتوفرة   

 )  1(    240الطاقة   

 )  1تویات ( اإلعدادي )   ( أنواع المنح والمس -6

 النصف كاملة النوع
وجبة غذائیة 

 متممة
 المجموع المؤدى وجبة غذائیة

 183 16 - 06 01 205 

 
 إ   94ذ ــــــــ  111ــــــــ   205

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحوظة : ( كل األرقام المذكورة تخضع لتغیرات مستمرة   –المصدر : اإلحصاء المحلي  المیداني للمؤسسة  –)  1(       
 والتوضیح واإلفادة )  لالستئناسخالل السنة الدراسیة وفق حركیة التالمیذ والحاجات الطارئة وھي أرقام 

، المنح التي تعطیھا الدولة یتزاید، علما أن (( عدد تقریبا 1100و  950بة فتتراوح بین وأما المنح على مستوى النیا

 . ) 1)) (  93/  92سنة  24601قابل م 2003 – 2002بالنسبة لإلعدادي سنة  37173حیث بلغت 

 أما الداخلیات فتتموقع في المؤسسات التالیة:
ابن بطوطة أكلیم   –تافوغالت إع    –حفیر ( ثا/إع ) النھضة أ  –ثا اللیمون للذكور   –الفھریة للبنات    –القدس إع    

سیدي    –عثمان بن عفان أتزایاست    –الخوارزمي بالركادة    –مارس مداغ   03(ثا/إع ) . أما المطاعم ھي في : 
 )  2( بوھریة . 
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  2004-2003معطیات عامة للسنة الدراسیة  -7
 ) وفي بعض السنوات تتجاوز ذلك . 60 40بين   -الل السنة ) ( +/هذه األرقام تخضع إلى تغيرات مستمرة خملحوظة : ( 

 عدد اإلناث الحجرات الفصول عدد التالمیذ المستویات

   12 415 األولى 

   12 347 الثانیة

   16 655 الثالثة

 650 30 40 1424/1417 المجموع

 
الثاوي التأھیلي 
بجذعیھ األدبي 

والعلمي وسنتیھما 
 األولى

 193 5 13 395/386بین 

 )3  ( 

                   التأطیر العام للتالمیذ بالمؤسسة  -8
1995- 
1996 

اإلناث 
 منھم

1997- 
1998 

اإلناث 
 منھم

1999 
2000 

 اإلناث
 منھم

2001-
2002 

 اإلناث
 منھم

2002-
2003 

 اإلناث
 منھم

2003-
2004 

اإلناث 
 منھم

2113  872 1610 652 1229 527 1834 803 1620 726 1424 650 

 )3 ( 
ــــ  ـــ ـــــــــــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ  ـ

 تربیة وتعلیم  7ص :  2004أبریل  20لیوم الثالثاء  4216) جریدة بیان الیوم العدد  1( 
 نیابة بركان  –) المصدر : مكتب اإلعالم والتوجیھ والمنح  2( 
 نیابة بركان  –) دلیل المؤسسات التعلیمیة  3) (  2( 

 نيابة بركان )  04-03و 03-02و  02-01و  00-99و 98-97و  -96-95  -( المراجع : دليل المؤسسات التعليمية لسنوات  

بالمجال  15900، منھم    51765%  من مجموع المتمدرسین باإلقلیم  2.93ویمثل تالمیذ المؤسسة نسبة     

،  منھم  10367ین بالثانوي اإلعدادي % من مجموع المتمدرس 14.63بالحضري ، وبنسبة  35865القروي و 
 . 2004-2003القروي للسنة الدراسیة ب 5034بالحضري و  9012
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   2004 -2003أطر المؤسسة للسنة الدراسیة  -10
        02إ  ــــــ المحضرون :  02منھم  10إ ـــــــــ   األعوان :  03منھم  18اإلداریون :  

 )  1( . إ  06منھم  25 إ ـــ أساتذة الثانوي التأھیلي : 19منھم  72أساتذة الثانوي اإلعدادي : 

تجعل  دون أن أفرط في بعض المعطیات حتىوختاما ال بد من التوضیح أني حاولت قدر اإلمكان االختصار اإلیجابي     

 " عند اطالعھ على ھذا البحث التربوي اإلداري المتواضع .  القارئ " في الصورة

 
 

 وهللا ولي التوفیق .
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــ
 ) اإلحصاء المیداني المحلي للمؤسسة  1( 
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    INTRODUCTION الـمـقـدمـة

 
 لماذا التواصل المدرسي ؟   

 
ناھیك عن  التربوي،تناولت التغییر  والتي في كلیتھا باآلالف،قود الثالثة الماضیة تواصل إصدار الكتب خالل العإن       

وفي التسعینات ارتفعت  متواضع.فكان للمغرب فیھا نصیب  المتخصصة،المقاالت والبحوث والمجالت والدوریات التربویة 
إدارة وتسویق التغییر التربوي لصعوبة فكانت معظم الكتابات قضایا ومسائل تتعلق بكیفیة  ،وتیرة اإلصدارات العالمیة

وما یقتضیھ التغییر بالتخلي عن عادات بشریة  المستویات،وما یفرضھ التطور على كل  لتعدد الفاعلین، ،عملیة التغییر
الكثیر من المختصین وھذا ما دفع  المؤسساتیة،التي رسختھا الممارسات  بما في ذلك علیھ،تتمسك بالمألوف والمتعارف 

 المتوخاة.ن إلى الجمع بین االھتمام بالوسائل والغایات معا للوصول إلى النتائج حثیوالبا
فالتغییر غالبا ما یكون " مكروھا " لكونھ یدعو الناس إلى ترك ما اعتادوا علیھ من ممارسات روتینیة یقومون بھا     

باألساس وھي  التربوي،یق وإدارة التغییر ومن ھنا جاء االھتمام الضروري بمسألة كیفیة تسو یوم،بصورة " آلیة " كل 
ذلك التواصل المستمر بین كل المعنیین والفاعلین للقضاء على الشعور  للتغییر،المرتبطة بالبعد االجتماعي مسألة التواصل 

ساتذة فتكلیف األ الجھود.بالوحدة والعزلة في متاھات التغییر الذي یھدف إلى تحقیق غایات كبرى تتطلب التكاثف وتضافر 
والخروج بتصورات واضحة تحدد السبل الكفیلة لتطویر تلك المقررات استنادا إلى  ،بدراسة المقررات الدراسیة المختلفة

 ة ـــوالحراس والمدیرین بإنجاز بحوث ابستمولوجی التكوین،وتكلیف الطلبة المتخرجین من المعاھد ومراكز  المعاش،الواقع 
مجاالت محددة  معمقة فيوتكلیف مراكز الدراسات التربویة والبیداغوجیة بدراسات علمیة  إجرائیة،( نظریة المعرفة ) أو 

في النھج الداعي إلى إعطاء الفرصة یندرج  ،كل ھذاالمناسبة، فالعتمادھا في اتخاذ القرارات تخص التربیة والتعلیم 
وكل وھي  الحقیقي،لتجدید التربوي واإلداري عن آرائھم في قضایا ا لیم على مختلف المستویات للتعبیرللممارسین في التع

إذا ما نالت االھتمام الالئق من كل  ، باعتبارھا أرضیة خصبة ، يقد تساھم في رفع وتیرة التطور العلمالتي المجھودات 
 المسؤولة.الدوائر 

ھو السبیل إلى التخلص من تلف مستویاتھم ودرجاتھم الوظیفیة، إذن فالتواصل في میدان التعلیم بین كل المعنیین وبمخ    
لجعلھ ثقافة لضمان نجاح التطویر التربوي  ، ال مناھجھولما وأسالیبھ، وتأصیل قواعده  التغییر،اإلحساس بالخوف من 

تزید في ترسیخ التواصل الفعال،  ،مختلفة ورائدةوبالتالي اقتراح مشاریع  والخبرات،واإلداري باعتماد نقل التجارب 
 التربوي.وفق التوجھات الكبرى لإلصالح  ،المؤسس والمنشودوتساھم في التغییر 

  ومنھا: واضحة،إال على أسس وقواعد  فإن التواصل الفعال ال یمكن أن یتحقق في أي فضاء ،ومن ھنا   
 المواقع.األسالیب والمھارات التواصلیة في كل  -أ      
 الممنھجة.لدراسة الفھم السلیم لواقع الفضاء / المحیط والمنبثق عن ا -ب     
 البدائل.مشاریع ستراتیجیات " تصاغ في بدائل أو إنتاج التصورات والرؤى وتحویلھا إلى " ا -ج     

  التالیة:وبھذا یمكن طرح األسئلة 
ھل الفھم لواقع المكونات االجتماعیة عنصر مساعد على إرساء تواصل فعال مع المتمدرسین وكل الفاعلین في  –أ 

 لیم ؟ التربیة والتع
وإلى أي حد تلبي المؤسسة التعلیمیة رغبات التالمیذ وطموحاتھم المادیة والمعنویة والجمالیة لتحقیق  –ب 

 لإلسھام في تحسین وتوطید العالقات بین كل المكونات ؟  ،التواصل الجید
 الذي التواصل قیذ ؟ وھل تحقالتالم ولیاءوأ باءوآوما ھي المستویات التواصلیة الموجودة بین المؤسسة  –ج 

على أداء مھامھم  داریینواإلوبالتالي تساعد المشرفین التربویین  والتربویة،من قدرات المتمدرسین التعلیمیة  یرفع
 في أحسن الظروف ؟  

مركزا على بعض  ، في شقیھ النظري والتطبیقيو ،ھذا ما سأحاول بعون هللا وتوفیقھ أن أتناولھ من خالل ھذا البحثف    
وألن التواصل  یسعف،ال لشيء إال ألن الوقت ال  ،بالتواصل المدرسي اوثیق الھا ارتباطالتي و المحددة،ا واإلشكالیات القضای

 ومعقدة.مواضیعھ متشعبة 
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البحث  تصمیم   
 

وامل، ة عؤدى بمستویات مختلفة تتحكم فیھ عدلكون التواصل طبیعة كل كائن حي، ولھ وضع ممیز لدى اإلنسان، ویُ     

یر اإلداري التربوي إال وبالتالي ال یمكن أن یثمر في المجال التربوي والتعلیمي، وفي ھدف الرقي بالعملیة التعلیمیة، والتسی
على الفھم السلیم للتواصل ، وتفاعالتھ مع الواقع المدرسي إجماال، ومن خالل البنیات والمكونات التنظیمیة  إدا انبنى

وعلى ضوء  –على أكثر مستوى  –مة تأتي محاوالت طرح البدائل الممكنة فمن ثسسة، الداخلیة والخارجیة للمؤ
واإلسھام في المستجدات التربویة، وفي أفق خلق التجانس الفعال بین كل الفاعلین في الحقل التربوي خدمة للتلمیذ أوال، 

 التنمیة الشاملة لمجتمع القرن الواحد والعشرین.

ي، وبعد التعریف بمؤسسة ثانویة القدس اإلعدادیة ومحیطھا، ارتأیت تقسیم البحث إلى ثالثة الدواع هذھوانطالقا من    
 تتضمن ما یلي:ول نظري، والثاني تطبیقي ) بحیث فصول رئیسیة ( األ

اختیار التواصل  ذالماة لإلجابة عن السؤال التالي: الفصل األول یحتوي على مقدمة، حاولت فیھا رسم خطوط عام   
باعتماد  ،ي موضوعا للبحث ؟ یلیھا تمھید، وقفت فیھ على عدد من التعریفات والمفاھیم االصطالحیة للفظة التواصلالمدرس

للوقوف على أھمیة التواصل في عدة مجاالت منھا، التواصل اآللي ، واللسانیات، والتدریس  ،بعض مرجعیات بحثیة عملیة

ة نرید سول أي مدرالمجال لطرح تساؤالت ح ما فسح اوھذسالیبھ، والتعلیم، لتتضح أركانھ، وبعض أھدافھ، وطرقھ وأ
التساع تیمة موضوع البحث، لتحقیق التواصل الفعال مع اإلشارة إلى عدد من مدعمات ومعیقات التواصل المدرسي. ونظرا 

مات وممیزات محاوال اإلجابة عن السؤال التالي: مؤسساتنا الثانویة اإلعدادیة تحتضن من ؟ فأبرزت أھم سانتقلت 
المراھقین، وحاجاتھم، ومعاناتھم المختلفة، لكونھم المركز ( قطب الرحى ) المستھدف في كل تواصل داخل فضاءات 

 المؤسسات التعلیمیة.
أما الفصل الثاني، فاسُتھل بالحدیث عن أھمیة األدوات االختباریة العلمیة في البحوث المیدانیة، وبینت إجماال البناء العام    

ول أسئلة محددة سلفا، توخیت منھا أن تستجیب لألھداف التي رسمت لھا. ن اللتین وظفتھما لجمع المعطیات حستمارتیلال

انتقلت إلى مرحلة الفرز والمعالجة والتخلیل واالستنتاج والتعلیق، للتعرف على المكونات االجتماعیة للمؤسسة بعدة  وھكذا
ھم حول تحسین وترقیة فضاء المؤسسة، واستكشاف نظراتھم حول معیقات آراء العمالء واقتراحاتأبعاد، واستقصاء 

التحصیل الدراسي، بفتح المجال أمامھم لخلق تواصل نفسي ومعرفي من خالل اختیاراتھم المفضلة لأللوان واألرقام، حیث 
 لشخصیة المراھق إلغناء مجال التواصل المدرسي. –ولو جزئیة  --اعتمدتھا في تفسیرات 

لفصل الثالث، اعتمدت معطیات استمارة استھدفت مجموعة من آباء وأولیاء التالمیذ المتمدرسین باإلعدادیات لرصد وفي ا  

وإشكالیات تربویة وتعلیمیة، والوقوف على آرائھم فیھا  مستوى التواصل القائم بینھم وبین المدرسة، وفي عدة قضایا
 رفع من مستوى األداء التواصلي خدمة لقضیة التربیة والتعلیم.مستنتجا وعلقا، وطارحا القتراحات عالجیة بدیلة لل

یلت الفضول الثالثة بخالصة عامة تجمع بین ما توصلت إلیھ من نتائج، مع تضمینھا اقتراحات وتوصیات  نوفي األخیر    
     ة للبالد والعباد.تتوخى تحقیق التواصل الفعال، والرفع من مستوى المردودیة العامة للتعلیم بالمدارس العمومیة خدم
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 دالـتـمـھـیـ
 تعریفات ومصطلحات

 التواصل لغة 
 :في لسان العرب   
جّني : ُصلًَة وقال أظنھ مّطردا. وفي القرآن  : وَصلُْت الشيء َوْصال وِصلًَة ، والَوْصلُ ضّد الھجران ، وزاد ابنوَصلَ    

َل )) ((:  الكریم قولھ تعالى َقْو قْد وّصْلنا لهم ال نبیاء وأقاصیص من مضى بعضھا ببعض، لعلھم ، أي وّصلنا ذكر األول

لَ وأْوَصلَ  ي أبلغھ إّیاه، وأنھاه إلیھ. وواصل حبلھ كوَصلَھ. الُوْصلَُة: االّتصال. أ: یعتبرون. واّتصل معناه لم ینقطع، ووصَّ

، ن، وقول المأمومین من خلفھ آمین الّضالّی، وھي قول اإلمام والاال ، ومنھ الُمواصلة في الّصالةوواصل مواصلة وِوص

من أراد أن یطول عمره فلیصل : (( ومنھا أیضا وصل القراءة بالتكبیر. والّتواصل ضّد الّتصارم، ففي حدیث نبوي شریف
، ق بھم، والرفذوي النسب واألصھار والعطف علیھم: ھي كنایة عن اإلحسان إلى األقربین من قال ابن األثیر))  رحمھ

لَُة ھي الجائزة والعطّیة. واّتَصلَ الَرجل بمعنى انتَسب، ومن ذلك قول األعشى .والھموالرعایة ألح  :والصِّ
 إِذا اتََّصلَْت قالَْت لَِبْكِر ْبِن وائٍِل         َوبِْكٌر َسَبْتھا ، َواألًنوُف َرواِغُم     

و مزید بحرفین ھما ، وھلَ فوزنھ َتفاَعلَ ). أّما تواصَ  1دعارتھ ( وواصلھ ُمواصلة وِوصاال یكون في عفاف الحّب و   

. واّتصل مركب من اوتصل فعل حادث من الفاعل والمفعول معاومعنى ھذه الّزیادة المشاركة التي تفید أّن ال .الّتاء واأللف
 )  2. ( لى وزن افتعل مزید یفید المطاوعةع

التوافق  وكلھا تفید إما اإلخبار، أو ،قاقاتھ وتفرعاتھأن المعاني والدالالت اتسعت مع جدر الفعل واشت نیتبیومما سبق     

فق والعطف واإلحسان في المعامالت، أو منح العطّیة والجائزة، أو الر عدم الھجران واالنقطاع ، أو االنتساب ، أو ، أو
ن وعن التحفیز والمشاركة من الطرفی، إضافة إلى أن الوصل والتواصل واالتصال یقتضي التوافق والتجاوب والحب

لوقوف على جوھر مفاھیمي . وھذا الجمع للمعاني والدالالت ( في تعسف مقصود ) لم أبتغ منھ إال اطواعیة واقتناع
، وكل ھذا أتاحتھ لي سالیب التي تسمو بھ إلى الفاعلیةمن القواعد واألسس واأل یقتضي، وما لالتصال في مختلف صوره

واللسانیات وعلماء  یم االصطالحیة العلمیة عند عدد من علماء االجتماعموسوعیة اللغة العربیة قبل الخوض في المفاھ

 .النفس وغیرھم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 قرص مدمج  –) لسان العرب  1(   
 –مطابع إفریقیا الشرق  – 1991الطبعة األولى لسنة  –) قواعد اللغة العربیة للسنة السابعة من التعلیم األساسي  2(   

 )  26: الدار البیضاء ( ص
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   التواصل اصطالحا
    
نھج البحث ، أو مفي الصیاغة ،التعریفات العامة التي أعطیت لمفھوم التواصل رغم اخالفھا في الكثیر منھاإن أغلب     

كلھا اعتمدت و، لمي والتكنولوجي في العصر الحالي، أو في اإلضافات المرتبطة بنتیجة حتمیة مواكبة التطور العوتخصصھ
، علما ) كمنطلق Romman Jakobsn  (  )1963الخطاطة العامة للتواصل اإلنساني التي اقترحھا ( رومان جكوبسون 

 ،) بالوالیات المتحدة األمریكیة  BELLوع التواصل خاصة في مختبرات ( بیل أن السبق كان لمن قبلھ في التعاطي لموض
. وفي ھذا العمل مات عند إرسالھا في بعثیات البرقحینما حاول العلماء تطویر نماذج االتصاالت للتخفیف من ضیاع المعلو

من وجھة نظر ج تلغرافي أكثر ، وھذا النموذج ھو ما سمي ( وینكین ) وھو نموذ  BITنشأت وحدة قیاس االتصال بیت 
) ال لشيء  SHAMMON et WEAVER   1949. وأورد الخطاطة العامة لـ ( شامون و ویفر في التواصل اإلنساني

 )  1. ( بینھا وبین التي اعتمدھا جاكبسونإال ألعطي للقارئ إمكانیة المقارنة 
 
         المتلقي السیمنتیكي  
             
  صوت سیمنتیكي              

   المتلقي جھاز         اإلشارة المتلقاة   الموصل                  اإلنسان المتلقي 
             
             
  مصدر المعلومة         
             
             
       صوت البعثیة أو اإلرسالیة            
       
سى أنھا منتجة ومتلقاة ، وھو نموذج یأخذ بعین االعتبار اإلرسالیة والشفرة وینھي لجھاز "التواصل " ھذه الخطاطة     

. فالفاعلون الحقیقیون لغة واللسانیات التركیبیة للمعطىیبعد عما في النموذج السویسري ل )فشامون(ن ، إذا من مخاطبی

 . نیات للبعثیاتر ابراغماتیة اللسافي التواصل أخذوا الیوم بعین االعتبا
الوظیفة التواصلیة وفي كل اللغات، وھي فتتعلق ب  ) 1963في تواصل اإلنسان (  )جاكبسون(أما خطاطة اللساني     

 )  2: ( كالتالي

 
 
 
 
 
 
 

ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــــ  ــ
 )1 ( Collection Microsoft -  Encarta 2004  
 )2  (www.tecna.unige.ch/themes 
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 المصدر المرجعي        

contexte réfèrentielle 

 
 
       

   -( العواطف  المرسل/   شاعریة  الرسالة أو اإلرسالیة( معرفة المتوقع من الخلفیات/  المرسل   
 لالحساسات المرتبطة بالمتحدث عنھ)                         والتأثیرات)                 

 
             

 االتصال ( ربط التواصل الجسدي واالبسیكولوجي وبنوع من السخریة مثال )   
 

                            
    
 

