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 أنا أكترث لك
 وتشخيص حاالت الضائقة. متواصلة الحفاظ على عالقة من أجل شعورّية مع التالميذ-شخصّية إجراء محادثة

 

 تمهيد

مع وذات أهمّية  ن أجل الحفاظ على عالقة مستمّرةم   2021ل افتتاح السنة الدراسّية ي  ب  نقوم بإجراء االستعدادات ق  

وستكون  ،عالقة تربوّية دافئة ومتعاطفةتواصل من خالل هذا ال نشأست. أيًضاد بواسطة التواصل عن ب ع  التالميذ 

تلميذة و تلميذلكّل ل وص  ، حيث ن  تواصلا من هذا الد جزًءا مهمًّ ى عن ب ع  الشعورّية الّتي ت جر  -المحادثات الشخصّية

 : "أنا أكترث لك"! رسالة

الدراسّية المنصرمة أّن بإمكان المعلّم أن يكون متوّفًرا، ومكترًثا لقد أثبت العاملون في التربية والتعليم طوال السنة 

نحن نسعى اآلن لمعرفة المزيد من الطرائق الخاّلقة والمهنّية كي و د أيًضا!ومنصًتا وداعًما من خالل التعلّم عن ب ع  

ا من أجل الحصول نتوّجه إلي، ونشّجعهم على الهم بشكل ناجعمنا أكثر، ونرّسخ دعائم الثقة، ونعلّ تالميذلى إنتعّرف 

    على المساعدة والدعم.  

 

 .أيًضا في الحّيز االفتراضيّ الّتي تتّم شعورّية ال-شخصّيةالمحادثة الومبادئ إلجراء  نستعرض هنا أدوات  

 

 محادثات "أنا أكترث لك":

   لناكمبادرة ى ُتجر ن ق ب   وتكون جزًءا من مجرى الحياة اليومّي الدراسّي.  م 

 تلميذالعالقة بين المعلّم وال توّطد. 

  ُالخطر أو الصعوبة. أو ن تشخيص حاالت الضائقة المعلّم م   ّكنم  ت 

  ُإشراك اآلخرين، والثقة بهم، والتوّجه لطلب المساعدة. على  تلميذال بدر  ت 

 

 :لتعبير عن الذات وإشراك اآلخرينا على"أنا أكترث لك" تشّجع محادثات 

  ويشّجعه على التعبير عنها. تلميذمشاعر الببدي المعلّم اهتمامه ي   -عراشمالعن التعبير  

 العه على إلويدعوه  تلميذحال الب معلّميهتّم ال -إبداء االهتمام  ه. د  ل  ما يدور في خ  ط 

 اكتراثه له ويقوم بأمور تمّثل حضوره وعالقته معه.ب تلميذيصّرح المعلّم أمام ال -االكتراث إبداء 
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 بواسطة عّدة طرائق: محادثة "أنا أكترث لك"جراء إيمكن 

 )محادثة وجاهّية )وجًها لوجه. 

 محادثة zoom (زومبواسطة تقنّية "ال"). 

 مكالمة هاتفّية. 

 رسائل نصّية. 

 

 ؟لمحادثة "أنا أكترث لك"متى سندعو تلميًذا 

  المدرسّي(المعتاد )تبًعا للتوجيهات ووفق نموذج العمل اليومّي كجزء من مجرى الحياة. 

   في العالقات مع اآلخرين...(أو العائلّية،  أو الناحّية الشعورّية،أو )في األداء الوظيفّي، ما نالحظ صعوبة  ينح 

 يطلب التلميذ الحديث معنا. عندما 

 

 بِنًى: من خالل ثالث محادثة "أنا أكترث لك"يمكن إجراء 

  تلميذ-معلّمفردّية: بنية. 

