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 شخیص إلی الوقایة من المخاطر النفسیة االجتماعیة من التّ 

 
 

 

   الملّخص 

أجر�ناه حول مظاهر تطور العالقات  إلعادة قراءة جانب من نتائج بحث ميدا�ي   الدراسة �� وقفة هذه

الدرا��ي الفصل  جماعة   �� املتعلم�ن  السوسيوم��ية  موظف�ن،  ب�ن  املقار�ة  ذلك  ل�ون   ��  ونظرا  وأدوا��ا. 

حيث هم عينة من  ، �انت ذات �عد تطوري  -الذي �عيد هنا قراءة �عض معطياتھ امليدانية–طبيعة البحث  

تدت مستو�ا��م الدراسية من التعليم األو�� إ�� مستوى القسم  ام،  تلميذ وتلميذة  700املتعلم�ن تجاوزت  

ولم  ،  فإن العديد من التساؤالت ال�ي �ش�ل امتدادا للبحث ظلت تطاردنا،  السادس من التعليم األسا��ي

حي��ا مناقش��ا  املمكن  من  األطفال،  يكن  ب�ن  العالقات  دوافع  تجليات  رأسها  با�خاطر  ،  ع��  وعالق��ا 

 وكيف يمكن االسهام �� إرساء جو نف��ي اجتما�� سليم.، اعية للمتعلم باملدرسةالنفسية االجتم

�� تدب��   الوقاية م��ا موضوع مألوف  النفسية االجتماعية والبحث عن وسائل  فا�حديث عن ا�خاطر 

الصناعية واملؤسسات  اس��اتيجيا��ا،  املقاوالت  مفردات  ضمن  املؤسسات  ،  ومندمج  مستوى  ع��  لكن 

خصوصا ما يتعلق ��  ،  املوضوع  ��  -ع�� األقل �� العالم العر�ي– ال نجد ما يكفي من الدراسات  ،  ال��بو�ة

هذه ا�خاطر بالعالقات ب�ن املتعلم�ن �� الفضاء املدر��ي. من هنا ارتأينا أن نطرح املوضوع هنا كقراءة ��  

املق��حات   تغال مع �عضوتقديم محاور لالش،  دوافع العالقات ب�ن املتعلم�ن من خالل معطيات ميدانية

وقد رتبنا ،  ال�ي يمكن للباحث�ن و�ل املهتم�ن استثمارها عند بناء و�لورة أية اس��اتيجية وقائية �� املوضوع

محور الكتابة والتأليف لألطفال  ،  محور بناء املناهيج وال��امج الدراسية  هذه املق��حات �� محاور ثالث:

 . األطر ال��بو�ة واإلدار�ةثم محور تكو�ن ، واملراهق�ن
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Abstract 

This study is an essay to re-read part of the results of field research we conducted on the 

aspects of the development of relationships between learners in the classroom  groups, using 

socio-metrics and its tools as an approach. In regard of the  nature of the research, which had an 

evolutionary dimension, a sample of learners that exceeded 700 male and female students, whose 

academic levels extended from elementary education to the level of the sixth grade of basic 

education, was summoned for investigation. However, many questions, which constitute an 

extension of the research, continued to haunt us, and it was not possible to discuss them at the 

time, have turned to be beneficial at last. This study sought to investigate: the manifestations of 

the motives for relationships between children, its relationship to the psychosocial risks of the 

school learner, and their relationship to psychological risks, the social education of the school 

learner, and how it can contribute to establishing a healthy psychosocial atmosphere. 

 

 : مقدمة 

الدراسة سنحاول إعادة قراءة جانب من نتائج بحث ميدا�ي أجر�ناه حول مظاهر تطور العالقات   �� هذه 

ا  نفي ذلك املقار�ة السوسيوم��ية بمختلف أدوا��ا. ونظر  موظفي،  ب�ن املتعلم�ن �� جماعة الفصل الدرا��ي

البحث   حيث هم  ،  �انت ذات �عد تطوري   -الذي �عيد قراءة �عض معطياتھ امليدانية هنا–ل�ون طبيعة 