CODE    اللغة -الشفرة اللسانیة 
 

 * ھذه الوظیفة تھتم باإلرسالیة / الخطاب  * تقاسم التأكد من المخاطبین نفس الفھم      
  نفسھا وبمكوناتھا     وفي نفس المستوى والقدرة ( تسمیة القط قطا )
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وبالتالي یبقى  ) 1(  .یأتي القول أن التواصل لیس حدثا، ولكنھ عملیة ذات حركیة ثابتة، وأن االستماع فن مفتقد ومن ھنا   

: مرسل / باعث إلى مرسل إلیھ / متلقي ، تبادل اإلخباریات أو الرسائل من نقل أوالتواصل في مفھومھ العام أنھ عملیة 

، بل تتعداه إلى كل أشكال التواصل بما لفظي مثالوبھذا المفھوم الواسع فإن العملیة التواصلیة ال تتحدد في  تواصل محدد كال

 –واللمس  –...) ( والكمیائیة / الشمیة -الخرائط  -رعالمات المرو –: ( كتابة براي فیھا التي تملكھا الكائنات الحیة، مثل
. العیش منفردة والرقص ... كما لدى الحیوانات أیضا ) وكلھا تتیح تحقیق التناغم مع المجموعة بحكم أنھا ال تستطیع

. ولإلشارة تویھا، أي نظام الرموز التي تحفال یتم إال إذا اقتسم المرسل والمرسل إلیھ رسالة / خطابا ،ومھما تنوع التواصل
 .م 1900) سنة   Karl Von Frishكارل فون فریش (فإن الدراسات األولیة في التواصل اإلنساني ابتدأت مع النمساوي 

ا لتبادل المعلومات بین األفراد، وأن المعلومات یمكن أو أسلوب ،ومما سبق أیضا یأتي التفسیر القائل بأن التواصل طریقة   

 ) 2( : تقبالھا بطرق عدیدة منھایمكن اس ، كماإرسالھا

 الكلمة المنطوقة أو المكتوبة  -

 ابتسامة الصداقة والمودة      -

 حركات الیدین  -

 تعبیرات الوجھ وغیرھا    -

 .الشفھي یتضمن المخاطبة واالستماعوبھذا یمكن االتفاق مع القائلین بأن التواصل   
، وھي فكار والمشاعر بین ألفراد، أو كالما یترجم بالفعل الحركياصل األوالمخاطبة بدورھا إما أن تكون لغة تتیح تو    

 . ) 13( ص  1968أیضا العملیة التي تتم من خاللھا استقبال الرموز الصوتیة وإصدار ھذه الرموز ( بانجس 
       ) 3: (  تتكون من لغویة أربعة ھي )بانجس(فاللغة عند 

             
             
             
             
             
النظام المورفولوجي الصرفي          
         النظام الصوتي            
 نظام دالالت األلفاظ            النظام التركیبي البنائي     یتعلق باألصوات الخاصة  

 باالستخدام اللغوي   ( معاني الكلمات                                                              
 ( التركیب المنتظم للكلمات في مقاطع وجمل )      ومجموعات الكلمات )     

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 16ل  – 15وثیقة أدوات العالقات العامة عدد  –مركز التمییز للمنظمات غیر الحكومیة  -  NGOCE.Org) موقع  1( 

   2002نونبر 
 ) المصدر نفسھ  2( 
 : أسالیب التواصل اللفظي مقالة –) موقع منتدى الخلیج لذوي االحتیاجات الخاصة  3( 
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أثران بالبناء والتركیب ، فإنھما یتمدرسيصل الوما دامت اللغة والكالم من المركزات األساسیة في التوا     
والتوافق  ،التشریحي، واألداء الوظیفي الفیزبولوجي، واألداء العضلي / الحركي، والقدرات المعرفیة، والنضوج

،  وفي أي من العوامل السابقة  یمكن أن ت أو األشكال المختلفة من الشذوذ، واالنحرافااالجتماعي والسیكولوجي

في الوسط التعلیمي إلیجاد ، وتقتضي الوعي بھا وتقییمھا في التواصل –على نحو أو آخر  –ابات تنتج اضطر

من المربین، واإلخصائیین النفسیین، واألطباء، والمشرفین ، ولن یتحقق ذلك إال بتنسیق الجھود وتكاثفھا العالج

ة جمیع الفاعلین لتعلیمیة ھي مھم. ولذا فإن فعالیة التواصل داخل المؤسسات االتربویین، واآلباء وغیرھم

 .بداخلھا وخارجھا

ومن ھنا أیضا یمكن القول (( أن التدریس الذي یعتمد على تكثیف الدروس للمجموعات في ظروف مریحة    

، وتكون دروسا موجھة لمجموعات محدد ومحفزة في ھدف لوسائل بما فیھا الوسائل الحدیثةتتوفر فیھا كل ا

عالمیة ظاھرة كودیموقراطیة التعلیم  ،... و في وقت نجد أن التنمیة وتقدم المدرسةترقیة التدریس الكیفي 

حققة ووسیلة تكسب بضربة م ،ھو تدریس منظملدول السائرة في طریق النمو، ، وامشتركة بین الدول المصنعة
كساب التالمیذ التواصل .  وال یمكن لألسالیب البیداغوجیة رغم تعدد طرقھا ومناھجھا إالتالمیذ القدرات التواصلیة

ودون التغاضي عن الظروف  )  1)) (  الخصوصیات الثقافیة واالجتماعیةالحقیقي إال إذا أخذت بعین االعتبار 

  .  بكل األسالیب الممكنة والمثمرة ، و اعتماد تحفیز المتعلمینالمحیطة

ن السخریة ، فإرید إدماج التلمیذتدعي ) أنھا ت وما دمنا نعلم أن المدرسة ھي مؤسسة معقدة ترید ( أو    

تعلیمات وأیضا تُدار حول الممارسات المدرسیة التي ھي في نفس الوقت ممارسات البیداغوجیة التي تدور 

والتي  ،، ولكن ھي عالقات المعرفة لحاملي ھذه المعرفةوأوامر للتربیة والتمدرس، ولیس نقل المعارف فقط

: أي مدرسة نرید ؟ ھل القائمة على الحوار والتواصل ساسي التاليالتساؤل المحوري واألتحیلنا إلى طرح 

والالتوافق  ،أم المدرسة التي ال شيء فیھا یناقش ؟ أم المدرسة الظالمیة القائمة على  زرع المبھم ؟ الفعال

 والشك والریبة ؟  

 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مدیرھا السید عبد المجید – 1998/  8العدد  –) مجلة قضایا تربویة تصدر بالدار البیضاء  1( 

 : مقالة –الذویب 

APPRENDRE A COMMUNIQUER -  une histoire à deux temps -   
LIMANE  ABDELMAJID                             
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وتقییمھ  ،لن أستطیع أن أجد جوابا سریعا وجاھزا لھذه األسئلة إال بعد رصد ولو أولي وجزئي لواقع المؤسسةو    
) الذي استھدف عددا ھاما من تالمیذ  2004واستخالص النتائج من االستبیان التواصلي ( خالل شھر مارس وأبریل  

ن عن أغلب المتمدرسین في المؤسسات التعلیمیة بالمغرب إال في ختلفو، حیث ال یثانویة القدس اإلعدادیة كنموذج
 .، بحكم عوامل مساعدة أو معیقةأو خاصة ،جوانب معینة

، فمن األجدى نھ وأنواعھ وبعض أھدافھ بشكل عاموإذا كان القارئ قد اتضحت لھ بعض معالم مفھوم التواصل وأركا   

، فاعلین في مجال التربیة والتعلیمما ھو فكري بالعملي الیومي لل بینحتى یستطیع أن یربط  ،التركیز على المعوقات
 .المؤسسة التعلیمیة سواء داخل أو خارج

إن تعدد المتعاملین والفاعلین في فضاء المؤسسة التعلیمیة یضفي إلى تعدد وتنوع المعارف والمھارات والخبرات التي    
نتھاء الحصص الدراسیة ) وھذا ما رس الدخول إلى الخروج بعد ا( من دق جالتلمیذ خاصة في أوقات الدراسة  یتلقاھا

: ما نوع الرسائل / الخطابات التي یتلقاھا ؟ وما نوع األنشطة التي یمارسھا ؟ وما نمط التالیةلح على طرح األسئلة ی

لم نقل الجمالیة ؟  النظام السائد في الفضاء ؟  وإلى أي حد یستجیب الفضاء المؤسساتي لرغباتھ الفكریة والنفسیة إن 
وھل یشعر في ھذا الفضاء الذي یتعایش فیھ یومیا مع زمالئھ وأساتذتھ وغیرھم من المدبرین والمسیرین بالتوافق 

، وقبل أن أوردھا بالنفي أو اإلثبات ال بد من األسئلة وغیرھا تحتاج إلى أجوبة أم التنافر والتضاد ؟ ھذه ،والتفاھم
، وامتألت بھا صفحات المجالت والجرائد سي التي وردت في توصیات ومناظراتعدةالمدرالتساؤل عن معوقات التواصل 

 .ى مدى عقد أو عقدینعل

 : ي شكل رؤوس أقالم توخیا لالختصار، وفسأحاول أن أدرج بعضا منھا مختصرةو   
 انعدام أو ضعف المشاركة الفعالة لألسرة في المراقبة والتوجیھ  -

 ادلة بین األطراف الفاعلة  انعدام أو ضعف الثقة المتب -

 الحدة والقسوة في المعامالت عند عدد من األطراف  -

 تحمیل كل طرف مسؤولیة أي فشل كان للطرف اآلخر  -

 ...الخ )  -البنیة  –األنشطة  –البرامج  –عدم وجود تكامل ألدوار ( الفاعلین  -

 ضعف أسالیب توجیھ ومساعدة اآلباء واألولیاء   -

 ، أو المكاتب اإلداریة ھزة لحل المشاكل سواء داخل القسم، أو في الساحة اعتماد الوصفات الجا -

 نقص األطر المتخصصة أو انعدامھا خاصة في المجال السیكولوجي واالجتماعي والصحي  -

 اعتماد التأویالت وإصدار األحكام المسبقة عند تحلیل القضایا السلوكیة  -

، وعدم أو ضعف مأسستھا في یة والتربویة لمیوالت التالمیذاع" الموازیة " أي االجتمعدم مسایرة األنشطة  -
 مجموعات عمل أو مشاریع نوادي 

 غیاب المحفزات ووسائل التشجیع والترغیب  -

 قتامة الفضاء المؤسساتي لنقص العنایة  -

داخل أو داریة  في انعدام أو ضعف الوسائل التعلیمیة المتقدمة تكنولوجیا لتوظیفھا في كل األنشطة التربویة واإل -

 خارج المؤسسة

 عدم شعور الفاعلین بالمتعة في األوقات التي یقضونھا بالمؤسسة  -

 انعدام أو ضعف تقدیم الخدمات المتمیزة لآلباء واألولیاء والمشرفین التربویین واإلداریین  -
 انعدام أو ضعف المشروعات الجماعیة التي توطد أسس التواصل الفعال والمثمر  -
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 ، سواء كانت سیاسیة أو نقابیة أو غیرھا  زعھا ألسباب مختلفةاألطراف وتنا تجاذب -

 التھرب من المسؤولیة أو القیام بھا منقوصة  -

 التأثیر الھائل لوسائل اإلعالم الھدامة ( عدد من الفضائیات )  -

 نقص أو انعدام اھتمام األسر باألبناء لتلبیة حاجیاتھم األساسیة في المأكل واللباس والتطبیب وغیرھا  -

 عدم التعود في العالقات على قواعد الدیموقراطیة والحوار  -

 اقتصار جمعیات اآلباء على مد العون للمؤسسة في بعض القضایا المادیة بدل القضایا التربویة األساسیة  -

 ظروف العمل غیر المالئمة داخل عدد من المؤسسات  -

 ضغط الخریطة المدرسیة -

  Ecole Institutionnelleالتعلیم وبالتالي للمدرسة المؤسسةلنظام  الممارسات البیروقراطیة اإلداریة -

دوالیك في باقي ، وكذا ي بحصیلة معرفیة ومھاراتیة ضعیفةانتقال عدد ھام من التالمیذ من االبتدائي إلى اإلعداد -

 . المستویات األخرى

 

من الندوات والكتابات بكل موضوعیة  وأمام ھذا العد اإلجمالي والمختصر لمعوقات التواصل الفعال التي أقرتھا عدد     
، فحسبنا أن نعتز بالتواصل البعض أنھا نظرة سوداویة متشائمة) ورغم ھذه النظرة االنتقادیة التي قد یعتقد  1وجرأة ( 

، وھو على كل حال ال ترضى عنھ النفوس األبیة ختالف واضح وصارخ من مؤسسة ألخرىالكائن في المؤسسات وبا

لھا تساھم في ، فتدفعھا غیرتھا إلى التضحیة بوقتھا ومالھا عوالتعلیم ببالدنا فع من مستوى التربـیـةوالطموحة إلى الر
فع ، وإلى دإلى الرفع من اإلمكانیات المادیة، و ال تحتاج إال لكثیر منھا إما مترسخة في العقولوفي اإزالة ھذه المعیقات، 

األسالیب وغیرھا من  ، الھیكلة والوسائل الموظفة في التدبیر والتسیر، وإعادة النظر في معرفي متقدم بالتكوین المستمر
 .میذ والمشرفین التربویین واآلباءمن الجانب التطبیقي عند رصد آراء التال  -ربما  –،  وھو ما سیتضح ضمنیا والطرق

 
 
 
 
 
 
 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) اإلشارة إلى عدد من المقاالت والدراسات التي نشرت بعدد من الكتب والمجالت التربویة المغربیة ، (  وإلى  1( 
 )   1999لسنة  5/6عدد خاص ومزدوج  –توصیات بعض المناظرات ، ومنھا ما تضمن مجلة النداء التربوي 
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 المدرسیة والتواصلالحیاة 
 

 ،ووسائلھ المادیة والمرجعیة التي سیعتمدھا لتناول ھذا العنوان ،إذا حاول الدارس أي دارس كیفما كانت قدراتھ الفكریة   
عد بالشھور و السنوات أو النتائج، أو الممارسات، أو ألن الحیاة المدرسیة في كل مؤسسة مؤسسة ال ت ،فلن یستوفي حقھ
كثیرة منھا المباشر وغیر المباشر، ، وھي انین، أو المعامالت، أو األنشطة المختلفة والمتعددة أو غیرھااإلجراءات والقو

وتكوین أجیال بإكسابھا  ة، ومن ھنا یمكن أن أقتصر على القول إجماال أن الحیاة المدرسیة ھي تنشئالمدرك وغیر المدرك
بروح جدیة المواطن الذي  ،یة المجتمع وتطویره على كل المستویاتھیلھا لتساھم في تنم، وتأالمعارف والمھارات المختلفة

 .ألسرة والمدرسة وبالتالي المجتمعتشبع بالقیم والمبادئ  في ا
  ،زمات والھیاكل والبرامج والطرق واألسالیب والتشریعات والقیمیناوالحیاة المدرسیة بكل ما تتضمن من مختلف المیك  

وعدد من  ،أو التي سطرتھا المذكرات الوزاریة ،نص علیھا المیثاق الوطني للتعلیم سواء التي ،تتوخى تحقیق أھداف
 . في الواقع أو التي یسھر المشرفون التربویون على تنفیذھا ،ھیاكلھا التنظیمیة

 وھو: الكثیرون،وما یھمني في ھذا البحث ھو محاولة اإلجابة عن سؤال كثیرا ما یغفل عنھ   
 

 عدادیة تحتضن من ؟ مؤسساتنا الثانویة اإل
 
إنھ سؤال رئیسي وھام ینبغي أن یطرحھ كل ممارس وفاعل في الحقل التعلیمي في القسم و اإلدارة ، و األسرة      

غیر  وغیرھا من الفضاءات والتنظیمات االجتماعیة والثقافیة التي لھا ارتباط بصفة مباشرة أو ،والجمعیات والمنظمات
: (( المربین قائال  )روسو(بل یذكرنا بالقول المشھور الذي خاطب بھ  ،إنھ سؤال یحیلنا .ةمباشرة بالفضاءات التعلیمی

، إنھا قولة فتحت الباب ألول مشروعھ في علم نفس الطفولة والمراھقة تعلموا كیف تعرفون تالمیذكم، فأنتم ال تعرفونھم ))
، وتظافرت الجھود بین عدة مدارس لتعطي بھ أتباعھاألولى التي سار على دربنشره كتاب (( إمیل )) حیث وضع المبادئ 

ر ، وجھة النظلدینامیكیة والتكوینیة والوظیفیة، فحلت محل وجھة النظر ار القرن التاسع عشر أولى الشتالتفي آخ
 .غیر والتبدل واضحا لدى (ولیم جیمس)، فكان ھذا التالسكونیة والتحلیلیة والبنیویة

یكیة نجد ( بلدوني و ستانلي ودیوي ...) وفي فرنسا ( بوغسون ورینیھ وبییر جانیھ ...) ففي الوالیات المتحدة األمر   
 والحیواني،وفي سویسرا ( كالبارید ... وغیرھم ) . وقد أسھم في ذلك التغیر علم النفس المختبري والسلوكي والمرضي 

لحدیث رغم التباین نفس الطفولة والمراھقة اوالتقت جمیع النزعات والتوجھات وامتزجت في علم .. النفسي.وعلم التحلیل 
في المدن  سویسرا ( بییر بوفیھ و جان بیاجیھ ) وغیرھم، وفي ي فرنسا ( فالون والكاش )، ومن أعالمھ فبین اتجاھاتھا

 .األخرى
ذ یمكن إن مؤسساتنا الثانویة واإلعدادیة تحتضن باعتمادنا على وجھ الشمول واالصطالح التداولي تلمیذات وتالمی   

 .البالغین )) أو (( المراھقین )) إدراجھم تحت اسم ((

، فراھق الغالم فھو مراھق: أي قارب الشيءترجع لفظة المراھقة إلى الفعل العربي (راھق) الذي یعني االقتراب من و    
عبد الرحمن العیسوي  ( د. .یر إلى االقتراب من النضج والرشداالحتالم، ورھقت الشيء رھقاً قربت منھ. والمعنى ھنا یش

ال  -المراھقة  –ھا فإن حدود ((وباعتبار نمو المراھق السعیدة). األسرة  -  WWW.ISLAMWEB.NETموقع 
سنة  21 - 12من    ھي:وھذه الحدود  النفس،بین علماء  تقلیدیاً  یمكن إال أن تكون حدوداً وضعیة أو متعارفاً علیھا 

 .( نفس المرجع ) ))المراھقة.سنة بالنسبة للفتاة  22 - 13ومن  الذكر،بالنسبة للولد 

نظر أوردھا (( غي بالماد  وظیفیة(( لق من من أین تنطلق دراسات علم نفس المراھق في تحدیداتھا ؟ إنھا تنط وإذا،     
.. إنھا نظرة تعتمد على الخصائص ).لنفس التكویني توضح تكوین ھذه الشخصیة (علم ا (( وظیفیة)) حیث یرى أن األولى 

.. فمثال من خالل ( التمركز حول الذات ) تحاول ھذه النظرة فھم عدة المراھقة.العامة التي تساعد على إیضاح سلوك 
المراھق  تسلوكیا(( فتعتمد على وصف مختلف  الثانیة:. أما وجھة النظر اللغة ... ) –التفكیر  –مظاھر المراھق ( اللعب 

 ))  وتحلیلھا... ) فتعمل على تفسیرھا وإبداعیة.فعالیات ثقافیة  –لباس  –نظافة  –استحمام  –تغذیة  –الیومیة ( نوم 
 ) 21 – 21 ص: –غي بالماد  –( مناھج التربیة 

وإذا  لمراھقة،لومن ھنا یتضح لي أن النظرتین یربطھما عامل التكامل إذا ما أردنا الوصول إلى فھم أعمق نوعا ما     
  وحدھا.سلمنا أن لیس ھناك منھجا أو طرقا أفضل وأدق من أخرى وضعت بإحكام لالستناد علیھا 

وبعدة لغات  النفس،مختلف كتب علم ، ومن فالنظرة األولى نستشف منھا أن لدى الفاعلین التربویین إمكانیة التشبع بھا    
   عرفیا تصورا شمولیا عن عمالئھم (( ال لمجرد االستیعاب فقط ، بل .. ومنھا المترجمة ) لیبنوا مفرنسیة. –( عربیة 

www.hamidpress@hotmail.fr / page17

www.livreselectro.canalblog.com 
       عبد الحمید حادوش

http://www.islamweb.net/


والمھم في ھذا االنطالق  ) 101( لینین : التعلیم الشعبي ص استیعابا بفكر نقاد حتى ال یلبك الدماغ بخلیط ال فائدة منھ )) 
 .خرى التي تعضدهومختلف العلوم األ ،یكون من المعارف العامة واألساسیة لعلم النفس وطرقھ الحیةأن 
الفصول خالل مدة  وفي نظري ھي االھتمام الدائم للمربي بالعمالء عناصر ،أما النظرة الثانیة ، فركیزتھا األساسیة فیھا   