  وفق الترتيبات الّتي في المدرسة. في كّل مجموعة كحّد أقصى( تالميذ 10كّل معلّم مع مجموعة ثابتة ) جماعّية:بنية 

  خالل درس المهارات الحياتّية، درس التربية، خالل اللقاءات للحديث عن األمور اآلنّية وأحداث الساعة )بواسطة صّفّية: بنية

   الزوم أو في المدرسة(.

 

 د مع التالميذرب وعن ُبع  عن قُ  محادثة "أنا أكترث لك" مبادئ عاّمة إلجراء

 -في بداية المحادثة

 ر و  ".ني أن أراكد  سع  ي  " -الترحيباالستقبال بالب ش 

 أعرف كيف حالكمن المهّم بالنسبة لي أن “ -اوأهمّيته لمحادثةاإلشارة إلى الهدف من ا." 

   بالنسبة لي وأنا أكترث لك أنت مهمّ " -نية تحتّية للمحادثةالتعبير عن االكتراث كب." 

 كيف حالك؟" -االهتمام بأحوال التلميذ" 

 ماذا يهّمك وتريد الحديث معي عنه؟" -االستيضاح بخصوص دافعّية التلميذ إلجراء المحادثة" 

 أو مشكلة موضوع أنا هنا من أجلك، ويمكنك التوّجه لي في أيّ " -ترسيخ دعائم الثقة." 

 -االهتمام واإلنصات

 محادثة دافئة وشخصّية.تكون ال 

  تة وم  جسد م  اللغة  ئة.هد  نص 

  وانفتاح.  أناةإنصاًتا تاًما وعميًقا، وب تلميذنصات ألقوال الاإليتّم 

 الرقّة في الحديث، ومنح حّيز الحديث للتلميذ.من ق ب ل المعلّم اإلقالل من الحديث ، 

 تي تعّبر عن االهتمام، أسئلة عاّمة وأسئلة للحصول على بعض األسئلة الّ في البداية نطرح  -اختيار األسئلة بشكل مدروس

  شخصّية. السئلة األح معلومات، وحين تترّسخ الثقة أكثر ت طر  

 نح له أن "ي قال".س  "نسمع" ما لم ي   -التأّمل والتمّعن ومالحظة المؤّشرات 

 .إضفاء الشرعّية على أقوال التلميذ من خالل استخدام كلماته  
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  بشكل واضح وصريح.إبداء التعاطف 

  ا الشرعّية. هللتجربة الّتي يصفها التلميذ ومنحإبداء التفّهم 

  التلميذ أو ما سيتحّدث عنه. همسبق بخصوص ما يريد دون تخمين  وإجراء المحادثة بشكل منفتح 

 ةغير ضروريّ  أمورف كش  الحرص على عدم و ،المحافظة على الحدود . 

 

واطن القّوة تشخيص  م 

  ماذا يساعدك؟ ما الطاقات الّتي تملكها؟ ما القوى الّتي تملكها؟ -بالموارد الشخصّيةاالهتمام 

  ّخالل اآلونة  تنفيذهنجحت في  ي عن تجربة جّيدة عشتها هذا األسبوع؟ حّدثني عن أمر  نحّدث -ةاالهتمام بالتجارب اإليجابي

 األخيرة؟ 
  ّصفات إيجابّية فيك أنت تعتمدين؟ على أيّ ماذا تقول لنفسك عندما تواجه صعوبة؟  -االهتمام بالتفكير اإليجابي 

 

 :ههاجصعوبة يواعلى التلميذ  ُيطلِعناحين  -تشخيص الصعوبة 

  في الصعوبة الّتي يواجهها همعالمكوث هذا لنا  يتيح ، حيثواإلنصات له للتلميذالمستمّر اإلصغاء. 

