كيف أتحدّث مع تالميذي؟

الخدمات النفسيّة االستشاريّة
وزارة التربية والتعليم

أدوات إلجراء محادثة شخصيّة

يمكن أن نختار المناسب من هذه األدوات ،ألي محادثة من هذه المحادثات

1
ُننصت من خالل االستماع.
ُننصت باهتمام وانتباه.
ا
واضحا وعن قُ ْرب
تواصًل بصرياا مع التلميذ ،ويكون التصوير
نخلق
ا
ال نقوم بأمور أخرى بالتزامن مع ذلك،
ونر ّكز في القائل وفيما يُقال.

3

2
نكون متف ّهمين في ردود أفعالنا،
وال ُنصدر األحكام أو االنتقادات
أفهم ّأنك..

أسمع منك ّأنك..

4

نتماهى مع المشاعر الّتي يع ّبر عنها التالميذ ،ونمنحها
الشرع ّية.

الشعور
الموقف أو
نوصل رسالة مفادها أنّ هذا
َ
َ
وشرعي.
طبيعي
ٌّ
ٌّ

صف من وجهة نظرك،
التنازل ِمن أجل أخوتك الصغار هو أم ٌر غير ُمن ِ
ضا.
ضباا أي ا
بل وقد يكون هذا ُمغ ِ

هناك الكثير من أبناء الشبيبة الذين يتخبّطون في هذا السؤال.
ي أنْ تشعر هكذا عندما نتع ّلم عن ب ُ ْعد.
ِمن الطبيع ّ

6

5

نستخدم ُج َم اال تثير الشعور بالسكينة واألمان.
سهًل ا
هذا ليس ا
فعًل!
تذ ّكر ّأنك تملك قوى ّ
وأنك لست وحدك.

7

نطرح أسئلة مباشرة َحول الصعوبة أو المشكلة.
َمن أساء إليك؟ ما الذي يقلقك؟ َمن يهدّدك؟ ما الذي يؤلمك؟ ماذا تحتاج؟
كيف يُمكنني مساعدتك؟

9
نكرر أقوال التالميذ بكلماتهم ،كي ُنضفي عليها الشرع ّية.
ّ
أرى أنك تستمتع بالدورة،

وتستثمر فيها الكثير من الوقت والطاقات طوال اليوم.

هل فهمتك بشكل صحيح؟

الذاتي.
نطرح أسئلة تح ّفز التأ ّمل
ّ

ماذا شعرت؟ ماذا ف ّكرت؟ ماذا تحتاج؟ ما الذي تودّين الحصول عليه؟

عندما ُيشركنا التالميذ بموقف أثار لديهم الشعور بالضغط،

نسأل أسئلة "مغلقة".

ضا؟ ماذا ساعدك؟
ماذا حدث؟ َمن كان معك؟ متى حدث هذا؟ َمن كان هناك أي ا

8
معا عن طريقة مختلفة لـ "ترجمة" الموقف
نبحث ا
وتفسيره.
هل يمكن أنْ نفهم هذا بشكل مختلف؟
هل تو ّد أنْ نحاول تفسير هذا بطريقة مختلفة؟

10
0
نكرر أقوال التالميذ بكلماتناُ .نب ّين لهم أ ّننا استوعبنا
ّ
تجربتهم الشخص ّية وأ ّنها منطق ّية وذات قيمة.
أنت تقول أنّ ِمن الصعب عليك أنْ تتع ّلم الرياضيات عن ب ُ ْعد .هل
فهمتك بشكل صحيح؟

11

ُنطلع التالميذ على ما َخ َطر في ذهننا أو ذاكرتنا الشخص ّية
في أعقاب ما أشركونا به.
قلقك على جدّتك يذ ّكرني بنفسي عندما كنتُ طفلة ،حيث كنتُ أف ّكر دائماا خًلل
أيّام الشتاء العاصفة بجدّي الذي عاش وحده في بلدة أخرى.

12

نذ ّكر التالميذ أنّ من ح ّقهم أنْ يكونوا محم ّيين وأنْ
يشعروا باألمان.
"من ح ّقك أنْ يحموك ويساعدوك ،أنت مه ّم .أنتِ مه ّمة".

14

13

ندعو التالميذ إلى التفكير في حلول.

ُنبدي انفعالنا (الصادق) من التجارب ،اإلنجازات،
األفكار ،أو األعمال الّتي أشار إليها التالميذ.

ي ح ّل سيدفعك
ماذا يمكن أنْ يساعدك؟ ماذا تحتاجين أنْ يحصل؟ أ ّ
ُق ُد اما؟ ما األمور ا ّلتي ساعدتك في الماضي؟

أنت تركض ثًلث م ّرات خًلل األسبوع؟ هذا يبدو رائعاا.
أنت تثابرين وتبذلين الجهد ،جميل جداا!

15

16

نشجع التلميذ\ة على اختيار الخطوة العمل ّية األولى
ّ
للمواجهة.

نشجع التالميذ على إشراك اآلخرين َ
وطلَب المساعدة.
ّ
َ
َ
القوة
ب المساعدة يدل ّ على ّ
نرسخ لديهم الفكرة أنّ طل َ
ّ
ال على الضعف.

ما الخطوة األولى ا ّلتي ستقوم بها كي تحصل على المادّة ا ّلتي
تنقصك؟

ل ِ َمن تتو ّجه عندما تواجه صعوبة؟
َمن تستشيرين؟

17

نع ّبر عن رسائل تبني الحصانة النفس ّية والتفاؤل.
ستعود األمور إلى نِصابها،
تتغيّر المواقف في الحياة وتتبدّل،
أنت فتاة قويّة وذكيّة وسوف تنجحين،
ي ،ستعثر على طريقك.
أنت ناضج واجتماع ّ

19

18

القوة
نشجع التالميذ على ذ ْكر طاقاتهم الداخل ّية و َمواطن ّ
ّ
ّ
التي يالحظونها في أنفسهم.
ما األمور ا ّلتي تثق بنفسك فيها؟
ما القوى ا ّلتي تملكها؟
ما القوى ا ّلتي تعرفينها في نفسك؟

20

0

س ُننصت لما يشير إليه حدسنا.
أشعر بأنّ هناك أم ارا ما ال يُقال.
أنا أثق بها وأعتمد عليها.
أنا قلقة عليه.

ُننهي المحادثة بسؤال مفتوح ،وبالشكر ،وبالتذكير بالقرارات
الّتي ا ُّتخ َذت (في حال ت ّم ا ّتخاذ قرارات).
ضا؟
ماذا أردت أنْ تقول أي ا
شك ارا على المحادثة ،سعدت بلقائك،
ال تنسي ّأنك ق ّررت