، وھنا یبرز دور سب االقتضاء والمسموح بھ والممكن، وفي الخارج حداخل الفضاء المدرسي حتما ، فيالسنة الدراسیة
، فیتم آلباء واألولیاء ) وإشراكھم في الحفالت واألنشطة لیتحملوا مسؤولیاتھم في المراقبة والتوجیھالتنسیق مع األسرة ( ا

، وبإمكان المشرفین التربویین واإلداریین الجانب، ومن ثمة ینبع االطالع الجید والتحسیس المزدوج التكامل ولونسبیا
دفاتر المتابعة أو  ،أو ما قد نسمیھ كناش التواصل الیومي ،راتالمذك –اعتماد أسالیب وطرق منھا : البطاقات  ،لتحقیق ذلك

 تالسلوكیا، ویعتمدون في ملئھا على المنھج الوصفي والتحلیلي حسب قدراتھم وتجاربھم في رصد كما یسمیھا البعض
اآلباء أو  -عیدالم –المدیر  –الحراس  –معتمدین على معطیات متنوعة المصادر ( مالحظات وتقییمات األساتذة  ،المختلفة
ل والتقییم والتصریحات الشخصیة للمراھق أثناء التواصل معھ ... ) وھذا یساعد على الضبط والمقارنة والتحلی -األولیاء 

مما یسھل عملیة تكییف  ،، وبھذا یتم الوصول إلى فھم أكثر للعمالء داخل الفضاء المؤسساتيبشكل موضوعي أو یقترب
من یتطلب  ھمیتھ الملحوظة دون أن ینسینا مان لھذا العمل أة التي یستقر األمر على اتخاذھا. وأیاألسالیب التربویة واإلدار

یف من ھذا الحمل الذي ، وللتخفوالمتابعة ، بل الكیف الذي یتطلب الدربة واالطالعمجھودات یومیة ال من حیث الكم فقط
، في اللقاءات العادیة أو الدراسیةل الفاعلین التربویین ، فال عیب أن یستفید الممارس من التجارب الفردیة لكیظھر ثقیال

سواء عند التسجیل الوصفي والتحلیلي واالستنتاجي بمراعاة الواقع االجتماعي  ،وھذا یتطلب أیضا المرونة في العمل
ا المساطر اتخاذ اإلجراءات التربویة واإلداریة التي تسمح بھعند التقالید ..) أو  –الدین  –والتاریخي ( العادات 

والتشریعات ، وھذا المشروع البدیل للتشخیص والمتابعة والضبط للحكم واتخاذ العالج  ( كناش التواصل الیومي ) قد یغني 
 .اإلجرائیة األحادیة ( المواضیع )ربما توظیف عدد من الوثائق ( الحالیة ) ذات الصبغة 

: من تحتضن یفة تمكننا من اإلجابة عن السؤالا اإلجرائیة المتكإن النظرة التكاملیة لنظریات علم نفس المراھق بجوانبھ  
 مؤسساتنا ؟

، حیث  دى اإلنسانفالمراھقة في رأي جل الباحثین والدارسین والمھتمین ھي من أصعب المراحل الحیاتیة وأعقدھا ل   
محیط تربوي نظیف في  إلى ، وھي في أمس الحاجةة ) ونفسیة وسلوكیةتطرأ علیھ عدة تغییرات جسمیة ( فیزیولوجی

  .تكوین شخصیة الفرد تكوینا سلیما فيلیساھم ،كلھوالمجتمع ،واألسرة،المدرسة
 :"تسمّیھا السّن الصعبة إذ تقول"جوكوفسكایابعض الكّتاب الروس ومنھم المرّبیةأن و  

الطفولة إلى  ل منوھي فترة انتقا سنة من العمر، 15 – 14إلى  12 – 11فترة ما بین  سن الیفاعةتشمل ((      
ً أقلّ من ھذا العمر أو  ...الصبا على درجة حسب البعض یتوقّف (( األمر  ..)) وتؤكد على أن ھذاأكثر.وقد تكون أحیانا

بینما یربط  وتغذیة األطفال.الظروف المادّیة المعیشّیة  تحّسن ، والبعض اآلخر علىسدي والنفسيتسارع النمّو والتطّور الج
 .الحالینال ھو أّن تسارع النمّو موجود في ك ،. لكن ما لم یختلف علیھ أحد)) المعاصرة بتحّضر الحیاة و تسارع النمآخرون 
 مفاجئ، الفترة وبشكل(( تعتبر سن الیفاعة صعبة وحرجة. وبالفعل تبدأ بالظھور في سلوك األوالد في ھذه  :وتضیف

قة " من الظواھر السلبیة ال توجد، كما تقول " الباھذه  مثلو التھیج.سرعة و األنانیةوعدم الطاعة والغلظة والعناد 
سلوك الیافع، وتظھر سرعة  وتزید أنھ (( یترك بناء الكیان الحي كلھ أثرا على معطیات علم النفس، في الصفوف األدنى ))

فیرا   –بیة األطفال ، و" االنفجارات " المفاجئة " ( المرجع : أحادیث عن ترالتھیج، وتضاد الرغبات، والحساسیة المرتفعة
 .موسكو ) –) طبعة دار التقدم  185و  182جوكوفسكایا ( ص 

 : ومن التغیرات بشكل إجمالي ما یلي   
 : التغییرات الجسمیة

 وازدیاد نمو شعر الجسد الوزن،ازدیاد الطول مع ثقل  - أ
 التغیر في الجھاز التناسلي حجما ووزنا ووظیفة  - ب
 لفتاة خروج دم الحیض ، وبالنسبة لظھور اللحیة والشارب - ت
 غلظ الصوت  - ث

  :التغیرات النفسیة
 الحاجة إلى المكانة  - أ

ویجد  ،كما أنھ یتطلع ألن یظھر بمظھر الراشد جماعتھ،وأن تكون لھ مكانة في  ھاما،فالمراھق میال ألن یكون شخصا   
 عاقل:وفي ھذا یقول الدكتور فاخر  الجماعات،وللمراھق میل شدید إلى االنتماء وتكوین  والدیھ.مكانتھ بین الرفاق وعند 

 )).أو یقوم بأعمال یطالب بھا األطفال  األطفال،(( المراھق حساس وحریص على أن ال یعامل معاملة 
 )   115فخر عاقل    ( ص : (  علم النفس التربوي د .  

 الحاجة إلى االستقالل  - ب
خفاء تعلقھ ، وھو یحاول دائما إلذاتیة، فتفكیره ذاتیان قیود األھل والمسؤولیة اإن المراھق یحاول دائما التخلص م  

. و یرى نفس الدكتور ضرورة (( استقاللھم وإدماجھم وإشراكھم حتى تبرز قدراتھم على اإلبداع بأھلھ واعتماده علیھم
 ( نفس المرجع  ) .. ) واإلنجاز.
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 الحاجة إلى فلسفة حیاة مرضیة  - ج
، عن الحقیقة والدین والمثل العلیا، كما یطرح أسئلة بطریقة ملحة ومعقولة ق عن الحیاةفكثیرا ما یتساءل المراھ   

مما دفع العدید من الدول إلى إیالء الشباب (( عنایة ... بحركات الشباب  ،ونجد اھتمامھ بالدین والسیاسة اھتماما جدیا
. وھذا ما لمدرسة وقیامھا بھذا الدورل عن اولم تفت الفرصة الدكتور للتساؤ ( نفس المرجع )وتنظیمھا منذ المراھقة )) 

وتأسیس النوادي المختلفة  ،نجده في المستجدات الحالیة التي تنص علیھا عدد من المذكرات في موضوع األنشطة
 التعلیمیة.بالمؤسسات 

  الحاجات الجنسیة -د
 ،التي تستغرق وقتھ وجھدهالغرق في الخیاالت، وفي أحالم الیقظة  المراھقة،ومن المشكالت الوجدانیة في مرحلة    

وتبعده عن عالم الواقع. وكذلك یمیل المراھق إلى فكرة الحب من أول نظرة، فیقع في حب الفتاة معتقداً أن ھذا الحب 
حقیقي ودائم، ولكنھ في الواقع ینقصھ النضج واالتزان، وكثیراً ما تنتھي الزیجات التي تتم في سن مبكرة بالفشل، ألنھا 

 .( نفس المرجع : د. العیسوي ) اس من النضج الوجداني، وال تستند إلى المنطق السلیم.ال تقوم على أس
، جنسیة قویة: االستمناء، االحتالم، الجماع والغزل (( إن فترة المراھقة ھي فترة رغباتویقول العالم كنزي:  

ضیع تتناول ھذه الجوانب في المقررات بإدراج موا ،ومن ھنا تتبین خطورة ھذه المرحلة وضرورة العنایة بھا ...))اللواط
 .عي والتربوي، ویكون لھا التوجھ العلمي النفن المثل العلیا والقیم األخالقیةالدراسیة على أساس أن ال تخرج ع

 
 ویعبر الدكتور أحمد عزت راجح عن الصراعات التي یعاني منھا المراھق على ھذا النحو:      

 جولة. صراع بین مغریات الطفولة والر1
 صراع بین شعوره الشدید بذاتھ وشعوره الشدید بالجماعة . 2
 صراع جنسي بین المیل المتیقظ وتقالید المجتمع، أو بینھ وبین ضمیره . 3
 صراع دیني بین ما تعلمھ من شعائر، وبین ما یصوره لھ تفكیره الجدید . 4
 األسرة صراع عائلي بین میلھ إلى التحرر من قیود األسرة، وبین سلطة . 5
 ( نفس المرج د. العیسوي )  صراع بین مثالیة الشباب، والواقع. . 6
 
واالندماج في مجموعات  المخدرات،إن احترام المراھق وتوجیھھ شيء ضروري للحد من جنوحھ المتمثل في تعاطي     

ونات بأغلب المعطیات األساسیة كما أن الوعي بھذه المك، ... الخ االنتحار.والتفكیر في اإلقبال على  والبغاء، عصابات،
في تركیبة شخصیة المراھق تدفع إلى القول أن التواصل الفعال مع ھذه الشریحة تقتضي مستوى عال من الدرایة 

لمؤمنین بالقیم ، وبمشاركة كل الفاعلین السلبیة نحو قنوات للصقل والتصحیحا، لتحویل كل المظاھر والظواھر والمرونة
(( وھكذا نستطیع  عاقل:. وأورد قول الدكتور فاخر والمجتمع واإلنسانیة للعاملین لخیر األجیا، واوالمبادئ السامیة

 ..))ومراھقات.القول بأن معظم طالب وطالبات المدرسیتین اإلعدادیة والثانویة مراھقون 

قیق فوائد تماعي السلیم بتحولكون المدرسة فضاءا تربویا واجتماعیا یساھم في تأسیس قواعد التواصل االج  
، واالستئناس  والتأدب والتأدیب،  ، والنفع واالنتفاع والتعلم " التعلیم، ومنھا التي یراھا أبو حامد الغزالي في  (( عدیدة

، واالعتبار  من مشاھدة األحوال التجاربواستفادة  ، التواضع دواعتیا، ونیل الثواب وإنالتھ في القیام بالحقوق،  واإلیناس
د " علم اإلدارة " لتحقیق االتصال ـــ، فھي في كلیھما تعتملى جانب دورھا التعلیمي والتربويوالمدرسة إ) .  1(  " بھا

 –المذكرات  -عبر كل الوسائل والوسائط من أبسط وسائلھا إلى أوسعھا تنظیما وتشریعا ( الجرس  ،والتواصل الفعال
األناشید ... ) و  –المسرحیات  –المعارض  –الت والنشرات المج –التقاریر  –اإلعالنات  –الفاكس  –الھاتف  –الرسائل 

المجلس  –مجلس التدبیر  –المجالس التعلیمیة  –مختلف االجتماعات التي تعقد داخل المؤسسة ( مجالس األقسام 
، لدرجة یاتالجدي والفعال وعلى كل المستو.. الخ ) وبالبحث الدائم والمستمر عن المعیقات التي تحول دون األداء اإلداري.

 )2(أنھ بات یقال : " (( أن أزمة الدول المتخلفة ھي أزمة إدارة " ))
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م،  2003 ،علوم الدين إحياءالمصدر  ( غزة . –الوكالة  –في مقال محمد أحمد مقبل رئيس مركز التطوير التربوي  –( موقع مجلة المعلم ) 1( 
د. محمد ملك نائب رئيس قسم األصول واإلدارة التربوية في كلية  ( المرجع : مقالة : التغلب على السلوك االنطوائي عند الطفل )754ص 

سية والمستشارة لمركـز الطفولـة واألمومـة ( وزارة التربية اإلنسانية ، ود . لطيفة حسن الكندري عضو هيئة التدريس في كلية التربية األسا
 ).     WWW.GEOCITIES.COM/ALKANDARI1اليونسكو) الكويت ) موقع :  –التربية 

جتماعية التربوية الواقع والبديل " في السلك ( التواصل والحياة المدرسية اعتمد في عدد من فقراته على البحث التربوي " األنشطة اال) 2(   
 ) .  1987-1986بحث التخرج من المركز الجهوي التربوي للسنة الدراسية :  –اإلعدادي 
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 الفصل الثاني     

 
 وادوات البحث توطئة 

 
قبال على إنجاز بحث وخاصة عند اإل ،إن أغلب التعلیمات والتوجیھات التي تمنح ألغلب الطلبة أو الباحثین المبتدئین    

تربوي إداري تتمحور حول ضرورة إعطاء الجانب التطبیقي / المیداني األھمیة البالغة لكونھ یساعد على دفع الباحث إلى 
توفر لھ عینة، ومن جھة أخرى أو تربطھ بھ عالقة تكوینیة م ،االحتكاك أكثر فأكثر بواقع المیدان الذي یزاول فیھ عملھ

  )  FOCUS GROUP (أو مجموعة تركیز ،ةأو المقابل ،بأو االستجوا ،األدوات العملیة كاالستمارةإمكانیة اختبار بعض 
 وھذه األخیرة ھي نوع من أنواع األدوات التي تستخدم لالستطالع .(     ) 

ولقد حاولت قدر ما یسمح بھ الوقت الضیق أن أوظف استمارتین لجمع معلومات أساسیة لخدمة قضایا التواصل    
ني من الوقت في اإلعداد . ورغم ما أخذتھ االستمارتین مرا لشساعة تیمات الموضوع وتشعبھانظ ،المدرسي جزئیا

تبقى ذات فائدة كبیرة إلقبال المستجوبین علیھا لطبیعة بقاء  ،، والتحلیل واالستنتاجوالتوزیع، والجمع، والمعالجة
وحاولت  ومفتوحة،. ولقد ضمنت االستمارتین أسئلة مغلقة ئنان، مما تتیح لھم نوعا من االطمالمساھمین فیھا مجھولة

 للبحث.تصورات خاصة لتحقیق أھداف رسمتھا مسبقا في التصمیم األولي  سب خبرتي المتواضعة أن أبنیھا وفقح
 
 االستمارة األولى   
ویة القدس اإلعدادیة ) ألتوصل إلى ( العمالء بثان عة من التالمیذ ، إناثا وذكوراحاولت في بنائھا أن أستھدف عینة واس    
، وھي اقتراحات تعبر رفة المكونات االجتماعیة للمؤسسة، وفتح المجال أمام المستجوبین للتعبیر عن آرائھم الشخصیةمع

عن معیقات التحصیل الدراسي مع فتح الباب أمامھم بحكم سنھم وممیزات و وحات لتنمیة وتحسین فضاء المؤسسة،عن طم
 .جمالیة من خالل األرقام واأللوانراز جزء من اختیاراتھم الذوقیة والشخصیاتھم إلب

 
 الثانیة االستمارة 

یدرسون بالثانوي اإلعدادي دون  نة قد أقول افتراضا أنھا عشوائیة، وموجھة آلباء البنات والبنین الذیناستھدفت عی   
، وكیفیة معالجتھم لقضایا م بینھم وبین المدرسةتواصل القائمستوى الالتعرف على في ھدف  ،تحدید ألي مؤسسة بعینھا

قیة ، والتعرف على رأیھم في خدمة ھاتف االستعالم كبدیل لترھم في المراقبة والتوجیھ والغیاب، وآفاق تمدرس األبناءأبنائ
 . التواصل بالمؤسسات التعلیمیة

  
 المكونات االجتماعیة لثانویة القدس اإلعدادیة

 
)  19و  12ه سیتبین أن العمالء المستجوبین ھم من التلمیذات والتالمیذ المتراوح أعمارھم بین ( من خالل الجدول أدنا  

، موأولیائھ، ویعیشون في أسر تتنوع مھن وأعمال آبائھم الثانیة والثالثة ثانوي إعدادي )ومن المستوات الثالثة ( األولى و
موحات تتمحور حول الفضاء المدرسي، ، ولھم طلدراسيآراؤھم في معیقات الحصیل ا، لھم سكنیة معینةومن أحیاء 

. وعند تحلیلھا باألرقام والنسب سیتبین ما لھا من أھمیة في مجال التواصل المدرسي على وعبروا عن بعض أذواقھم
 تقتضي التعلیقات واالقتراحات الممكنة لتعمیق التواصل المدرسي بین التالمیذ أنفسھم وبینھم وبین كل ،مستویات عدة

 .مة التربیة والتعلیم أوال وأخیراالمشرفین التربویین واآلباء وغیرھم خد
 

 )663( ) 01عینة البحث ( االستمارة 
 الجنس أعمار العینة المستوى

 إ ذ  19 18 17 16 15 14 13 12 السن
 85 91 175  1  6 25 52 81 10 األولى
 104 86 190   5 18 58 97 12  الثانیة
 153 144 297 1 10 47 99 117 21 2  الثالثة

 342 321 662 1 11 52 123 200 170 95 10 المجموع
 
، فتم  وبعد الفرز للعمالء تبین أن ھناك حاالت غیر عادیة بالمقارنة مع الحد األقصى واألدنى للتمدرس وولوج المدرسة  

، ودون عمار المفترض في الحاالت العادیة، وبالتالي عدم اعتبارھم ضمن العدد اإلجمالي لألتلوین الخانات الخاصة بھم
 التفریط في نتائج األسئلة األخرى المرتبطة بالمعوقات والذوق ... الخ 
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ة إناثا ، أي بنسب 342ذكورا و  321من العمالء منھم  663وبذلك یكون العدد االعتباري للعینة العمریة ھي إجماال   
 949مجموع العمالء  ینا عن الحاالت التي تظھر غیر عادیة أصبح. وإذا ما استغن% على التوالي 51.58% و  48.41

مختلف حتى تكون غنیة في ، وھي عینة واسعة تقتضي في استراتیجیتھا المفیدة أن توزع على جمھور كبیر وذكورا وإناثا
ا رغم م ،من المصداقیة ا، وبالتالي ذات فائدة عند المعالجة وتحلیل النتائج التي في الغالب تضفي على العمل نوعالمعطیات

 . قد یعتري ذلك من صعوبات مختلفة
 

 ن، ویمكاألول والموالي یمكن الوقوف على انتماء العمالء إلى أسر یزاول آباءھم حرفا ومھناومن خالل الجدولین       
 كاآلتي:وھو  االجتماعي،اعتبارھا مؤشرا على االنتماء إلى سلم اجتماعي معین یقرب من فھم الوسط 

 

عامل  موظف بناء التعلیم تاجر أجیر ح فال
 طبیب عامل ف سائق نجار مقاول بالخارج

 2 10 21 7 7 24 25  ن 54 ن 31 ن61 ن111 ن108

إمام  میكانیكي خیاط
 مسجد

مھندس 
صاحب  عون محاسب صباغ سمسار حالق عشاب ممرض فالحي

 مقھى
5 4 3 2 1 1 2 3 5 2 1 2 

مدیر  جباص خضار نادل
 مدرسة

 حارس
 عام 

مساعد 
إصالح  مقدم طباخ حارس لحام مقتصد

 التلفزات
إصالح 
 الرادیو

3 25 4 2 2 1 2 3 1 1 1 1 
مستخدم 
 بصیدلیة

مفتش 
صاحب  جندي شرطة 

 شركة 
مستخدم 

ضمان  متقاعد  عاطل و
 اجتماعي

صانع 
 خباز فسیفسائي شرطي أسنان

1 1 1 1 1 18 22 1 3 1 2 1 
مدیر 
وكیل  يدرك كھربائي تقني شركة 

        فالحي

1 1 1 1 1        
 

    مھملة.وھي أسئلة  35الباقي  663/من / 628 =السابق،  المتوفى 32+  596
في أغلبھ  ) الذي یرجع 35،  ورغم ما اعتراه من ضعف على مستوى الضبط ( الفارق ومن خالل الجدول السابق       

، علما أن عدد العمالء الذین توفي آباؤھم ھم برقم لیة تصنیفیة لمھن اآلباءقیام بعم، فإنھ یمكن الإلى الشریحة المستجوبة
 ، فنحصل على اآلتي :   32

 % 21.14بـ  126نقطة   :األجراءالعمال               العمالء من  % 9818.تمثل نقطة  108 :الفالحون
 –كھربائي  –( نجار  % 7.04نقطة بـ  42 توسطةالحرف الحرة الم         % 6.04نقطة بـ  36 :التعلیمالمنتمون لوظیفة 