 التفّهم والتعاطف دون المسارعة للبحث عن الحلول.   إبداء 

   التحقيق أو إصدار األحكام. وليس من أجل  من أجل االستفهام واالستيضاح،أسئلة بسيطة  حطر 

 

 بلورة طرائق العمل

   ماذا يريد أن يحدث؟وص األمور الّتي يحتاج إليها، ف ح 

  شرًحا أو فكرة كزاد  للطريق.منحه وو الحّل، ح  م ن  لتقدّ على اتشجيع التلميذ 

  لالتفكير المشترك و   الخطوات الّتي يمكن أن تساعد التلميذ. ح 

 .صياغة الخطوات بشكل عملّي وتخطيط الخطوات القادمة 

 الختام

   أن تقول لي أيًضا؟" ن المهّم بالنسبة لكم   نطرح سؤااًل مفتوًحا: "ماذا محادثةيل نهاية الب  ق 

  للقاء القادم..( ، تحديد موعد  نصّية العالقة )رسائلاختيار كيفّية استمرار 

  .التذكير بأّننا هنا دائًما من أجل اإلصغاء له والتفكير وتقديم المساعدة 

 من خالل إبداء االكتراث: أنت مهّم بالنسبة لي وأنا أكترث لك. محادثةاختتام ال 

 

 -بعد المحادثة

   نعاين التجربة الّتي خضناها خاللها ونوّثق المحادثة.ها في داخلنال أصداء  رس  المحادثة ت   ع  د  ن ، 

   ع المستشارة على التجربة الّتي خضناها خالل المحادثة، ونقوم بمعالجتها مًعا.طل  إذا كانت هناك حاجة، ن 

  الوعود أو االقتراحات الّتي اقترحناها على التلميذ. تطبيق 

 الدين أيًضا. إذا اقتضت اإلجراءات وكانت هناك حاجة، ن طل ع الو 

  االختصاصّية ة، \المستشارة، المدير -( القانوناإلجراءات ووفق )خرى إذا كان هذا مطلوًبا األمختّصة الجهات النقوم بإشراك

 مأمورة الرعاية في قسم الرفاه االجتماعّي. النفسّية، 
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 :"الزوم" بواسطة محادثات "أنا أكترث لك" محاسن

والتواصل بطرائق إضافّية  تتيح التواصل البصريّ  ى وهناك مسافات تفصل بين الطرفين، إاّل أنهات جر  المحادثة الشخصّية هذه  رغم أن

 . أخرى

في ظّل الظروف الراهنة: في متناول اليد،  "الزومتقنّية "ن المهّم أن نالحظ محاسن ولكن م  في بعض األحيان، أمًرا سلبًيا  دع  الب  قد يكون 

 مكثى في مكان آمن حيث يوال نرى الجسد(، ي جر  فقط الوجاهّي )نرى الوجه اللقاء يتيح إمكانّية  من التواصل رغم الب عد،يمّكننا 

العالقة على الصعيد الجماعّي استمرار مثاًل، حيث يتيح  chat، كما أنه يتيح قنوات اّتصال ممّيزة كالـ في البيت تالميذالمعلّمون وال

 . أيًضاوعلى الصعيد الفردّي 

 :"الزوم" بواسطة محادثات "أنا أكترث لك" ساوئم

 .صعوبة في "قراءة" لغة الجسد 

  عن التواصل البصرّي الذي يتّم وجًها لوجه.في الزوم تختلف نظرة العينين 

  العادي.التواصل بقد تسّبب مشاهدة الشاشة بشكل مباشر اإلرهاق مقارنة 

   من هذا القبيل، وقد تتالشى الحدود في بعض األحيان. يختلط الحّيز العاّم مع الحّيز الخاّص في حديث 

   المحادثة الّتي تجري وجًها لوجه. بي في المحادثة االفتراضّية مقارنة جر  يختلف الكشف عن الذات الذي ي 

  ال يمكن التحّكم باإلطار الزمانّي والمكانّي(SETTING)  ومن الصعب مالءمته إلجراء حديث أمثل في بعض األحيان

 )ضوضاء، هناك حاسوب واحد فقط، ضغوطات في العائلة..(.