 سمسار )  -حارس  -صباغ –میكانیكي  –حالق  –طباخ  –لحام  –إصالح الرادیو والتلفاز  –خباز  -فسیفسائي –جباص 
 % 14.76نقطة إلحاح وتمثل  88:  التجار في عدة مستویات               % 9.06نقطة إلحاح تمثل  54:  البناؤون
 % 3.52 –ن  21:  السائقون                            % 1.17 –ن  07:  ونالمقاول
 % 0.16 –ن  01:  الممرضون                             % 0.33 -ن  02:  األطباء

 % 4.69 – 28 :قطاعاتموظفون في عدة             %           0.50 -ن  03:  صانعو األسنان
 % 4.02 –ن  24:  العمال بالخارج               % 0.33 –ن  20:  المھندسون الفالحیون

 % 0.67 -ن  04 :سلطةوعون  الملكي كالوطني سلطة: والدراألمن                      % 0.33 -ن  02:  المحاسبون
 % 0.33 –ن   02:   أرباب المقاھي                              % 0.16 – 01:  الجنود

 % 3.02 – 18:  العاطلون                         % 3.69 –ن  22 : المتقاعدون
 % 0.16 –ن  01 :فالحيوكیل         فالحي:          % 0.16 –ن  01 :شركةمدیر 
 % 0.16 –ن  01:  صاحب شركة%                          0.50 –ن  03 :مساجدأئمة 

 كالتالي:المستجوبة، وموزعون من مجموع العینة  % 28.4نسبة  لونویمث 32فعددھم  الذین ال آباء لھمأما العمالء 
 18الثوالث :                     07الثواني :                       07األوائل :               

تصنیفات ولقد اخترت ھذا النوع من التصنیف لمھن اآلباء على النحو السابق إلبراز التعدد والتنوع أكثر من الجمع ضمن   
 وأخرى.الفالحین واألجراء والموظفین والمھن الحرة  كبرى كمثل

 التــعــلــیــق  
وتأتي حرفة  ،الثانیة % من مجموع مھن 21.14وتشكل نسبة  األجراء،ھي لصنف  لمستجوبین،لإن المرتبة األولى     

أما المرتبة الثالثة فھي للموظفین بنسبة  یة،الثان% في المرتبة  18.98الفالحة ( الفالحون الصغار والمتوسطون ) بنسبة 
علما أن عددا  العمالء،% حسب تصریح  9.06% إذا قمنا بجمع نسبھم في عدة قطاعات ، و یلیھم البناؤون بنسبة 12.22
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ال % . وأما العمال بالمھجر ف 7.04ثم تأتي الحرف المتوسطة المختلفة بنسبة  بناءا،منھم قد یعتبرون األجیر في البناء 
 % وھي نسبة ھامة، یمكن وضع ترتیب عام بالتراتب حسب النسب. 3.69تقاعدون ب % ، ویلیھم الم 4.02یشكلون إال 

وبقدر ما  ،إذا فإلى ھذه التركیبات االجتماعیة ینتمي تالمیذ وتلمیذات ثانویة القدس اإلعدادیة ، وھي شرائح اجتماعیة  
في الحموالت الفكریة والممارساتیة بحكم الوسط ( التعامل مع األرض ، مع نجدھا أیضا تتمیز تتمیز بالتنوع والتعدد، 

ة ، المعمل ، مع اإلدارة ، مع الحرف المختلفة ... الخ ) والعوامل األخرى المؤثرة ( األسرة األبوسیة واألسرة األموسی
. وقد یظھر ھذا ال مجال للحدیث عنھا تبارات أخرى، ناھیك عن التراث والثقافة والعادات واعوشكل السلطة السائدة فیھما )

، ویمكن الوقوف على بعض السائدة داخل األسر    DISCOURSالتعدد والتنوع أیضا في التنوع الذي تعكسھ الخطابات /
، مما یقتضي شك على تنشئة األبناء حسب كل وسط، وھذا ما سیؤثر دون اع لھا بتمعنسماتھا عند االقتراب منھا واالستم

مع المتمدرسین وآبائھم حتى یستطیعوا التواصل بفعالیة  ،ومتقدما لھذا التنوع لین التربویین وعیا وفھما عمیقااممن المتع
 –اللقاءات التربویة  –، ولن یتأتى ذلك إال بتالقح التجارب المیدانیة ضمن األنشطة المختلفة ( التداریب التكوینیة وأولیائھم
 .ییمیة والتقویمیة ...الخ )ت التقاالجتماعا –النشرات  –الندوات 

ولإلشارة فإن الطالق وتعدد الزوجات ھما من العوامل التي لھا تأثیر على العالقات األسریة وخاصة المتمدرسین مما     
 ،یستوجب أخذھما بعین االعتبار في التواصل المدرسي لتفادي زیادة حدتھما التأثیریة على التلمیذات والتالمیذ وتحصیلھم

، وربما فئات داخل في كل فضاءات المؤسسةل مجھود إضافي في اختیار أسالیب التعامل المناسبة مع ھذه الوذلك ببذ
ما دامت مدارسنا تنعدم  ،أو اقتراحات ،منحھم نوعا من االمتیاز اإلنساني بإصدار توجیھات وتشریعات في شكل مذكرات

. وأورد األرقام التي ى حین ھیكلتھا وتوفیر األطر لھافسیة إلفیھا األقسام المتخصصة في معالجة القضایا االجتماعیة والن
 .االستمارة لالستئناس واالستدالل تضمنتھا

 
 تعدد الزوجات والطالق

 

مجموع  الطالق ثالث زوجات زوجتان زوجة واحدة المستوى // الحالة
 المصرحین

  174 نقط  04 نقطتان 02 نقط 08 نقطة 160 األولى 
 169 نقطتان 02 ن 00 ن 05 ن 162 الثانیة 
 292 ن 07 ن 04 ن 15 ن 266 الثالثة 

 635 ن 13 ن 06 ن 28 ن  588 المجموع 
      

 
  التعلیق

نقطة بمستوى األولى  160المسیطر داخل األسر حسب تصریحات العمالء ھي حالة الزوجة الواحدة بإلحاح  عضإن الو    
)  03وفي حالة ثالث زوجات( %، 4.59أي بنسبة  إلحاح،) نقط 08انیة (حالة الزوجتین فبثم ي، ف%% 91.95أي بنسبة 

ألن في مجموعھا ال   Par Défaut% . وھي نسب ال تخلو من فائدة (( رغم أنھا بالنقصان  1.72أي بنسبة  إلحاح،نقط 
لمراھقین ربما قد % فقط عند اعتبار الرقمین بعد الفاصلة )) مع العلم أن ثلة من ا 98.26 -تصل إلى ( % في %  ) 

ن )  ونفس  160ثر في العدد اإلجمالي ما دام مسیطرا ( أتقودھم نفسیتھم إلى المبالغة إلرضاء نزواتھم الطفولیة وھذا ی
 .مكن مالحظتھ مع المستویات األخرىالشيء ی

 % ، وفي حالة 92.59ة أي نسب نقطة، 588فإن االكتفاء بالزوجة الواحدة في أسر العمالء ھو المسیطر بـواقع  ،وإجماال  
 . % 0.94أي نسبة  نقط، 06 ،ھي وفي التزوج بثالث زوجات ف %، 4.40، أي نسبة نقطة ) 28الزوجة الثانیة فبـ ( 

لألسر، وقد . وكل ھذه األرقام تقربنا دون شك بالوضع االجتماعي % 2.04نقط ، أي نسبة  13إنھا بـ أما ظاھرة الطالق ف  
 .إلیھاینتمون لیب وطرق التعامل مع العمالء الذین ساتحفزنا إلى التنبھ أل

الواضح على سلوك  إن حدة المشاكل داخل األسر واألحیاء السكنیة ( الوسط االجتماعي والجغرافي ) لھا تأثیرھا   
، إلى راھ، والتأثر السریع بمختلف الظوتھم المطبوعة بالحیویة واالندفاع، وغالبا ما یكونون ضحیتھا لطبیعالمراھقین عامة

، وھذا ما جعلني أدرج في االستمارة والتحصیل الدراسیین وغیرھا المواظبةجانب ما قد یسببھ بعد السكن من تأثیر على 
واإلفادة  لالستفادةالدوار )  الذي یأوي العمالء  –الحي  –القریة  –االنتماء الجغرافي المرتبط بالسكن سواء ( المدینة 

 . على عدة أوجھوالتعریف بالوسط االجتماعي 
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 االنتماء الجغرافي بالحضري واألحیاء ( السكن )

األحیاء السكنیة المدینة  المستوى
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 1 4 5 1 1 8 13 13 14 28 132 األوائل
 1 1 2 1 1 5 1 3 7 1 15 13 7 23 38 143 الثواني
 1 3 5 2 3 16 2 2 17 21 15 32 90 257 الثوالث

1 19 3 4 40 47 35 69 156 532 المجموع
0 3 1

04 1 2 1 1 1 1 

 التعلیق واالستنتاج
نقطة  532أن المؤسسة یتمدرس بھا العمالء المنتمون إلى بركان المدینة بمجموع  ،ن خالل الجدول السابقوالمالحظ م   

% حسب تصریحاتھم في االستمارة دون اعتبار ما قد یقع  80.12، أي بنسبة ) 664// من مجموع المستجوبین  ( إلحاح 
منح  لحي لكون إجابات التالمیذ صاحبتھا توجیھات دونفي أذھان بعض التالمیذ من خلط على مستوى تحدید المدینة أو ا

. والمالحظ أن العدد اإلجمالي یتصرفون وفق ما شاءوا وما أرادوا، وترك العمالء أي إیحاءات قد تضر بمضمونھا
، وال نقطة 15ستفسار عن نقط إضافیة تفوق العدد، وھي في مجملھا مما یقتضي اال 663لالستمارات التي وظفت بلغت 

، وھي ال تؤثر بشكل كبیر ما دام العمالء دف أي باحث عند تفریغ االستماراتن إال اعتبارھا من األخطاء التي قد تصایمك
تناسب مع المجمل حتى تتضح بعض . ولقد فضلت أن ال أتصرف في األعداد لجعلھا تمون في أغلبیة ساحقة إلى المدینةینت

. وتتراوح نقط العمالء الوافدین من أحیاء المدینة على مصداقیة االستبیانتؤثر على أنواع الصعوبات التي تفید أكثر مما 
: المقاومة نقطة ) وھي حسب الترتیب 156إلى  10) وتحتل بعض األحیاء النصیب األوفر من (  90و  01المؤسسة بین ( 

نقطة ظى األحیاء األخرى إال ب. وال تحطانالودادیة وعین السل –القدس  –وادي الذھب   -فلسطین  –األندلس  –الزالقة  –
 .) 4و  1ضئیلة تتراوح بین ( 

 االنتماء الجغرافي بالقروي ( السكن )

 اآلتي:ولالختصار یمكن جمع معطیات العمالء في المستویات الثالثة لنحصل على  

 أشنن ع الرحمان دد. أوال د. بني أوكیل لعثامنة  القرى والدواویر
4 11 3 2 

 ند. عثما د. مبروكة  دي علي بن یخلفسی وولوت
14 3 1 1 

 التومیات ةالسلیمانی ورطاس  الحاج دد. أوال
3 19 4 2 
فرمة بیك  الزرایب لمریس لخمیس 
1 2 1 1 

 د.أوالدابراھیم دوار جابر الحمري یعقوب دد. أوال
1 2 4 1 

 الخضران د.بوسعود مداغ رد. صاب
1 3 1 1 

 الشویحیة الفرمة لحمراء المقھى المغربي رد.عو أحفی
1 1 1 9 
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 تازاغین الركادة ملي رسالن
1 1 1 16 

 فزوان د.أشعنین الحرشة رأس الماء
1 1 1 1 

 بنسعید دد. أوال أونوت
1 1 

 123المجموع 

التعلیق واالستنتاج 

 ،المقارنة مع المجموع العامثانویة القدس اإلعدادیة ھم نسبة ھامة بعلى  إن الجدول السابق یفرز بوضوح أن الوافدین  
 % 22.02حدود  النسبة في% حتى إذا ما احتسبنا النقط المھملة للمستجوبین قصدا لعدم وضوحھا تبقى  18.55ویصلون 

ن ذلك بالرجوع إلى ، وسیتبیاألولى وھذا راجع دون شك إلى توفر المؤسسة على داخلیة تستقطب أبناء البادیة بالدرجة
یستفیدون كلھم من النظام ، علما أن الوافدین من القرى البعیدة أو القریبة ال المؤسسة مورفولوجیااألرقام التي تضمنتھا 

وقد  في المواظبة أو النتائج أو غیرھا،، وھذا النقص ال یخلو من أثر على مسار عدد من التلمیذات والتالمیذ سواء الداخلي
 . موضوع بحثا مستقال لخصوصیتھذا الیتطلب ھ

اجتماعي لم أتوخى منھا إال المقارنة واالستنتاج من واقع  المئویةوأخیرا فأن كل ما حاولت إدراجھ باألرقام والنسب    
.. ) وما قد یترك ھذا الوسط في والمتطلبات. –السكني  والمجال –المدرسة  –التأثیرات فیھ عدة أطراف ( األسرة  تتقاسم
ومردودھم الدراسي للوصول إلى خالصات أكد علیھا علماء  ،وشخصیتھم ،المراھقین تسلوكیاھ من بصمات على شمولیت

 :نفس واالجتماع على األخص ، ومنھاال
 تأثیر مباشر على تكوین الشخصیة  درسین األساسیة لھاتلبیة رغبات المتم -1
وتكون إما دفعا نحو النمو  ،إن أفكار ومشاعر وذوق المراھق / المتمدرس ترتبط بقوة بظروف المحیط والبیئة -2

وتبین سمات فكریة  ،تبقى مصاحبة حیاة الفرد ةمشاكل الشخصیال، وأن تطور اإلیجابي أو السلبي للشخصیةوال
، وبالتالي تنقل فتمس المحیط الذي یتعامل المھنیةر في الحیاة االجتماعیة و، والتي تظھوالمتوازنة منھا غیر المرنة

، وھذا ما جعل عدد من الدارسین یضعون تقسیمات للشخصیة بحسب المشاكل فیھ ھذا النوع أو ذاك من الشخصیة
 )  1: ( ت الخلل في النمو والتكوین، ومنھاالتي أحدث

 الشخصیة البرانویاك ( الحذر وكثیر الشك ...)  –أ   
والحیاة ... )  تالسلوكیاالشخصیة الھستیرییونیك  ( المعبر بمبالغات مسرحیة في  -ب  
 ..) واإلعجاب.الشخصیة النرجسیة    ( المعتقد بكمالھ والراغب دائما في أن یكون في قلب االھتمام  –ج   
.) ما على حقوق اآلخرین ویدعي احترام القواعد االجتماعیة.دائ ةالشخصیة االجتماعیة   ( المستحوذ –د   

 واألسري،وإذا كانت دراسة المكونات االجتماعیة ( بتعدد وتنوع المواضیع واإلشكالیات كدراسة الوسط التعلیمي  -3
تقي فإنھا تل ،للسیسیولوجیا.. وغیرھا )  تبقى الموضوع والشيء الممیز المدرسة.قربھ وبعده من  السكن،ومشكل 

عطیات وتحلیلھا ریاضیا وكالھما تسعى إلى خدمة اإلنسان من خالل جمع الم ،مع علم النفس في أغلب المواضیع
حاولت بتواضع أن أجرب ھذا الجمع نظریا وتطبیقیا حسب ما سمح لي  باألرقام  وإبداء اآلراء واالنتقادات، ولھدا

تفاعل بھا وء على جوانب مرتبطة ببعض العوامل التي یواألدوات التي أملكھا لتسلیط الض ،وظروف العمل ،الوقت
 .ومعھا التواصل المدرسي

، بتلبیة الرغبات األساسیة یحتاجھ ھو التحفیز بمستویات عدة المراھق في المؤسسات التعلیمیة أكثر ماالمتمدرس/ -4
لما لبیت الحاجیات وك المجتمع،ثم  أوال،التطبیب ... ) في األسرة  –المواصالت  –( األكل والشرب واللباس 

لثانویة ) التي ھي بدورھا .. ) یستطیع االھتمام بالرغبات ( ااإلحساس. –األساسیة األولیة فإن جھازه ( العقل 
یة مع ضرورة مصاحبتھا بالتحفیز أیضا لدفعھ نحو تلب ،، ومنھا التحصیل والنجاح والمرافقة وغیرھاأساسیة

حفزاتھ النظریات الحدیثة تؤكد على أن اإلنسان یبحث على الرفع من م ن كلحاجیاتھ االجتماعیة والثقافیة، ذلك أ
)   Abraham Maslow   )1900- 1970ھذا السیاق اقترح أبراھام مسلوو. وفي وتحفیزه عوض التنقیص منھا

ات یحتاج إلى ست حاجی، وأكد أنھ ان طفال أو مراھقا أو راشدااإلنسان سواء ك تسلوكیاھرمیة للتحفیز التي تحدد 
 :حسب الترتیب، وھي

 األمن - أ
 الحب وحب التملك - ب
 حب الكفاءة  - ت
سھ وغیره حب االحترام والتقدیر لنف - ث
 حب االستطالع  - ج
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 )        1حب المعرفة       (   - ح
إجراءات عملیة لمعالجة اختالالتھ، إن الوعي بالوسط االجتماعي الذي ینحدر منھ التلمیذ (ة) ال یكفي إذا لم یرافق ب -5

مى ، كما ال یكفي للمشرفین التربویین االقتصار على الخضوع األعتة، وبإسھام كل األطراف المعنیةوتطویر إیجابیا
لحاالت التي یتعایشون معھا یومیا، تناسب والوضعیات واللتعلیمات التي یراھا، والتي یراھا العدید أنھا ال ت

ألن امتالك  ،في كل مناسبة مناسبة دون مللما لم یبادر إلى اقتراحھا  ،یركنون إلى انتظار تشریعھا واإلذن بھاف
. ، ودافع أساسي نحو تطویر الممارسات التعلیمیة واإلداریةالتجارب المیدانیة ھي أرضیة خصبةاألدوات التحلیلیة و

والبحث  ،كما أنھ ال ینبغي توظیف االستمارات واالستبیانات واللقاءات وغیرھا من األدوات المساعدة على الدراسة -6
ال تظھر إال  ذا في ذلك المجال التعلیمي لتكون في إطار ضیق ، إمجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بمفي ال

، بل األجدى أن تتوسع إلى كل القطاعات والمواضیع لتصبح أدوات ت محددة ( البحوث المھنیة مثال )في مناسبا
ءات والقرارات التي یرتكز علیھا في اتخاذ اإلجرا فتصبح من األدوات األساسیة ،تتجاوز الرصد والفھم والتحلیل

ویسایر ركب  ،، وبذلك تتكون وتتوسع قاعدة عریضة من جمھور یؤمن بالفكر النقدي السلیموعلى كل المستویات
ھا تقیھا وتستنطقإال بالرجوع إلى معطیات تسر قید أنملة في مجال من المجاالت، صغر أو كبر، البلدان التي ال تغی

اتھم كلما ، وبذلك سیزداد إحساس الجمیع بمسؤولیلى مختلف مستویاتھم لالھتداء بھاه وعقول المواطنین عمن أفوا
ویكفي أن نعرج على عدد من المجالت والمراكز والجرائد المتخصصة في أوروبا وأمریكا  .أشركوا في إبداء الرأي

 .ضوع بحث مستقل أیضاھي بنفسھا مو لیتبین األمر بجالء ( وال أرید أن أسردھا ) ألنھا

إذا علمنا أنھ من الغایات الكبرى التي سطرھا میثاق التربیة والتكوین ھي (( إصالح نظام التربیة ف ،وھكذا   
وفتح ، ، وذلك بتوفیر الشروط ر والفعل خالل العملیة التعلیمیةوالتكوین لجعل المتعلم في قلب االھتمام والتفكی

، ولبلوغ ھذه ین قادرین على التعلم مدى الحیاة، ویكونون منفتحین مؤھلوا ملكاتھمام أطفال المغرب لیصقلالسبل أم
، كما یقتضي والنفسیة والمعرفیة واالجتماعیة الغایات یقتضي الوعي بتطلعات األطفال وحاجاتھم البدنیة والوجدانیة

ى الحیاة العملیة مرورا ، من الوسط العائلي إللتربوي المنسجم مع ھذا الوعيفي الوقت نفسھ نھج السلوك ا
بوجھ عام في جمیع مرافق التربیة  د والجماعاتحدد حقوق األفراقد بالمدرسة ....... وإذا كان ھذا المیثاق أیضا 

یھا من لدن المملكة والتكوین ونص على احترامھا وفق المعاھدات واالتفاقیات والمواثیق الدولیة المصادق عل
وعلى أساس المساواة بین المواطنین وتكافئ الفرص أمامھم في  ،النظام التربوي ، والعمل على تحقیقھا فيالغربیة

) حیث  2، وفي البوادي أو الحواضر طبقا لما یكلفھ دستور المملكة )) ( والذكور على السواء لإلناثحق التعلیم 
لتالمیذ في ما یھم قتراحات ا، فال عجب من االستماع إلى  اعلة في الحقل التعلیميبین التزام الدولة واألطراف الفا

، وھو توجھ یعمل على ترسیخ التواصل الفعال المبني على التشارك الفكري تنمیة وترقیة فضاءھم المؤسساتي
ع من االھتمام وحسن اإلنصات وتلبیة رغبة وجدانیة ونفسیة واجتماعیة في حدھا األدنى ، فیتحقق بذلك نو

. وھذا ما توختھ لزرع األمل واالطمئنان في النفوسة في التعبیر الحر وبالتالي إعطاء الفرصة للناشئالمتبادل، 
 :ستمارة في سؤالھا الثامن كالتالياال
: أذكر ثالثة س المنحى السؤال السابع عند طرحھماذا تقترح لتنمیة وتحسین فضاء مؤسستك ؟ ویوازیھ في نف  

فالجواب یرسمھ فماذا كانت الحصیلة ؟  یتھا ) تك ؟ ( وبالترتیب حسب أھمعوامل تعتبرھا من المعیقات في دراس
: الجدوالن التالیان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (COLLECTION MICROSOFT – ENCARTA 2004 
 ) المیثاق الوطني للتربیة والتعلیم 2(
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االقتراحات 

 البذلة األنشطة مناأل المراحیض والنظافة  المتویات 
 7 22 1 ن 113األوائل 

 األنترنیت المكتبة الدكاكین المساواة 
4 1 6 4 

 تحسین الداخلیة المالعب الفساد احترام األساتذة
21 6 16 2 

عدم مخالطة األوالد  أجھزة العلوم النظام عدم دخول الغرباء
مع البنات 

12 14 1 3 
 مستودعات الریاضة الحكرة

 للذكور
 محاربة التدخین الماء

1 1 2 3 
 منع التبرج معاملة األساتذة انعدام النظام اإلصالح والنظافة  الثواني

110 33 15 2 
 معاملة التالمیذ األمن األنشطة توفیر األنترنیت

9 11 2 3 
عدم احترام التالمیذ  السلوك المكتبة

 لألساتذة
تحسین الداخلیة 

20 4 5 11 
مساعدة التالمیذ 

 الفقراء
 الفساد الرحالت الماء

1 1 2 10 
تغییر التوقیت یوم  التمییز بین التالمیذ سھولة الحراسة اإلدمان

الجمعة 
1 10 1 4 

وضع الذكور وحدھم 
 واإلناث وحدھم 

5 
النظافة وإصالح  الثوالث

 المراحیض
 انعدام النظام األمن توفیر المیاه

196 16 2 17 
العلمیة  تتوفیر األدوا األنشطة معاملة األساتذة التبرج

8 35 56 29 
ارتداء البذلة  النادي الرحالت توفیر فوطوكوبي

5 12 2 35 
 عدم الضرب محاربة التدخین قلة المالعب تبدیل حارس الباب

2 13 6 2 
 معاملة الحراس مستودع للذكور التربیة عدم وجود مساجد

6 12 3 2 
 المخدرات توفیر مسابح منع دخول الغرباء  بناء الحجرات

1 43 4 3 
مساعدة التالمیذ 

 الفقراء
 توفیر مقھى المكتبة  تحسین الداخلیة

2 14 51 2 
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 وھي: جوھریة،وبناء على معطیات الجدول البد من توضیحات                  
. مقبلون في ن لھ خصائصھم وممیزاتھم المختلفةمراھقو مغاربة.شيء ھم مغاربة أبناء العمالء المستجوبون قبل كل  -أ 

لھم إال المساھمة  ، وال مھرب، وتحمل مسؤولیات مختلفة، صغیرة كانت أم كبیرةالمستقبل على اقتحام معترك الحیاة العملیة
، ولكنھا على م فقد تروق أو ال تروق ھذا أو ذاكوبالتالي آراؤھم في ما یحیط بھ، في بناء وطنھم. لھم نظراتھم وتصوراتھم

. فالموضوعیة وحسن ة أو النظرة األحادیة الذاتیة أو غیرھاكل حال آراء ال یمكن الحجر علیھا وإن اعترتھا المبالغ
 ، وفرض النھجأما الحجر المناسب.وبالتالي البحث عن العالج  واالستنتاج، والفھم، االستماع،التواصل یقتضیان حسن 

، بھا تبنى العقول والنفوس السلیمةال تمت إلى التربیة الدیموقراطیة التي ف في التعامل مع اآلراء كیفما كانت، السلطوي 
، ب المرونة واإلصغاء وحسن التوجیھالمراھقین یتطلل في المؤسسات التعلیمیة مع فئات خاصة أن أسس التواصل الفعا

، وتدعیم ما تمیل إلیھ شراكھم في تغییر ما ال یرضون عنھرسائلھم وخطاباتھم بإ وبالتالي المعالجة الممكنة لكل ما تحملھ
 . لوجھ لحاجاتھم األساسیة المختلفة، دون إدارة اوسھم من مبادئ وقیمنف
المتمدرسین تحتاج إلى تظافر جھود كل الفاعلین في مجال التربیة لمعالجة ألوضاع وأحوال المراھقین/إن التقییم وا   -ب

على ما ھو . ومن ھنا یمكن القول أن اقتراحات العمالء تتضمن في المجمل تغلیب المصلحة العامة على الخاصةلیم بوالتع
یات ، أو راھینیة اإلمكانیات. وعلى كل ، فإن الھدف من المعططفولي ومبالغ فیھ لتعدد النظرات ، وما ھووجیھ وجدي

 .ب قدرة ومستطاع الباحث أو القارئكون أرضیة لالستنتاجات حس، وتصنیفھا لتالمتحصل علیھا ھو رصد لآلراء، وجمعھا
التي تعاني من خلل في  للشخصیةوقبل القراءة األولیة القتراحات العمالء البد من التذكیر أن التقسیمات التي وضعت     

نجد بعض سماتھا في  قد ENCARTA 2004)  1 الالاجتماعیة ) ( –النرجسیة  –الھستیریة  –النمو والتطور ( البرانویاك 
 ، ومن ھنا یمكن التوصل إلى ما یلي :تعلیمیة، وھذا ال یعفینا من القفز على الواقع العام للمؤسسات البعض اإلجابات

 
فإذا أخذنا  الكم،وھي اقتراحات لھا ثقلھا من حیث  1079 إلى:عدد االقتراحات الكلیة في السؤال المفتوح وصلت ف    

 359ثالثة اقتراحات استنتجنا أن عدد العمالء الذین أجابوا عن السؤال وصل إلى  03كتب بقلمھ افتراضا أن كل مستجوب 
و بحكم طبیعة المراھقین وتنوع سمات شخصیاتھم وأوساطھم فال عجب أن نحیل أنفسنا على ھرمیة أبراھام  ھام.وھو عدد 

حب  –الحب وحب التملك  –ات منھا ( األمن اإلنسان والتي یحتاج فیھا إلى تحقیق حاجی تسلوكیاواسلوو في تحدید 
كلھا أو أغلبھا تترجمھا حب المعرفة ) و –حب االستطالع  –حب االحترام والتقدیر لنفسھ ولغیره  –الكفاءة والقدرات 

، وقد تتجاوزھا قع نفسھا ضمن مكونات ھذه الھرمیةتمو، والتي تسمح أن إجابة وحمولتھا  اإلجابات/االقتراحات. ووفق كل
 .ا كل واحد حسب مرجعیاتھ الثقافیةلى أمور یفسرھإ
 :راحات حسب رأیي الشخصي إلى صنفین، وھمافضلت أن أصنف االقت ،وحتى ال أكون متعسفا في االستنتاجات  
النصیة إلى داللتھا والتي لھا استدل علیھا اصحابھا بالنقط العالیة ، والموضوعیة المتھكمة التي الموضوعیة البانیة   

 .نقطھاضعف 
 419=  196+110+113إصالح المراحیض وتوفیر النظافة =  
 77=  51+20+ 6 المكتبة:توفیر  
 14=  12+2 الرحالت: -----   89=  56+11+22 األنشطة: 

  42=  35+7ارتداء البذلة الموحدة :   -----       64=  17+33+14النظام = 
 5فوطوكوبي =  توفیر --- 13=  9+4األنترنیت : توفیر  ----  30=  29+1توفیر األدوات العلمیة : 

 55=  43+12 الغرباء:دخول  منع -----            5=  2+ 2+1 األمن:
  ----  27=  14+11+2 الداخلیة:تحسین 

  38=  10+6+ 12+4+6التربیة  الفاسد +السلوك  ---- 8=  3+5 لألساتذة:عدم احترام التالمیذ 
   54=  15+35+4 المساواة و معاملة األساتذة

    10=  6+1+3محاربة التدخین =  
 4=  3+1إیجاد مستودعات الریاضة للذكور =          
  19=  16+1+2توفیر المیاه =       
 29=  13+16 المالعب:قلة       
 2تبدیل حارس الباب =  --- 12=  2+10سھولة الحراسة ومعاملة الحراس =       
  3=  2+1 فقراء:المساعدة لتالمیذ       
 8=  5+3 وحدھم:وضع الذكور وحدھم واإلناث      
  10= 8+2منع التبرج :      
 2توفیر النادي :  ---  4توفیر مسابح :  ---  1توفیر دكاكین :  -----    2توفیر مقھى :      
 1بناء الحجرات =      
  6عدم وجود مساجد =      
 4تغییر التوقیت یوم الجمعة =      
 1الحكرة =      
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 ،وھي ما سمیتھا بالموضوعیة البانیة ،والمالحظ أن أغلب االقتراحات وجیھة في مجملھا تترجم حاجیات جماعیة        
، أو فسیة المستجوبأثرھا على ن ، وھي إما رد فعل لظرفیة ترىاصةإال أن بعضا منھا لھا نظرة أحادیة تعكس ذاتیة خ

، فھي ال طة اإللحاح التي وضعت تحتھا سطراأما نق .وال تخلو كلھا من بذور الموضوعیة ،یة أو تھكمیةذات نكھة مسرح
بیعي لما لھا ، وھو شيء طغالبا ما تكون محط خالف وانتقاد تخلو من داللة غیر أنھا بفعل ارتباطھا بالممارسة الیومیة

أما  قویا،ة لن یكون الخالف علیھا كل اقتراح مصاغ في قالب تحقیق حاجیات مادیة ملموسمن مسؤولیات جسیمة، و
  لالنتقاد.علما أن كل األشیاء قابلة  موضوعیتھ،انتقاد األفراد وصھرھا في بوتقة واحدة فھذا ینقص من 

 18و  13تتراوح أعمارھم بین  فنقط إلحاح االقتراحات تعكس بجالء تعدد وتنوع التصورات ووجھات النظر لعمالء    
ألنھا جزء من طموحات شباب یشق طریقھ  ،كل متأمل موضوعي إلى االفتخار واالعتزاز بھا، وھي اقتراحات تدفع سنة

، متحدیا الصعاب النفسیة واالجتماعیة عن وعي ودون وعي ي التحصیل والمعرفةفي عناد وإصرار لتحقیق ذاتھ ف
وفیر الجو لتوجیھ والمراقبة وت، وھي مرحلة یمر بھا كل إنسان وال تتطلب إال اعة المرحلة المعقدة التي یجتازھالطبی

 .وفي انضباط ودون إفراط وال تفریط، المناسب مادیا ومعنویا
، فإنھم رغم ذلك ة رغم اختالفھم في تحدید األسبابإن أغلب مدارس علم النفس التي تناول مفكروھا مشاكل الشخصی  

تأتي من  الشخصیة في  Troublesیرى الخلل   )ھونراي(. فرغم أن في ھدف واحد ھو البحث عن العالج یتفقون
ان لھ قدرة في كون اإلنس )األلماني إریكسون ( ، لكنھ یتفق معفقدان الحنان واالحترام في الصغراالكتئاب الناتج عن 
، علما جھ ھو وسط مناسب لینمو بشكل صحیح، فما یحتاا الشخص ھي المسؤولة على تغیراتھ، فأنعلى التقدم في الحیاة

، فإن المشكل األساسي لكل  )فروم(. أما عند تماعي والثقافي في تكوین الشخصیةأكثر على التأثیر االجأن الثاني یركز 
وجیھ والرجوع إلى أصولھ ، فالھدف عنده في الحیاة ھو العالج والتبالتھمیش نتیجة فقدان األم مثال إنسان ھو اإلحساس

 ENCARTA 2004)  1اظ بفردانیتھ. ( باآلخرین مع االحتف ، وأن یجد األمن عند اجتماعھالحقیقیة
فإذا كان أغلب المتخصصین في علم النفس وعلم االجتماع یعطون األھمیة القصوى للوسط العائلي وتأثیره على    

، فإن كان بصمات على الشخصیة منذ الصغرمن خالل تلبیة الرغبات األساسیة والنمط الدراسي الذین یتر ،الشخصیة
، إذ أن كل الشخصیة عندھم تتكون من مجموعة من اعیة والثقافیة في تطویر الشخصیةتقالید االجتمبعضھم یؤكد على ال

، فالعدید من علماء النفس ساندوا النظرة التي ترى أن قھا مع مرور الزمن. ومنذ زمنالخطوط الخاصة بالشخص وتواف
 .ر الوضعیات التي یجد نفسھ أمامھاغی، وأن شخصیة الفرد تتحول بتشخصیة ال توجد إال في عین المعنيسمات ال

االستقصاء عن معیقات التحصیل الدراسي 

 رفاق السوء المرض البعد عن المدرسة الفقر  المستویات 
 9 5 49 23 األوائل

 النفسیة الداخلیة الشغب ضعف البصر
1 3 2 2 

 وسائل النقل الضوء في المدرسة النظافة واإلصالح مشاكل عائلیة
10 90 1 9 

 التلفزة التوقیت  ال أحد یساعدني ورقة الدخول
1 4 3 6 

صراعات في المحكمة المواد 
 بین األھل

29 1 

تعدد الفروض في آن وسائل النقل  الثواني
 واحد

انعدام المساعدة في 
الیتم التعلم 

19 3 1 1 
التلفزة  الفقر  رفاق السوء أسباب عائلیة 

22 19 16 30 
ن دروس خصوصیة  نفسیة  الشغب المرض 

23 4 4 1 
لیس عندي من 

الغش یساعدني

12 1 
 المراھقة أسباب متعلقة بالمواد أسباب عائلیة  الیتم  الثوالث

5 63 62 19 
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 االكتظاظ الشغب المرض األساتذة 
54 12 27 2 

 الفقر رفاق السوء عوامل نفسیة البعد عن اآلباء
3 21 31 59 

السھر  عدم االھتمام  الداخلیة  التلفزة 
34 16 5 5 

وسائل النقل  توقیت الجمعة  الدولة معطلة 
1 2 1 

نتائج المستویات 
الثالثة ( كل العمالء 

 المجیبین )
 أسباب عائلیة أسباب متعلقة بالمواد النظافة واإلصالح الفقر

 85=63+22+10 91= 29+62 أ 90= 90 98= 23+16+59
األساتذة  لتلفزة ا البعد عن المدرسة  رفاق السوء

 ث 54=54 70=6+30+34 49 59=9+19+31
 نفسیة المرض الشغب وسائل النقل 

9+19+1=29 3+4+27=34 5+23+12=40 2+4+21 =27 

لیس عندي من ال أحد یساعدني المراھقة  الداخلیة
 یساعدني

2+16=18 19=19 4+1=5 12 

تعدد الفروض في آ  الیتم 
السھر عدم االھتمام   واحد

1+5=6 3=3 5=5 5=5 
 ضعف البصر توقیت یوم الجمعة  التوقیت البعد عن اآلباء

3 3 2 1 
إصالح الكھرباء في 

الحاجة إلى الدروس  ورقة الدخول  المدرسة
االكتظاظ الخصوصیة 

1 1 1 2 
 الدولة معطلة الغش

1 1 
 806مجموع المعیقات 

االستنتاج والتعلیق 
 كالتالي:من خالل نتائج السؤال المحدد  
 أذكر ثالثة عوامل تعتبرھا من المعیقات في دراستك ؟ ( وبالترتیب حسب أھمیتھا )  -7
عضھم مع العلم أن ب 268وإذا ما اعتبرنا أن كل المستجوبین أوردوا ثالثة أسباب أصبح العدد اإلجمالي لھم ھو :   

التلمیذات ، وباستقراء أرقام اإللحاح یمكن ترتیب معیقات الدراسة حسب منظور اقتصر على ذكر سبب أو سببین
 ثة ( األولى والثانیة والثالثة )، وفي المستویات الثالوالتالمیذ

یة مع ، و العائلواألسباب المتعلقة بالموادلنظافة والتجھیز وجمالیة المحیط ،  في المرتبة األولى یأتي كل من الفقر،  وا 
 )  98و  90، والتي ھي بین ( تفاوت ضئیل في نقط اإللحاح

 نقطة  70رھا أو اإلدمان علیھا ب المرتبة الثانیة : التلفزة سواء من حیث تأثی
 رفاق السوء  الثالثة:المرتبة 
 األقساماخل اإلشكالیات التربویة والتعلیمیة التي تحصل د الرابعة:المرتبة 
 البعد عن المدرسة  الخامسة:المرتبة 
 المرض  السادسة:المرتبة 
 التالمیذ  تسلوكیا السابعة:المرتبة 
 األساسیةاألحوال النفسیة وطبیعة المراھق وحاجتھ إلى إشباع رغباتھ  التاسعة:المرتبة 
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الفھم واستیعاب س بھ من نقص وضعف في : حاجة المراھق إلى العنایة والمساعدة للتغلب على ما یحالمرتبة التاسعة
 .الدروس في المنزل

) یمكن توزیعھا على باقي  12و  1والمالحظ أن بعض اإلجابات األخیرة ذات نقط اإللحاح الضعیفة المتراوحة بین (    
باب قد غیر أني احتفظت بتصنیفھا حتى تعطي صورة أوضح عن كون القراءة التفصیلیة في األس أكثر،األسباب لتنتظم 

 اإلجمالي.تكون أفید من التصنیف 
 

 االستقصاء عن بعض المیوالت في إطار تواصلي 
 

أنھ ال یمت بصلة إلى یتراءى ألول وھلة  حول المیوالت، وقد قد یتساءل المتصفح لالستمارة عن جدوى إدراج سؤال   
 ،وبالترتیب ،ثة أرقام وألوان مفضلة) الختیار ثال 663د ھام من العمالء ( فرصة لعد، ولكن إعطاء الموضوع البحث

 فسي ومعرفي ( السائل والمجیب ) رصة لخلق تواصل نفیندرج ضمن عدم تفویت ال
ة من أھم ، واإلدراكات البصریفاللون مدرك بصري وحضاریا.وعمیق باإلنسان نفسیا وثقافیا  كبیرفاأللوان لھا ارتباط   

. وھي أیضا إلى جانب ارتباطھا بكل في إثارة انفعاالتنا وعواطفنا ما، وھي تلعب دورا ھامصادر الخبرات والتجارب
تراث في ال متجذرة.. الخ ) ، فھي الزھور. –الشمس  –البحر  –القمر  –األرض  -الظواھر الطبیعیة العامة ( السماء

لف المھن في مخت، ووظفت ددة لدى مختلف الشعوب والمجتمعات، وحملت دالالت متعالثقافي اإلنساني منذ القدم
عكف على دراستھ لقد ، ووم من أقوى المؤثرات على اإلنسان، وجذب انتباھھ، حتى أصبح اللون الیوالفنون والعمران
، والمجالت وظفوا تأثیراتھ بإتقان في الطب، واإلنتاج، ووسائل اإلعالم ناختصاصیو، وبرز فیھا من شتى النواحي

ئج الروائز التي ، ورواج إنتاجھا في األسواق بدراسات ونتااستثماراتھات الشركات تربط مصیر والكتب ... إلى أن أصبح
 .یضعھا المختصون في األلوان

لخصوصیات ن وإن اختلفت لدى العامة والشعوب، یبقى ھذا االختالف ضئیال، ومرده لتأثیرات اإن دالالت األلوا     
تكون ، ولكن لھا قواسم مشتركة تكاد ودالالتھ وتمیزتالثقافیة واألیدیولوجیة والدینیة، فتعددت معانیھ االجتماعیة و

 . ثابتة عند األغلبیة الساحقة
تحت عنوان " ألوانك المفضلة  1958( حياتك ) سنة  بمجلةشك واستنادا على مقال للدكتور محمد خلیفة بركات    

ن فیھا قال : (( إ) و القاهرة –شارع الجمهورية  53"  وهي مجلة نفسية تربوية ( عنوانها آنذاك :  شخصيتك تنم عن
، وعلى ة النفسیة للشخص، ویتوقف المعنى القریب على الحالتذكر تثیر في النفس أكثر من معنىاأللوان عندما 

 )1(.تمسك بحقیقة منطقیة نسبیة دون شك، ومنھا نتج التعددإن ھذه النظرة  بسات المحیطة بموقف اإلثارة  )) المال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الواقع والبدیل ( السلك اإلعدادي) بحث التخرج من المركز التربوي الجھوي  –األنشطة االجتماعیة والتربویة  –) 1(

  1987 – 1986ببني مالل سنة 
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 المعاني والدالالت 
 

 لة العامة الدال الرمز االرتباط اللون

 األحمر

 –الحریة  –النار  –الدم 
الفاكھة  –القتال  –الحرب 

 –الوضوح  –الشفتان  –
 الضوء.