  .قد تكون هناك صعوبات عندما يحدث انقطاع في شبكة االنترنت أو ال يكون هناك حاسوب في متناول اليد 

 

ي ممّيزات التواصل في الحّيز االفتراضيّ  بأشكاله العديدة، والبحث عن حلول مسبقة لمشاكل ممكنة، كما من المهّم  لذا، من المهّم أن ن ع 

 القيام بمالءمة التوّقعات أيًضا.  

 

 نبادر إليها بواسطة الزوم؟الّتي  "أنا أكترث لك"لمحادثة كيف نستعّد 

   وال يظهر أشخاص آخرون في الكاميرا أو في الخلفّية.  حيث ال تكون هناك تشويشات ،فيه خصوصّيةجري المحادثة في مكان ن 

  يتمّكن التلميذ من رؤية المعلّم ورؤية عينيه.  كينخّطط زاوية التصوير 

  تكون الكاميرا بعيدة زيادة عن اللزوم. أن الف المعلّم، ول  خ   ةقويّ  هناك إضاءةكون ت أن المن المفّضل 

 د نحو الكاميرا وعدم االّتكاء إلى الخلف. من المفّضل الجلوس بطريقة يميل فيها الجس 

 ننظر خالل المحادثة نحو التلميذ بنظرة مباشرة مع ابتسامة . 

  ،من المفّضل استخدام السّماعات وتشجيع التلميذ على استخدامها أيًضا. للمزيد من الخصوصّية 

 .نحّدد موعد المحادثة بشكل مسبق 

  لكم( عدم االرتياح، يمكن إجراء المحادثة بواسطة الهاتف. احرصوا هنا أيًضا على تحديد أّن الزوم يسّبب للتلميذ )أو بإذا شعرتم

 تشويشات في الخلفّية. عدم وجود موعدها مشكل مسبق، وإجرائها في مكان فيه خصوصّية، و
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 أنا أكترث لكم": –"محادثة جماعّية 

، بشكل وجاهّي أو بواسطة أو أكثر لمّرة واحدةبخصوص موضوع معّين تتّم نبادر إلى إجرائها كجزء من مجرى اليوم الدراسّي، و

 الزوم. 

 تالميذوال معلّمتوّطد العالقة بين التالميذ، وبين ال. 

   قل ق ة.ح مواضيع وأسئلة مهّمة أو م  تتيح للتالميذ طر 

 .تقّوي التماسك االجتماعّي 

 ّية.من التعلّم من الزمالء وتعّزز حصانتهم الشخص التالميذ تمّكن 

 

 

 التعبير عن الذات وإشراك اآلخرين:على تشّجع محادثة جماعّية  -"أنا أكترث لكم"

 -من ق ب ل المعلّم

 كوا بعضهم بعًضا، ويصغي كلٌّ منهم لتجربة اآلخر.   -إبداء االهتمام  يهتّم المعلّم بالتالميذ ويدعوهم كي ي شر 

 اكتراثه ألعضاء المجموعة، ويقوم بأمور تمّثل حضوره وعالقته بهم.بيصّرح المعلّم أمام المجموعة  -إبداء االكتراث 

ن ق ب ل التالميذ  -م 

  ه زحيّ لكّل واحد وواحدة منهم  منحي، وومحمي   المشاركة في حديث مفتوح  فرصة يحظى التالميذ ب -عن المشاعرالتعبير

   الخاّص.

  ّهذه األمور الشعور باالنتماء.  عّززالتماهي، الصداقة، واألمل، حيث تإبداء االهتمام، الدعم،  -التعبير عن الدعم االجتماعي 

 

 "أنا أكترث لكم" -محادثة جماعّية

 متى نبادر إلجراء محادثة جماعّية؟

  مقلّص. المجموعة الإلجراء لقاء تعليمّي حول موضوع يالئم حجم 

  ّلصّف. لتركيب مختلف  االنقسام لمجموعات، أو تي ترتكز علىفي الدروس ال 

 .عندما تطلب مجموعة من التالميذ إجراء محادثة بخصوص موضوع معّين للقاء واحد أو أكثر 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