 –الدفء  –الحب  –الثورة 
 –الصراحة  –تأجج العاطفة 

 الیقظة.

لون الحماسة والحیویة 
 والقوة.والنشاط 

 

 األبیض
 –الطبیعي  -الموت –الثلوج 

 –الطب  –الصفاء والنقاء 
 س والحفالت األعرا

" الموت األبیض  –البرودة 
صنع  –حب الخیر  –" 

إسداء الجمیل  –المعروف 
حب  –المالئكة  –الطھر  –

 الفرح والسرور  –الخیر 

 الطھر والخیر 

السنون  –األفكار  –الظالم  األسود
 السود 

الفساد  –الحزن والمصائب 
 لون الحزن والشقاء  البؤس والشقاء  –

..) عشب. –( زرع  الزراعة األخضر
 الربیع 

 –االستقرار  –السالم 
 –النمو  –التفاؤل  –الھدوء 

 اإلنتاج والتكاثر 
 السالم واألمل

الصفاء  –العلو والشرف  البحر  –السماء  األزرق
 السمو والصفاء والعمق واتساع األفق

 –الصحراء  –الشمس  األصفر 
 الذھب وغیرھا 

الشيء النفیس والنادر ( 
 لون الغیرة  رب الغیرة )عند الغ

 –اإلجھاد أحیانا  –التعب  الوحل ... الخ  –البن  الرمادي 
 التعب  العجز وتقدم السن 

    
  

، و ھو من أھم ما تلتقي حولھ معظم الشعوب أكثر ومن خالل التصنیف السابق للدكتور محمد خلیفة بركات یظھر أن   
. كما أن عددا من علماء النفس اعتمدوا على األلوان وان " ألوان أعالم الدولجیة األلالتطبیقات المبنیة على " سیكولو

ھ إلى ذلك ابن سیرین ، وقد سبقاعتمادا علیھا كما فعل " فروید "سر األحالم ف، ومنھم من ة نفسیة مرضاھملفھم حقیق
ئ والمكنونات الداخلیة، في یف األلوان للتعبیر عن المبادمختلف الطقوس في توظو. ولم تسلم العادات بقرون عدیدة

مثل قول  ،علیھا األلوان) زاخر بالمعاني التي تدل  تراثنا األدبي ( شعرا ونثرا وأمثاال األعراس والختان والحج. كما أن
  الشاعر:

 نفس المرج سابقا)  1حمر مواضینا (  مرابعنابیض صنائعنا سود وقائعـنا           خضر                            
 -لو أتاحھ الوقت  -وإن كان ذلك أفید  العمالء إجماال دون تحدید جنسھم،، أورد نتائج اختیارات ومن خالل ما تقدم 

 . اءة أكثر عمقا، وأكثر تفصیالللقیام بقر
 
 
 

 المئویةالنسبة  الرتبة  النقطة  اللون المستوى
 % 25.25 1 124 األحمر األوائل

 5 16.29 2 80 األزرق مجموع االختیارات 
 % 13.84 3 68 األبیض 491
 % 12.62 4 62 األخضر 
 % 11.60 5 57 األصفر 
 % 6.51 6 32 األسود 
 % 6.10 7 30 الوردي 
 % 4.07 8 20 البني 
 % 1.83 9 9 الرمادي 
 % 1.83 9 9 البنفسجي 

     الثواني
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 % 24.29 1 120 األحمر مجموع االختیارات 
 % 20.85 2 103 األبیض 494
 % 12.75 3 63 األخضر 
 % 11.74 4 58 األسود 
 % 10.32 5 51 األزرق 
 % 7.89 6 39 األصفر 
 % 3.84 7 19 البرتقالي 
 % 3.23 8 16 الوردي 
 % 2.63 9 13 البني 
 % 1.21 10 6 الرمادي 
 % 1.21 10 6 البنفسجي 

     الثوالث
 % 23.00 1 199 األحمر 

 % 18.26 2 158 األبیض محموع االختیارات 
 % 16.18 3 140 األسود 865
 % 13.06 4 113 األخضر 
 % 12.25 5 106 األزرق 
 % 4.62 6 40 األصفر 
 % 3.58 7 31 البني 
 % 3.12 8 27 الوردي 
 % 2.89 9 25 البرتقالي 
 % 1.84 10 16 الرمادي 
 % 1.15 11 10 البنفسجي 
     

 النسبة المرتبة  النقط اللون  النتائج العامة 
 % 25.02 1 443 األحمر لكل المستویات

 % 18.58 2 329 األبیض 
 % 13.44 3 238 األخضر 

بفارق نقطة على  4 237 األزرق مجموع االختیارات 
 % 13.38 السابق

 % 12.99 5 230 األسود 1770
 % 4.06 6 72 الوردي 
 % 3.61 7 64 البني 
 % 3.38 8 60 البرتقالي 
 % 1.75 9 31 الرمادي 
 % 1.41 10 25 البنفسجي 

   
 االستنتاج والتعلیق  

أو الجدول اإلجمالي أن اللون األحمر ھو الذي احتل المرتبة األولى في  الثالثة،المالحظ سواء في جداول المستویات و    
 التالي:ویلیھما اللون األسود حسب  أما المرتبة الثانیة والثالثة فجاءت بسیطرة األبیض ثم األخضر الجداول،كل 

          أبیضأزرق /  
 / أخضر  أبیض 
 / أسود  أبیض 
 / أسود  أبیض 

عملیة فرز أخرى لألبیض واألخضر واألزرق واألسود على مستوى المراتب الثانیة والثالثة لحصلنا على ما ولو اعتمدنا     
  یلي:

 نقطة 226األبیض ب 
 ن 301األخضر ب  
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 ن 140ب   األسود 
 ن   80األزرق  ب 

حماسة وحیویة ونشاطا  فھل نقول وفق جدول الدالالت المذكور سابقا أن تلمیذات وتالمیذ ثانویة القدس اإلعدادیة متقدون  
ار ، ویطمحون لتحقیق آمالھم بتفاؤل في ظل السلم والسالم رغما عن األفكوتتمیز نفوسھم بالطھر وحب الخیر ،وقوة

 ، والحزن الذي قد یشوب نفسیاتھم من حین آلخر ؟د تعتري عقولھمالسوداء التي ق
 لنفوسما أضفنا اإذا و%  80.42وبنسبة  األولى،المراتب الثالثة ما اعتبرنا  % إذ 57.04. إنھا بنسبة ھامة تقدر ب نعم  

  والصفاء.على السمو  األزرق الدال التي اختارت
 

 اللیة  االختیارات الرقمیة والقسمة الرمزیة والد
 
 

 الثوالث
 5رقم  4رقم  3رقم  2رقم  01رقم 

38 22 35 23 40 
 10ر  9ر  8ر  7ر  6ر 

26 44 45 31 58 
 15ر  14ر   13ر  12ر  11ر 

29 42 26 28 49 
 20ر  19ر  18ر  17ر  16ر 

30 38 47 25 62 
  غیر المعبر 23ر  22ر   21ر 

18 13 15 8  
 عدد المجیبین التقریبي   أعداد ثالثالمطلوب  مجموع االختیارات

784    261 
 

  األوائل 
  

 5رقم  4رقم  3رقم  2رقم  01رقم 
23 20 23 17 34 
 10ر  9ر  8ر  7ر  6ر 

13 21 28 22 55 
 15ر  14ر   13ر  12ر  11ر 

12 17 24 23 21 
 20ر  19ر  18ر  17ر  16ر 

20 13 28 18 46 
   23ر  22ر  21ر 

8 13 11   
 عدد المجیبین    أعداد ثالثالمطلوب  مجموع االختیارات

510    170 
 

 الثواني
     

 5رقم  4رقم  3رقم  2رقم  01رقم 
24 19 17 14 29 
 10ر  9ر  8ر  7ر  6ر 

16 30 24 19 34 
 15ر  14ر   13ر  12ر  11ر 

13 31 12 29 34 
 20ر  19ر  18ر  17ر  16ر 
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19 16 23 22 35 
 23ر  22ر   21 ر

7 3 4 
عدد المجیبین  أعداد ثالثالمطلوب  مجموع االختیارات

474 158 

النتیجة العامة 
 5رقم  4رقم  3رقم  2رقم  01رقم 

85 61 75 54 103 
 10ر  9ر  8ر  7ر  6ر 

55 95 97 72 117 
 15ر  14ر   13ر  12ر  11ر 

54 90 62 80 104 
 20ر  19ر  18ر  17ر  16ر 

69 67 98 65 143 
 غیر المعبر 23ر  22ر   21ر 

33 29 30 
 عدد المجیبین التقریبي أرقام ثالثالمطلوب  مجموع االختیارات

1673 557 

 االستنتاج والتعلیق 
ن دلك أ جوبین.بالمستو عن مدى ارتباطھا   االستمارة،في  باألعدادقد یتساءل القارئ عن مدى إدراج سؤال یتعلق    

فة سواء ، ویعبر بھا عن أشیاء وقضایا مختلعامل بھا اإلنسان یومیا في حیاتھیت   codesاألعداد ( األرقام ) ھي شفرات 
، والتعبیر جرید باعتبارھا أرقاما ( شفرات ). إنھا في مدلولھا تتأرجح بین التلتعیینھا كما أو كیفا، أو إبراز مستوى حدتھا

، وقد تتجاوز ذلك إلى الفصح عن ء ) ( الحسي ) ( المدرك )( التشي أو معنویا عند االرتباط بـ اعن ملموس ما مادی
. ولقد تطورت العلوم بكل طة بذات الفرد عن وعي أو دون وعي، في الیقظة أو الحلمالمكنونات الداخلیة النفسیة المرتب

صل اإلنساني في كل مجاالت ارف األساسیة في التوا، أي من المعة أصبحت األعداد " علما مستقال "تخصصاتھا إلى درج
. و كلما تطورت العلوم إال وازدادت أھمیتھا واتسع توظیفھا إلى درجة أصبحت تسیطر الحیاة، وال یمكن االستغناء عنھا

االتصال خاصة مع تطور أجھزة  ،فأصبحت لغة ( لغة األرقام ) ال یمكن االستغناء عنھا بتاتا والسلوكیات،على المعامالت 
   الحدیثة.والتواصل 

، سواء في علم الفلك أو الریاضیات أو الجبر ھتم بدالالت األعداد ( األرقام )فالتراث اإلنساني ال یخلو من " دراسات " ت   
مدمجة منذ فالسفة وعلماء اإلغریق والیونان إلى ابن سیرین وفروید واألقراص الو ،األحالم أو التنجیم أو غیرھا رأو تفسی

 .لعدة شركات متعددة الجنسیات
 ، وھي تشیر إلى المضاربات ومستویاتھا كما أورد ذلكألرقام في الحلم تساعد على الفھملغة ا  فابن سیرین یرى أن   

 بعض الدارسین ( جوزیف فاخوري )
 رائجةیعني االستقالل وقد تخترع شیئا یالقي سوقا  :1الرقم 

 ن تتقدم وتأخذ مكانك بین الناس .، فمن مصلحتك أ: ال تؤخر القضیة 2  
 قیة : أعمالك المحظیة تتركز في الثیاب أو األطعمة أو أي شيء یتعلق بالتر 3  
 .احتفظ بنشاط لألشیاء العملیة محدود.ولكنھ  ویعود،فالمال یذھب  والتعب،استعد لوقت من الكدح  :4  
 .تقوم بعمل سریع یعود علیك بالربح. اإلعالن تتیح لك المجاالت –أعمال  –: تنوعات : سفر  5  
 نفسك.اعتمد على بل  ،ال تنتظر الكثیر من اآلخرینفمؤسسات، وت والحظك في أي شيء تفعلھ لھ عالقة بالبی :6  
 أحدھا.وربما نجحت كثیرا في  كثیرة،أعمال ومشاریع  :7  
ي . وقد ینقضي بعض الوقت قبل لرقم یضرب أوال ثم یبنھذا ا وظیفة.رقم مالي . قد تفقد شیئا في بادئ األمر، مثال ال:  8   

 .ویقودك إلى األمام خطوتینحة... إنھ یجرك إلى الوراء خطوة، بحبووستنتھي في أن یعطیك، 
 ربحا.والعمل في الفنون یعطیك  لألفضل،تغییر كبیر  :9  
)   1)) (   األخرى.یك في األرقام وھكذا دوال 1وما علیك إال أن ترد الحظ إلى رقم  1+ . =  0+  1: ھي  10  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 صدر عن المكتبة الحدیثة للطباعة والنشر ببیروت –تفسیر األحالم ، إعداد جوزیف فاخوري  –) 1(
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األحالم بالحظ أو التي تتناول األعداد ( األرقام ) في شروح ترتبط والمالحظ أن العدید ممن یعتمدون الكتب التجاریة   
إلى  بالمرءالتي قد تؤدي ذلك إلى زرع نوع من " العبثیة " وقد یتجاوزون  ،اإلنسان إلى فھم الذاتیجمعون على دفع 

 . لم توظف في إطارھا العلمي الصحیحاالستسالم و االنھزامیة إذا 
حیاة اإلنسان للبحث والتوسع  آیات بینات تناولت تفسیر األحالم ككرم إلھي یجب توظیفھ في فالقرآن الكریم یحتوي على  

علم قائم بذاتھ یفید البشریة ( قصة سیدنا یوسف ) وھذا ما فتح الباب للعدید من الدارسین فیھ، وبالتالي تأسیس 
. سرین إلى االجتھاد في ھذا المجالوالمف
تجمع في الغالب بین " التنجیم " والتي    NUMEROLOGIE"  األرقام مد "علم " منطقوفي البرامج التي تعت     

جوانب العاطفیة والفكریة والصحیة، بوضع قراءة لل ،والقیمة الرمزیة لألرقام إلعطاء تحلیالت وتفسیرات عن الشخصیة
للشخص، وتاریخ ازدیاده  االسم الكامل، وباعتماد طریقة ترقیم الحروف الھجائیة وربطھا بوالعالقات االجتماعیة وغیرھا

 .وغیرھا، أورد أمثلة من ذلك C وباسكال وجافا وسي   ، وتوظیف قواعد برمجیة البازیكوعنوانھ
      والنجاح.ولھا قوة إصرار على النظام  ،دل على شخصیة لھا قدرة على التفكیر والتحلیلی 4(( فرقم  

 .یة وقوة في النشاط وحب االستطالع، والتمیز بدینامیكیة حركدیةمشاریع الماحب التملك وتحقیق النجاح في ال  5رقم  
 الغیر.حب العدالة واإلحسان إلى   6رقم  
 .سیطرة قوة العاطفة  2رقم   
 العالقات.رقم حدسي دال على التفتح نحو األخر في   3رقم  
 .العمل على تحقیق ما یھمھا. وصحیا دالة على اإلرھاقلشخصیة الجذابة، و، االقوة المعنویة والفیزیولوجیة  11رقم    

 ) 1( 
 .المراجع والبرامج التي تناولتھا ولمن أراد التوسع في نیمیرولوجیا األرقام فما علیھ الرجوع إلى  
بنسبة عالیة  یتحظوالمالحظ ( الجداول السابقة ) أن األرقام التي  العمالء،والمھم لدي ھو إلقاء الضوء على اختیارات     

 كالتالي:من نقط اإللحاح جاءت 
ن  98= 18 -----ن  103=  5 -----ن  104=  15 -------ن  117=  10 ------ن  143=  20 
 ن  85=  1 -----ن 80=  14 ------ن   90=  12 -------ن    95=  7 -------ن  97=  8   
 23إلى  1ح لھم في تقییم أعمالھم فضلت أن أدرج األرقام من لكون العمالء قد یسیطر علیھم ھاجس النقط التي تمن -1

 اإلجابات.لخلق نوع من التمویھ القتناص 
 : النقط ھو المسیطر فماذا نقرأ إذافلنفرض أن ھاجس  -2

لى المعدل ورغبة في للحصول ع 117والتمیز واالستقالل  في مقابل  20تلمیذ لھم الرغبة في الحصول على  143    
لرقم  103، و 6یساوي  15اعتبرنا أن جمع مركبي مع حب العدالة واإلحسان إذا ما  15على  104، و لتحقیق األفض

، أو لسیطرة حب ثرھا بالعمل في الفروض والواجباتولھم رغبة تجاوز أ ،إما لحصولھم علیھا في بعض المواد 05
ختیارات اعتمادا على " نیمیرولوجیا . ویمكن وضع مقاربة تفسیریة لكل االملك وحب االستطالع وتحقیق النجاحالت

 .یسعني الوقت الستكشاف كل جوانبھ ، والذ بالمتفق والمشترك لدى الباحثین، وھذا بحث مستقل بذاتھاألرقام مع األخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (-    )AMS pierre Gradolini  - paris 75018 – ( 

CDROM  MAGASINE  N_ 48 Octobre 1999) ( 
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 الـفـصـل الـثـالـث 
 

 التواصل الخارجي 
 

لخلیة األساسیة في المجتمع التي ال یجادل أحد في كون األسرة تتحمل مسؤولیة كبرى في تنشئة البنین والبنات، وھي ا   

تترك بصماتھا بحدة على عقولھم ونفوسھم بحكم رابطة الدم والوراثة والعشرة الطویلة. ومن ھنا فإن األسر بحكم موقعھا 

في المجتمع وتأثیرھا القوي على الیافعات والیافعین ھي أقدم سلطة، وإلیھا یرجع تحدید مصیر ومستقبل األجیال، وبھا 
التحدیات التي تواجھ المدرسة في الظروف الحالیة والمستقبلیة، وبدون دورھا الریادي فإن المدرسة ستفقد  یمكن رفع

 قدرتھا التعلیمیة والتربویة.
فإلى أي حد تحقق األسرة، وخاصة آباء وأولیاء التالمیذ التواصل الواعي والجدي إلسناد رجال التربیة واإلدارة في 

 في المسؤولیة الملقاة على عاتقھم جمیعا ؟ المؤسسات في تآزر وتشارك 

فھل یمكن القول اعتمادا على الممارسة الیومیة أن األسر في أغلبیتھا الساحقة تركت الحابل على النابل واستسلمت، بل   
أو  وعجزت عن أداء دورھا االجتماعي والتربوي لتضع الثقل كل الثقل على المؤسسة التعلیمیة إما تھربا من المسؤولیة،

وتعددھا، ومنھا الجري وراء تحقیق الرغبات والمتطلبات األساسیة ألفراد األسرة في ظروف صعبة  ءتكاثر األعبانتیجة 
وغیر مساعدة ألكثریة المواطنین، أم أن االتكالیة والتكاسل استشرى العقول والنفوس، أم أن الكثیر من اآلباء واألولیاء 

كر، فحولوھا في نظرھم إلى فضاءات تساعدھم على التخلص من البنین والبنات لما قد أصبحوا ال یرون في المدرسة نفعا یذ

یسببونھ لھم من ضجر وتعب ومعاناة ھم في غنى عنھا، أم التطور االجتماعي واالقتصادي الذي شھدتھ البلدان في العقدین 
إال على توفیر المادیات فقط،  األخیرین قلب الموازین وھمش األسرة وأضعف وظائفھا إلى درجة أصبحت ال تقتصر

فأصبحت بذلك تزرع الثقافة المادیة النفعیة في نفوس أفرادھا تاركة الدور األخالقي والتربوي التعلیمي للمدرسة عن وعي 
أو دون وعي، علما أن كل الذین أوكلت لھم مھام التعلیم والتربیة والتسییر ھم آباء أو أمھات لھم ما لھم، وعلیھم ما 

 علیھم. 

ومن خالل استقراء استمارة استھدفت عینة عشوائیة من اآلباء، ومن مختلف األعمار والمھن والمستویات الدراسیة،   
سأحاول الوقوف على مستوى التواصل واالتصال القائم بینھم وبین مختلف المؤسسات التعلیمیة اإلعدادیة اعتمادا على 

والغیاب وإنجاز التمارین  المواظبةطالع على النتائج الدوریة ومراقبة رصد آرائھم حول عدة قضایا وإشكالیات منھا: اال
المنزلیة، وبالتالي تحدید مسؤولیة تدني المستوى التعلیمي، ومعرفة الھدف من تدریس البنین والبنات، ورأیھم في الخدمة 

المفھوم الحقیقي للتواصل االستعالمیة للتتبع والمراقبة كبدیل، وربما كتعویض على الضعف أو الفتور الذي أضر ب

 والتشارك األسري مع المدرسة وتحقیق األداء المنتج والفعال.
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 تحدید عینة اآلباء

    الفئة العمریة
المستوى 
 الدراسي

     

إلى  -30من 

40 

من 
40- 

 50إلى 

 50من 

 60إلى 
  فما فوق ثانوي إعدادي ابتدائي أمي فما فوق

5 37 8 0 5 13 8 8 17  

 موظف فالح عامل المھنة
مھن 

 أخرى

عدد 

 األطفال
0 1 2 3 

 6 5 0 ولي1  12 23 6 8 

4 5 6 7 8      

8 10 4 0 2      

المتمدرسون 

 باإلعدادي
1 2 3       

 38 4 3       

 
أمیون  فالمالحظ من خالل الجدول أن األرقام یشوبھا نوع من التباین نتیجة ضعف ملء اآلباء لالستمارات، إما ألنھم    

اعتمدوا على غیرھم، أو لسھو أو عدم تعود على مثل ھذه االستقصاءات. وعلى كل، فإن ھذا ال یضر في شيء تمثیلیة 
وإن كانت ستؤثر نسبیا في النسب العامة للنتائج على مستوى الجدول بكاملھ. وقد  ،األجوبة ما دام كل سؤال مستقل بذاتھ

نة القلیلة التي اعتمدت، علما أن المھم في ھذا اإلجراء لیس إال تسلیط ضوء ولو یعیب المطلع على جانب یظھر لھ في العی

 خافت على مستویات التواصل بین اآلباء واألبناء، وبالتالي مع المدرسة ما دام الجمیع یقر بواقع واحد. 
اج تم متأخرا نوعا ما، وھي نسبة ھامة ودالة على أن الزو 37/50 –) 50و40فأغلب المستجوبین ھم من أعمار بین (    

وھذا یؤثر على الشریحة العمریة المتمدرسة عند تواصل اآلباء باألبناء المراھقین بحكم أن متوسط العمر في المغرب عند 

ھي سن یسیطر على صاحبھا ھاجس الشیخوخة لما یحسھ من  50و  40سنة إلى جانب أن السن بین  48الرجال ھو 
... الخ ) ناھیك عن أعباء الحیاة، وإلحاح التفكیر في المستقبل رغم -البصر  –ع ضعف في وظائف عدة أعضاء ( السم

النضج الذي قد یتمیز بھ إذا ما كان صاحبھا مزودا بمستوى تعلیمي یخول لھ التجدد والتجدید في أسالیب التواصل، وھؤالء 
 25/33لوا إلى مستوى الثانوي فما فوق ھم ھم قلة سواء بحكم اإلحصائیات الوطنیة، أو ما بینھ الجدول، إذ أن الذین وص

% رغم ما قد یالحظ من انزیاح الناس إلى االقتصار  2.7باعتبار األجوبة اإلیجابیة. كما أن نسبة الوالدات بالمغرب تتجاوز 

وفي  فقط لثقل متطلبات الحیاة، بید أن االستقصاء بین غیر ذلك، فأعطى الغلبة لخمسة أطفال في األسرة، 03على إنجاب 
. ودون شك فإن كل ھذه العوامل وغیرھا لھا أثرھا على الحیاة العامة 3لـ 0أطفال، والمرتبة الثالثة  04المرتبة الثانیة 

للمجتمع وبالتالي المدرسة وھذا ما یالحظ داخل المؤسسات التعلیمیة التي تشكو من الغیاب الشبھ التام لتواصل اآلباء إال إذا 
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كاستدعائھم بسبب الغیاب أو السلوك، والنعدام خطة وطنیة شاملة تسخر كل اإلمكانیات  ،حتمت الظروف علیھم ذلك
للتصالح مع فضاءات المؤسسات التعلیمیة سواء ببرمجة أنشطة شھریة أو أسدسیة ھادفة خالل السنة الدراسیة كلھا، 

ندھا في ذلك وسائل اإلعالم الوطنیة وعلى وبإشراك كل الفعالیات، لتجمع في رحاب المدرسة اآلباء واألولیاء كما وكیفا تسا
 رأسھا التلفازات. 

 

 تواصل اآلباء بالمدرسة ومشاركتھم في مراقبة وتوجیھ البنین والبنات 
 

 مراقبة النشاط الدراسي
مراقبة النشاط 

 الدراسي
   ال نعم

 44 7   

  ةنتائج آخر السن النتائج الدوریة االتصال بالمدرسة الكیفیة

 18 23 8  

النتائج غیر الجیدة 
 وإجراء اآلباء

  عدم االھتمام المساعدة العقاب

 7 45 0  

مراقبة التمارین 

 المنزلیة
   ال نعم

 41 7   

توفر األب على جدول 

 حصص المتمدرس
   ال نغم

 38 10   

   ال نعم مراقبة الغیاب

 40 8   

 
 % 86.27نسبة ب   ---------------- 51/  44مراقبة النشاط الدراسي: 

 الكیفیة

 % 36.73بنسبة  ----------------     49/  18االتصال بالمدرسة:    
 %  46.93بنسبة  --------- 23/49على النتائج الدوریة:  االقتصار

 %  16.32بنسبة  --------- 49/ 8االقتصار على نتائج آخر السنة: 

 % 63.26وتمثل لسنة معا، ار المراقبة لنتائج الدورات  وآخر اباعتب 31/49أو  
ومن خالل األرقام والنسب السابقة یمكن القول أن مراقبة النشاط الدراسي بتعدد أشكالھ للبنین والبنات یتم بنسبة عالیة    

إذا ما اعتبرنا أن مراقبة النتائج الدوریة تدخل في  ،تتجلى في االتصال المباشر بالمدرسةن الحلقة الضعیفة على العموم، لك
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نظرا لكون عدد من المستجوبین أھملوا بعض  ،مراقبة العامة، مع العلم أن ھذه النسب أخذت مستقلة بذاتھا عند االحتسابال
 اإلجابات.

 النتائج غیر الجیدة وإجراء اآلباء
 %  15.55بنسبة  ----------------------- 45/  7العقاب:  

 % 86.53بنسبة  --------------------- 52/  45المساعدة: 
 %  00بنسبة  -------------------- 37/ 0عدم االھتمام:  

 % 85.41بنسبة  ------------ 48/  41مراقبة التمارین المنزلیة: 

 % 79.16یمثل  ---- 48/  38توفر األب على جدول حصص التمدرس: 
 % 83.33یمثل  ------------------- 48/  40مراقب الغیاب: 

في مجال إجراءات اآلباء عند مالحظتھم النتائج غیر الجیدة ألبنائھم في مجملھا تبعث على إن النسب التي تندرج    

% رغم اختالف درجات  85و  79التفاؤل، وتفصح أن الجمیع مھتم بالتمدرس والمدرسة وبنسبة عالیة تتراوح بین 
یضا ھو لجوء اآلباء إلى أسالیب العقاب أسالیب المراقبة والمساعدة الختالف مستوى الوعي والثقافة. وما أبرزتھ النسب أ

%، وغالبا ما یصدر بسبب األمیة أو بحكم " توارث تربوي " أو عندما ال یرى اآلباء نفعا لكل األسالیب التي  15وبنسبة 

وظفوھا لترقیة مستوى أبنائھم الدراسي، وھذه االحتماالت تحتاج إلى بحث مستقل بذاتھ. أما ما قد یستغرب منھ أصحاب 
میدان في الفضاءات التعلیمیة فھي النسبة العالیة لمراقبة الغیاب، وقد یطرحون حولھا عالمات استفھام كبیرة طارحین ال

المعتاد عند الجمیع: ھل درست ؟ ھا. فھل یكتفي اآلباء بطرح السؤال أسئلة عن مفھوم ھذه المراقبة والكیفیة التي تجرى ب
ال یرقى إلى  –وحتى الھاتفي تجاوزا  -لھم أسالیب أخرى ما دام االتصال الجسدي ویعتمدون على إجابة المتمدرس: نعم، أم 

%. كما أن طرح السؤال لمعرفة عدد الزیارات التي قام بھا اآلباء للمؤسسة خالل األسدس األول من السنة لم تحصل  16

 إال على نقط ضعیفة، وھي كالتالي:

 كم مرة زرت المدرسة خالل ھذا األسدس األول ؟
 أكثر أربع مرات ثالث مرات مرتان مرة واحدة مرة 0

مع ملحوظة:  5 2 3 6 7 8

بحكم العمل 

 بالمدرسة 

 

، 26، فإذا أھملنا الذین لھم عالقة یومیة بالمدرسة بحكم عملھم فلن یتبقى إال 31أن مجموع المجیبین ال یتعدى  ویتبین   
% ، وستمر النسبة في التناقص إلى أن تصل  26.92مرة واحدة % . ول 30.76ثمانیة منھم لم یتصلوا نھائیا ویمثلون 

 % ألصحاب أربع اتصاالت في األسدس.  7.69

وما دام ضعف اتصال اآلباء بالمدرسة جلي، وھو االفتراض االحتمالي الذي كان لدي بحكم الممارسة الیومیة أدرجت   
 رق األوسط بخدمة االستعالم المدرسي بالھاتف.سؤاال في االستمارة لمعرفة رأیھم في ما یسمى في بعض دول الش

( ھم ) ؟  ھوسلوكیاتما رأیك في رقم ھاتف خاص بالمؤسسة لتسأل عن غیاب ابنك أو ابنتك أو أبنائك ونتائجھ (ھم )    
 فكانت الحصیلة كما یلي : 
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 غیر مفید مفید جید ضروري

25 13 16 2 

44.64 % 23.21 % 28.57 % 3.57 % 

 

األغلبیة الساحقة تقر بأھمیة خدمة االستعالم بالھاتف كأسلوب متطور في ربط االتصال والتواصل والرفع من إذا ف     
مستواه مع المدرسة، وبالتالي القیام بالمراقبة المستمرة والدائمة خاصة وأن ظروف الحیاة المعاصرة واالنشغاالت الیومیة 

فیصل إلى أكثر من  ،لعامة التي حضي بھ ھذا اإلجراء التواصلي إیجاباقد تكون سببا في ھذا الضعف التواصلي. والنسبة ا

%. وھنا البد من اإلشارة إلى أن خدمة االستعالم المدرسي ھو برنامج تواصلي جربتھ عدة ثانویات في الشرق  96
إلى ھذه التجربة  التي تطرقت 2000دجنبر  09األوسط، ومنھا ثانویة الرایة بدبي. فحسب جریدة البیان اإلماراتیة عدد 

األولى، أوردت نتائج استبیان جمع آراء اآلباء واألولیاء حول استخدام خدمة االستعالم عن النقط والغیاب والسلوك عبر 
 الھاتف فكانت النتائج ( باختصار ) كما یلي:

 ھتمام أو االنشغال % لم یستخدموھا إما بسبب عدم اال 36% استخدموا ھذه الخدمة                               64

 % أبدوا تقدیرھم للبرنامج بأنھ ممتاز  60% إما اتصلوا بین الظھر أو الخامسة مساء            46
 % اكتفوا بالخدمة عن الزیارة لالنشغال والظروف العائلیة 44% أبدوا أن الخدمة ال تغني عن زیارتھم للمدرسة      40

في السنة الموالیة. كما أظھرت الدراسة اقتراحات وتوصیات منھا: توفیر  % احتفظوا بالرقم السري الستخدامھ 60

 )    1معلومات عن األنشطة المدرسیة، وأوقات إقامة المعارض والمحاضرات والندوات وغیــرھا. ( 
ءات  تدعاأما إجابات المستجوبین عن غرض زیارتھم المدرسة فتنوعت بین التفقد والمراقبة اإلرادیة، واالستجابة لالس  

ت النسب یات أخـرى. وال داعي لجدول ما دام، أو لالطالع على النتائج، أو لحل إشكالتالسلوكیااإلداریة المخبرة بالغیاب أو 

 .انخفاضاالمذكورة سابقا ستعرف 
ال ب ب ، و45ألوفر عند اإلجابة بنعم ب أما السؤال المغلق والمتعلق بمعرفة المستوى الدراسي لألبناء فإنھ نال الحظ ا   

 ، وأھمل البعض اإلجابة، علما أن مفھوم المستوى الدراسي قد یتجاوز القسم / المستوى. 00%

فك�ان ال�رد باإلجم�اع عل�ى ذل�ك، وھ�و دلی�ل عل�ى ارتف�اع  ،وفیما یتعلق بسؤال عن رغبة اآلباء في استمرار دراسة األبن�اء   
ع، رغم اختالفھم في األھ�داف الت�ي یری�دون تحقیقھ�ا، وتت�أرجح ب�ین الوعي بدور المدرسة وأھمیتھا في حیاة األفراد والمجتم

نقط�ة، وأب�دى ال�بعض توض��یحات منھ�ا: لیص�ل إل��ى  24نقط��ة، والتك�وین وتس�ھیل االن��دماج ب  23الحص�ول عل�ى الوظیف�ة ب 
رار ت�دریس لیصبح الشخص ال�ذي نرغ�ب فی�ھ. أم�ا ال�ذین ال یری�دون اس�تم -لیكون واعیا ومسؤوال –" الحریك "  –الجامعة 

 .4ن، الفقر ن 1ن، عدم وجود مناصب شغل  4أبنائھم فقد صرحوا بأسباب منھا:  البعد عن المدرسة 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــــــــــ
 یت ) ( موقع على اإلنترن 2000دجنبر  09) جریدة البیان اإلماراتیة عدد  1( 
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وكل اإلجابات تبرز بوضوح أن األغلبیة لھا رغبة في تلقي أبنائھم المستوى الالئق بھم في التربیة والتكوین والتثقیف   
رغم ما قد تعترضھم من صعوبات، وھذا یثلج الصدر ویستوجب بذل المجھودات تلو األخرى للرفع من مستوى التعلیم 

 21ن، لألبناء  16یلي: للمدرسة: مسؤولیة تدني المستوى، فإن الحصیلة جاءت كما  بالبالد. أما السؤال الذي یستفسر عن
ن. ونظرا لكون السؤال یفتح تعدد  1ن، للوزارة  1ن، لعدة عوامل متداخلة ومنھا المنھاج  8ن، للجمیع  21، لآلباء 

سؤولیة مشتركة بین كل الفاعلین فإن العمالء أكدوا إجماال أن قضیة تدني المستوى ھي م ،االختیارات والجمع بینھا

وبدرجات إلحاح متفاوتة، وھذا ما یؤكد أیضا أن الذین وضعوا قضیة التعلیم في المرتبة الثانیة بعد الوحدة الترابیة كانوا 
المرحلة التاریخیة من تطور البالد.  تستجوبھعلى حق وإدراك تام بما 
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الـخـالصات العامة 

وجوب اعتبار التواصل علم العصر الحالي ال یتأخر بغزو كل المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة  -1

عطیھا المصداقیة، وتتلخص على أسس وقواعد، وبالتالي مناھج تتنافس من أجل السبق واالكتساح باعتماد مقاییس ت
 في تحقیق المردودیة عبر أنماط تسییر فاعلة تختصر الوقت والمجھودات.

التواصل المدرسي الفعال یمكن أن یتحقق بكل العوامل التي یقوم علیھا سواء كانت مادیة أو معنویة، ویستوجب  -2

وبرامج علمیة واضحة ال تقفز على الواقع، التكوین المستمر والدائم لكل الفاعلین وعلى كل المستویات، وبمناھج 
وتتوخى إشراك الجمیع على أسس دیموقراطیة باعتبار المدرسة مؤسسة المجتمع وإحدى قاطراتھا األساسیة لتحقیق 

 التنمیة الشاملة.

ة للعصر التواصل المدرسي الفعال ال یعتمد التغییر في العقلیات فحسب، بل توفیر كل الوسائل واإلمكانیات المسایر -3

وتوزیعھا توزیعا عادال على كل الفضاءات المؤسساتیة حتى یستفید الجمیع من نتائج التغییر الذي یحدث یومیا في 

المجتمع، وحتى ال تتعطل حركة التطور العام للتربیة والتعلیم، وبالتالي المجتمع نتیجة ما قد یحدث من شروخات 
 لجھویة التمییزیة.تنمویة بسبب غلبة األنانیة والنخبویة وحتى ا

التواصل المدرسي الفعال ال یعتمد الوصفات الجاھزة، واالجتھادات العرجاء، والتشریعات ذات النظرة النفعیة لجھة  -4
على حساب جھة أخرى،  واقتناص الفرص الحتالل المواقع، أو زرع األحالم الطوباویة التي تكرس الخمول وتفتح 

 ز على الواقع البنیوي العام، ومن ذلك المعیشي والثقافي.  األبواب للسلطة القھریة، أو القف

التواصل المدرسي حركة دائمة تعتمد حسن استماع كل ألطراف لتحقیق التجاوب والتوافق والتحفیز والمشاركة عن  -5
 طواعیة وإقناع.

ف أرقى أسالیب وطرق التواصل المدرسي ھو كشف وتعمیم للمعلومات والمعارف على كل األفراد والجماعات بتوظی -6

 االتصال والتواصل الحدیثة.

 التواصل المدرسي الفعال یتحقق بالوعي بھ أوال، وبالتقییم الجدي للواقع التعلیمي للبحث عن العالج. -7

التواصل المدرسي الجدي والفعال ال یمكن أن یترسخ في العقول والنفوس إال بتقییم كل المعیقات، وبالتالي تتبعھا  -8

 طة علمیة مدروسة إلزالتھا بتسخیر كل اإلمكانیات والقدرات دون حجر أو تھمیش.ووضع خ

اعتبار كل اآلراء والتصورات واالنتقادات في الفضاءات التعلیمیة والتي تدور حول ترقیة التواصل المدرسي قیما  -9

 مضافة یجب استثمارھا لتحقیق ھذا الھدف.

م على قیم ومبادئ ومثل وأخالقیات، ودون ذلك فھرطقة مفسدة ومعطلة التواصل المدرسي المفید ال بد أن یقو -10

 لحركة التعلیم والمجتمع.

التواصل مع الیافعین المراھقین یقتضي الجمع بین المرونة والحزم معا من كل األطراف، واعتماد الصیغ  -11
 یمقراطیة وحقوق اإلنسان. واألسالیب اإلجرائیة التي تعلم وتشیع العدالة، وتدعم أسس الحوار ومبادئ الد

التواصل المدرسي الفعال والمنتج ال ینبغي أن تدعمھ المناھج والمقررات الدراسیة القائمة على ترسیخ المثل  -12

العلیا والقیم األخالقیة، والتوجھ العلمي النفعي والتربوي فحسب، بل أیضا إدارة تعتمد علم اإلدارة الحق، إدارة متجددة 
یا توظف كل الوسائل والوسائط لتحقیق المردودیة المعرفیة والمھاراتیة العلمیتین لتأھیل اإلنسان تنظیمیا وتشریع

 ولیس إال إنسان الغد، وفي جو تسوده العدالة والتسامح والتحفیز والتنافس العلمي الشریف.
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على الخاصة، وھي  التواصل المدرسي ال یمكن أن یثمر إال بتنشئة فكر نقدي ووطني یغلب المصلحة العامة -13
 مسؤولیة كل الفاعلین في الحقل التعلیمي واألسري واالقتصادي واإلعالمي.

التواصل المدرسي الجید ھو نتیجة لمجھودات الجمیع بتحقیق كل الرغبات األساسیة للمتمدرسین والمدرسین  -14

 راعاة الخصوصیات المحلیة والجھویة.والتربویین اإلداریین التي تتماشى مع التطور العام للمجتمعات المتقدمة مع م

إن أجدى تواصل في الفضاء المدرسي ھو القائم على المعرفة ولو النسبیة للمكونات االجتماعیة التي ینتمي إلیھا  -15

المتمدرسون بشرط أن تقوم على دراسة مدعمة باألرقام والدالالت المستنتجة،  وتنجز بدایة كل سنة دراسیة لتوضع 
لفاعلین لتوحید المعرفة والرؤى، وبذلك تتوفر األرضیة المعرفیة الخصبة التي تكون سندا للممارسات بین یدي كل ا

 المجدیة على كل المستویات.

إن ظاھرة الطالق من العوامل المأثرة على العالقات األسریة وبالتالي على التواصل المدرسي في الفضاءات  -16
ى السیر العام للمدرسة فمن الضروري وضع لوائح اسمیة تكون بین یدي المؤسساتیة ولتفادي حدتھا التأثیریة عل

األساتذة والحراس والمدیر العتمادھا في التعامل مع ھذه الفئة بحكم وضعھا الحساس، إلى جانب إصدار توجیھات 
واألقسام وتشریعات لتعطي لھم نوعا من " االمتیاز " اإلنساني مادامت مؤسساتنا التعلیمیة لتفتقد إلى األطر 

 المتخصصة في معالجة القضایا االجتماعیة والنفسیة، وبذلك نستطیع نوعا ما الرفع من مستوى التواصل المعقلن.

 ونفس الشيء بالنسبة للتلمیذات والتالمیذ الذین یفدون على المؤسسة من القرى، ویقطعون مسافات كل یوم.  -17

اء بالمدن یساعد على معرفة النقط التي ینحدر منھا المتمدرسون كما أن وضع لوائح اسمیة للتالمیذ حسب األحی -18

كما وكیفا لتجاوز الصعوبات التواصلیة التعلیمیة منھا واإلداریة، علما أن اعتماد عناوین المتمدرسین وحدھا ال تنجز 

 أغلبیة اآلباء. بوضوح ھذا اإلجراء خاصة وأنھا تعتمد التصریح الذي یدلي بھا التالمیذ في بدایة السنة في غیاب

إن الحالة االجتماعیة لألسر لھا تأثیر قوي على نفسیات المتعلمین، وخاصة إذا كانت ھذه األسر تعاني الفقر وتبعد  -19

سكناھا عن المدرسة بمسافة تطرح صعوبات أمام الیافعین سواء على مستوى تلبیة الرغبات األساسیة أو توفیر 
ة الرفع من وتیرة بناء الداخلیات والمنح لتتوافق وجاجیات أصحاب الحاجات من المواصالت، وھو ما یفرض على الدول

أبناء القرى والمدن أیضا، ومراجعة المقاییس التي تعتمد في االستفادة مع تحسین ظروف النظام الداخلي المادیة 

س المشترك بالواجب، والمعنویة، وھذا ما سیدعم أكثر التواصل المدرسي المسؤول بین كل األطراف فیتسع اإلحسا
 وتستقیم قنوات التواصل، ویسود روح التفاھم والتعاون والتشارك المتبادل.  

إن التلمیذات والتالمیذ وخاصة المراھقین ال یرغبون في مسار حیاتھم الدراسیة إال أن تتكاثف جھود األسرة  -20

مأوى، وأمن واحترام وتقدیر، وظروف تتیح والمدرسة والمجتمع بكاملھ لتوفیر حاجاتھ الضروریة من مأكل ومشرب و
لھ إشباع الرغبة في الدرس والتحصیل، وفي فضاء متوفر على اإلمكانیات والوسائل من كتب وأجھزة مسایرة 

لمتطلبات العصر تجلب اھتمامھ وتحفزه على التفاني والتنافس والعطاء، وبتوظیف طرق وأسالیب تعلیمیة وإداریة 
 خدمة المتمدرس أوال وأخیرا.متقدمة تجعل الجمیع في 

التواصل المدرسي الجید أیضا یقتضي ھیكلة إداریة جدیدة بإنشاء أقسام متخصصة في معالجة القضایا االجتماعیة  -21

والصحیة والنفسیة بكل أنواعھا، وخاصة الظواھر المرضیة المختلفة التي تفسد جو المؤسسات التعلیمي والعلمي 
الفعلي للممارسین التربویین واإلداریین، وتحول دون تحقیق األھداف النبیلة التي وضعت لھا والتربوي، وتعرقل األداء 

المدرسة، علما أنھا الیوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى تحصین قوي لصالح األجیال التي علیھا یعول في 
 م.استمراریة البناء والتشیید ورفع كل التحدیات التي تزداد وتتعقد یوما بعد یو
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إن نشر ثقافة التجدید والتحدیث والتغییر ال تقوم إال على أساس برامج تواصلیة تحقق التجاوب والتشارك الفعلي  -22
ألغلب المكونات االجتماعیة وتحضي فیھا المؤسسات التعلیمیة بالحظ الوافر وذلك بالرفع من مستوى البنیات 

ب الجمالي فیھا حقھ، إذ أن تغییر الوضعیات إلى األحسن ھو والتجھیزات واألطر والنمط الدراسي، مع إبالء الجان
 باألساس تحول وتغیر یشمل الذوات. 

والتواصل الجید داخل المدارس یحتم تجاوز األسالیب التقلیدیة القائمة على الوعظ واإلرشاد وإن كانت واجبة، أو  -23

مد على إشباع رغبات ومیوالت الیافعین الفكریة العقاب الجسدي والنفسي المدمر لقدرات الشخصیة، إنھ ھو الذي یعت
والنفسیة عبر أنشطة جماعیة یجدون فیھا ذواتھم فیتفاعلون معھا ویحررون الطاقات الكامنة إلى حد اإلبداع. وان 

أجدى طریقة ھي التي تنفذ ضمن ورشات عمل أو مشاریع نوادي كورشة عمل أسلوب روایة القصة، أو مشروع 

مشروع نادي الھوایات، أو نادي الفن التشكیلي، أو اإلعالمیات، أو البستنة، أو نادي الصحافة، أو  مختبر القراءة، أو
 مشروع إصدار مجلة وغیرھا كثیر.

والتواصل المدرسي داخل المؤسسات یعتمد تعددا في األسالیب والطرق بما فیھا اختیار األلوان المناسبة لصباغة  -24
د على خلق نوع من الرضى النفسي والتجانس مع میوالت الیافعین فتزید في الحب جدران المؤسسة ومرافقھا لتساع

والتمسك بكل ما في الفضاءات وبالتالي تعمل للحفاظ علیھا وتطویرھا من خالل المبادرات الفردیة أو الجماعیة 

 المؤطرة داخل األقسام أو في النوادي. 

سة یقتضي أیضا االھتمام الجدي برفع المستوى التعلیمي للیافعین كما أن قاعدة الرفع من التواصل الفعال للمدر -25

باالبتدائي حتى یصلوا بقدرات معرفیة ومھاراتیة تسھل التواصل والمسایرة بكل فضاءات المؤسسات الثانویة اإلعدادیة 
 وبالتالي تمنع كل شرخ أو ھدر مدرسي.

دھم بالفطرة والشرع والعرف والقانون، فإن دورھم یتجاوز وإذا كان لآلباء واألولیاء مسؤولیة رعایة فلذات أكبا -26

فضاء األسرة إلى المدرسة لتتكامل األدوار لتحقیق الرعایة الشاملة المحققة للتثقیف والتربیة وبالتالي التأھیل للدخول 
وجھ المطلوب إلى معترك الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، وبأسلحة تمكنھم من أداء دورھم على أحسن ال

منھم خدمة لنفسھم وبلدھم، وھذا لن یستقیم، ولن یثمر إال بالوعي الكامل لآلباء واألولیاء بدورھم اتجاه المدرسة 

 وعبر نسج تواصل بناء مع كل الفاعلین داخلھا. 

اإلعالمیة، إن الرفع من مستوى التواصل الواعي لآلباء بالمؤسسات التعلیمیة یقتضي من جھة تجنید كل القنوات  -27

ومن أخرى رفع المستوى التنظیمي والبرامجي لجمعیات المجتمع المدني بما فیھا جمعیات آباء وأولیاء التالمیذ 
لتحقیق االستقطاب والتكوین واإلشراك بعیدا عن الھیمنة القیادیة واقتصارا على الجوانب المالیة وبالتالي تھمیش ما 

شراك الفعلي باآلراء واالقتراحات وتنظیم الورشات التطوعیة لتقدیم خدمات ھو أساسي عند اآلباء واألولیاء وھو اإل

 –الوساطة لحل القضایا االجتماعیة والسلوكیة  –الصباغة  –البستنة  –میدانیة وما أكثرھا ( المساعدات الطبیة 
وتوزیع الجوائز  الحضور في األنشطة المدرسیة المختلفة من ندوات ومحاضرات ومعارض –االستشارات القانونیة 

 المختلفة... الخ ). 

داخلیة توجھ على األقل ثالث مرات في  التالمیذ فمن األجدى إعداد نشرة ولتدعیم التواصل الفعال آلباء وأولیاء -28

السنة الدراسیة تتناول القضایا التربویة واالجتماعیة الھامة التي أنجزتھا كل مؤسسة تعلیمیة أو ھي مقبلة على 

 ودعوتھم إلى المشاركة الفعلیة بعیدا عن االستجداء المادي الذي ینفر أكثر مما یحبب.إنجازھا 

وعلى الدولة مسؤولیة تعبئة إمكاناتھا لترسیخ التواصل اإلیجابي والفعال لآلباء واألولیاء بدراسة مشروع خدمة  -29

شركتي االتصاالت ( اتصاالت المغرب االستعالم المدرسي وتحقیقھ داخل كل المؤسسات التعلیمیة واعتماد مساھمات 
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ومیدیتال )، ودون استثناء مشاركة اآلباء ولو بشكل رمزي ( درھمان أو ثالثة دراھم عند التسجیل ) على أساس أن 
تقدم الخدمة في األصل مجانا وبفعالیة سواء بفتح قسم خاص لھذا الغرض یدیره " متخصص " في ھذا المجال، أو 

عبر منحھم رقما سریا عند  موسلوكیاتھاتصاالت اآلباء واألولیاء لتتبع غیاب أبنائھم ونتائجھم بإضفاء المصداقیة على 
 التسجیل في بدایة السنة الدراسیة. 

صفحات لكل یوم من أیام  3اعتماد الحراس نموذجا للتوثیق والتواصل عبر " كناش للتواصل الیومي " (  -30

ق الخرائط )  ویفتح كل یوم لتسجیل كل أنشطة مكتب الحراسة وتقییماتھ الدراسة ) ( أنظر النموذج المرفق مع ملح
وإجراءاتھ لیكون مرجعا إداریا لھ مشروعیتھ القانونیة في الضبط والمحاسبة أمام أي جھة كانت، ویكون عونا على 

في السلوك تصحیح أي خلل كان، وتمنح للمسؤول اإلداري ( الحارس العام ) سلطة تقدیر نقطة یمنحھا للتلمیذ 
 وفق مقاییس منضبطة وتدرج بالدفتر المدرسي إلى جانب نقط المواد األخرى. والمواظبة

تجھیز مكاتب الحراسات بكل الوسائل المكتبیة الضروریة وخاصة أجھزة الحاسوب والطابعات , ورفع مستوى  -31

  موظفین للرفع من األداء اإلداري والتربوي .     03العاملین بكل مكتب إلى 
تطلبھ المرحلة التي یمر یمكن أن یرقى إلى المستوى الذي  وختاما فإن التواصل المدرسي التربوي واإلداري ال -32

بھا التعلیم في العالم والمغرب خاصة إال بإنشاء معاھد لتكوین وتخریج رجال اإلدارة التربویة, وعلى أسس ومناھج 

المؤسسات التعلیمیة وعلى كل مستویات التواصل، وھكذا وبكل ما ذكر وبرامج حدیثة للتغلب على الضعف الحاصل في 
سابقا یمكن أن نتجاوز القولة التي تتردد على ألسنة العامة والخاصة من ذوي االھتمام (( بأن أزمة الدول المتخلفة 

 ھي أزمة إدارة )).

 والــســالم %
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ربیة المملكة المغ  
 وزارة التربیة الوطنیة والشباب         

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین  للجھة الشرقیة 
 نیابة بركان         

إعدادیة القدس الثانویة والتأھیلیة  
 بـــركان 

 01االستمارة رقم 

 تقدیم    
تلمیذ ، أمامك استمارة تتطلب منك التركیز واألمانة عند اإلجابة على المطلوب الستثمارھا في ابنتي التلمیذة ، ابني ال   

بحث تربوي وإداري ، والھدف األساسي منھا ( االستمارة ) ھو التعرف عن قرب على المكونات االجتماعیة إلعدادیة 
حسین فضاء المؤسسة ، وبذلك تكون أو تكونین القدس الثانویة والتأھیلیة ، وأھم معیقات التحصیل الدراسي ، ورغبات ت

وشكرا . یق الفھم السلیم لواقع المؤسسة ، قد ساھمت في توظیف كل المعطیات لتحق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القسم : -1
 السن : -2
الجنس :      -3
مھنة األب :................ عدد الزوجات : .....  -4

    ....التالي.مطلق ضع عالمة + في اإلطار  
 أنثى        ذكر    Xمھنة الولي في حالة وفاتھ : ................... ضع عالمة  
السكن :   -5

........المدینة : ............. –آ 
 الحي: ....................... -ب

 ج : القریة : .....................
حدد عدد السنوات التي قضیتھا باإلعدادي أو الثانوي التأھیلي ؟      -6

األولى : 
الثانیة : 
 الثالثة :
 ثانوي:األولى 
 ثانوي:الثانیة 
 ثانوي:الثالثة 

ات في دراستك ( وبالترتیب حسب أھمیتھا ) ؟ أذكر ثالثة عوامل تعتبرھا من المعیق -7
.......................  ب ـ ..................... ج ـ ..................... –أ 

 ماذا تقترح لتنمیة وتحسین فضاء مؤسستك ؟ -8
..............................................................................................................

............................................................ 
 ــــــــــــــــــ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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 02االستمارة رقم 
****************** 

فوق  فما 60               60و  50بین             40و 30بین               50و 40بین  السن:

 أّمي          مرحلة ابتدائیة          إعدادي          ثانوي          فما فوق    الدراسي:المستوى 

 مھنة أخرى   فالح          عامل          موظف           عاطل            المھنة:

متزوج            مطلق            عدد األطفال     العائلیة:الحالة 

 :ذ يباإلعدادعدد األطفال باالبتدائي :     ذ                      إ            عدد البنین أو البنات  
 عدد البنین أو البنات بالعالي :  ذ  عدد البنین أو البنات بالثانوي :ذ                              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حول البنین أو البنات باإلعدادي 

 مع أقران ( كراء )             أقارب:عند               الوالدین:السكن مع                       العدد:

ي :              نعم                   ال ھل تراقب نشاطھم الدراس
 نعم:في حالة 

االتصال بالمؤسسة            االكتفاء بالنتائج الدوریة          االكتفاء بنتائج آخر السنة  كیف: 
ماذا تفعل عندما تدرك أن ابنك ال یحصل على نتائج جیدة ؟ 

 .................أو.ال أھتم                                للرفع من مستواه أوأعاقبھ                 

 ھل تراقب تمارینھم ؟          نعم               ال

ھل لدیك نسخة من جدول حصص ابنك أو ابنتك ؟             نعم                ال  

 ال      ھل تراقب غیابھ ( ھا ) عن حصص الدرس ؟    نعم               

(ھم ) ؟  ھوسلوكیاتما رأیك في رقم ھاتف خاص بالمؤسسة لتسأل عن غیاب ابنك ابنتك أو أبنائك ونتائجھ(ھم ) 

 ضروري                    جید                       مفید                      غیر مفید 

نعم            ال  ھل تعرف مستوى ابنك أو ابنتك الدراسي ؟          
أكثر    4    3    2   1     0كم مرة زرت المدرسة خالل ھذا األسدس األول ؟   

 ألي غرض ؟ ......................................................................................... 

 لالبن أو البنت         إلیك         أو ..................    للمدرسة أو.مسؤولیة تدني مستوى التالمیذ ؟ إلى من ترجع ال

 ھل ترغب أن یستمر ابنك أوابتك أو أبناؤك  في الدراسة ؟     نعم                 ال
 في حالة الجواب بنعم ؟

 الندماج في المجتمع              لـ...............................لیحصل على وظیفة            لیتكون ویسھل علیھ ا
 في حالة الجواب بال ؟

 الفقر                 البعد عن المدرسة            ال جدوى من الدراسة             أو........            وشكرا على المساھمة
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الخرائط المرفقة 

موقع الثانویة اإلعدادیة 
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التقطیع اإلداري لعمالة بركان 
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أحیاء بمدینة بركان 

مصادر ومراجع البحث 
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بحث لنیل اإلجازة في التاریخ والجغرافیا للطالبة  –األنشطة التجاریة والخدماتیة بمدینة بركان  .1
 ( خریطة ) . 2000 – 1999السنة الدراسیة  –زھور نجاري 

 مصلحة ........ –خریطة التقسیم اإلداري  –عمالة إقلیم بركان  .2
 لحة .........مص –اإلحصائیات  –عمالة إقلیم بركان  .3
 المرجع السابق . –بحث لنیل اإلجازة في التاریخ والجغرافیا  –خریطة أحیاء مدینة بركان  .4
 اإلحصاء المحلي المیداني للمؤسسة . .5
 نیابة بركان . –مكتب اإلعالم والتوجیھ والمنح  .6
 / 04-03/  03-02/  02-01/  00-99/  89-97/  96-95دلیل المؤسسات التعلیمیة لسنوات :  .7

 نیابة بركان . -
 قرص مدمج . –لسان العرب  .8
مطابع  – 1991الطبعة األولى لسنة  –قواعد اللغة العربیة للسنة السابعة من التعلیم األساسي  .9

)  26الدار البیضاء ( ص :  –إفریقیا الشرق 
10. Collection  Microsoft -   Encarta 2004 
   www.tecna.unige.ch/themes –موقع على األنترنیت .11
وثیقة  –مركز التمییز للمنظمات غیر الحكومیة  -  WWW.GOCE.ORG–موقع على األنترنیت .12

 2002نونبر  16لـ  15أدوات العالقات العامة عدد 
 تواصل اللفظي مقالة : أسالیب ال –موقع على االنترنیت لمنتدى الخلیج لذوي االحتیاجات الخاصة .13
مدیرھا السید عبد المجید  1998/  8عدد  –مجلة قضایا تربویة التي تصدر بالدار البیضاء .14

 -– Apprendre a communiquer -   une histoire à deux temps    –الذویب 
LIMANE ABDELMAJID   

 6/  5وج عدد خاص ومزد –توصیات بعض المناظرات ، ومنھا ما تضمن مجلة النداء التربوي .15
  1999لسنة 

بحث تربوي  –( في السلك اإلعدادي )  –الواقع والبدیل  –األنشطة التربویة واالجتماعیة .16
زھیري عبد  –إعداد : عبد الحمید حادوش  –للتخرج من المركز التربوي الجھوي ببني مالل 

 1987 – 1986شحتان محمد لسنة  –قسوي الطاھر  –العزیز 
موقع على االنترنیت :  –حمن العیسوي مقالة الدكتور عبد الر.17

WWW.ISLAMWEB.NET   
) من البحث التربوي للتخرج من المركز الجھوي  22 – 21غي بالماد ( ص :  –مناھج التربیة .18

المذكور سابقا 
البحث التربوي  –كو موس –طبعة دار التقدم  101ص :  –فالدیمیر لینین  –التعلیم الشعبي .19

 للتخرج من المركز الجھوي 
طبعة دار التقدم موسكو  –)  185 – 182فیرا جوكوفسكایا ( ص :  – لأحادیث عن تربیة األطفا.20
 )  115د . فاخر عاقل ( ص :  –علم النفس التربوي .21
محمد د.  –مقالة : التغلب على السلوك االنطوائي عند الطفل  –)  754إحیاء علوم الدین ( ص .22

و د. (ة) لطیفة حسن  –ملك نائب رئیس قسم األصول واإلدارة التربویة في كلیة التربیة اإلنسانیة 
الكندري عضو ھیئة التدریس في كلیة التربیة األساسیة ، والمستشارة لمركز الطفولة واألمومة ( 

الكویت . موقع على االنترنیت :  –الیونسكو )  –وزارة التربیة 
WWW.GEOCITIES.COM/ALKANDARI 

 –مقالة محمد أحمد مقبل رئیس مركز التطویر التربوي  –موقع على االنترنیت : مجلة المعلم .23
 الوكالة غزة 

استخدام االستمارة كأحد  –) 2002( الجود للرعایة العلمیة ، أغسطس  تموقع على االنترنی.24

 االحتیاجات  أدوات تحدید
المیثاق الوطني للتربیة والتعلیم .25
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http://www.tecna.unige.ch/themes
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
http://www.geocities.com/ALKANDARI
http://www.geocities.com/ALKANDARI


26.تفسیر األحالم – إعداد جوزیف فاخوري – المكتبة الحدیثة للطبع والنشر –  بیروت -  )ص

: 

130 – 131  ( 
الدكتور  –مقالة : ألوانك المفضلة تنم عن شخصیتك  – 1985مجلة نفسیة تربویة : حیاتك لسنة .27

محمد خلیفة بركات ، من البحث ا

.

 لتربوي الجھوي المذكور سابقا 
28.CDROM MAGASINE n°48 -  octobre 1999 -  Ams -   Pierre Gradolini   

-   Paris 75108  

  تربیة وتعلیم . 7ص :  2004أبریل  20لیوم الثالثاء  4216جریدة بیان الیوم العدد .29
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	contexte réfèrentielle
	المرسل ( معرفة المتوقع من الخلفيات/ الرسالة أو الإرسالية  شاعرية  / المرسل ( العواطف -     والتأثيرات)                                للاحساسات المرتبطة بالمتحدث عنه)
	الاتصال ( ربط التواصل الجسدي والابسيكولوجي وبنوع من السخرية مثلا )
	CODE   الشفرة اللسانية - اللغة
	* تقاسم التأكد من المخاطبين نفس الفهم       * هذه الوظيفة تهتم بالإرسالية / الخطاب
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	ومما سبق أيضا يأتي التفسير القائل بأن التواصل طريقة، أو أسلوبا لتبادل المعلومات بين الأفراد، وأن المعلومات يمكن إرسالها، كما يمكن استقبالها بطرق عديدة منها: ( 2 )
	- الكلمة المنطوقة أو المكتوبة
	-     ابتسامة الصداقة والمودة
	- حركات اليدين
	-   تعبيرات الوجه وغيرها
	وبهذا يمكن الاتفاق مع القائلين بأن التواصل الشفهي يتضمن المخاطبة والاستماع.
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