تمتد مستو�ا��م الدراسية من التعليم األو�� (خمس سنوات  ،  تلميذة وتلميذ  700عينة من املتعلم�ن تجاوزت  

اد العينة إ�� خمس عشرة  �� العمر) إ�� مستوى القسم السادس من التعليم األسا��ي ( وصل لدى �عض أفر 

والفرضيات ال�ي اق��حها طالت مجموعة من املستو�ات �� تطور  ،  فإن طبيعة التساؤالت ال�ي طرحها،  سنة)

  نظرا ،  ولم يكن ممكنا قراء��ا خارج املنظور التطوري الذي اخ��ناه �� البحث،  العالقات بجماعة الفصل

و�� مستو�ات صغناها وفق هندسة عامة يمكن ،  أطروحة البحث لتشعب و�عدد املستو�ات ال�ي ركزت عل��ا  

 ).1(جدول رقم  ا�خطاطة التالية ت�خيصها �� -للتذك�� فقط –

و�ذا �انت مساهمتنا ستقتصر فقط ع�� إعادة قراءة نتائج مستوى دوافع ومحفزات العالقات �� جماعة  

م��ا دوافع عالقات االنجذاب أو دوافع عالقات  سواء  ،  الفصل (املشار إل��ا باللون األزرق �� الش�ل السابق)

،  فإن أهمية هذه القراءة تندرج ضمن توجھ الستشراف جانب من جوانب تطو�ر آفاق هذا البحث ،  النفور 

ولقد تطلب منا هذا  ،  واالنفتاح بھ ع�� مواقع جديدة مرتبطة بموضوع تفاعل وتطور العالقات اإل�سانية 

وتناولت  ،  ة �� تخصصات متعددة لم تكن ضمن اهتمامنا العل�ي من قبلاالنفتاح استحضار إسهامات نظر�

تحت عناو�ن  ، وتقار�ر تنمو�ة وحقوقية، وأبحاث نفسية واجتماعية، محاور ش�لت موضوع دراسات طبية

االجتماعية،  مختلفة النفسية  ا�خاطر  من  بالوقاية  تارة  الظواهر ،  عموما  تتعلق  �عض  من  الوقاية    أو 
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وأحيانا  ،  2وظروف العمل  وتارة أخرى بتحس�ن جودة ا�حياة،  1ات العمل �التحرش والعنفلشائعة �� مقر ا

و�مكن أن يخلص �عضها إ�� بلورة توج��ات  ،  3تركز ع�� املرافعة لضمان ا�حق �� األمن وال�حة بالعمل

لألسف تركز  ،  وا�جد مفيدة  اإلسهامات العلمية  . غ�� أننا ��جل أن هذه 4،  الختيار طرق التدب�� الناجعة

انصبت  أي  ،  اهتمامها فقط ع�� دراسة شروط العمل وتحس�ن ظروفھ �� املقاوالت واملؤسسات الصناعية

املنتمية للقطاع ا�خاص العل�ي ،  بالدرجة األو�� ع�� املؤسسات  �� ح�ن �عت�� أن نفس مجاالت االهتمام 

 
1- Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, Prévention du harcèlement et 
de la violence sur le lieu de travail ;Dublin, 2003. 
2- Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, Quatrième enquête 
européenne sur les conditions de travail ; Dublin, 2007. 
3 -  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, La dimension de genre dans la sécurité et la santé 
au travail, 2007. 
4-Philippe Nasseet  Patrick Légeron,  Rapport sur la détermination,  la mesure et le suivi des risques 
psychosociaux au travail, mars 2008. 
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املهنية املصنفة ضمن الوظيفة العمومية �� �ل القطاعات  العمل  وضم��ا  ،  ينب�� أن تطال أيضا شروط 

وما يرتبط ��ا من فاعل�ن ومتدخل�ن ،  موارد �شر�ة ع�� اختالفها  ن  بما ف��ام،  طبعا قطاع ال��بية والت�و�ن 

 تالميذ..).، أطر إدار�ة، ومستفيدين من خدمات هذه املؤسسات (أساتذة

 تنظيم وتقديم هذه الدراسة وفق ثالثة محاور: وقد ارتأينا

الدراسة  األول   - لهذه  ومن�جيا  نظر�ا  تأط��ا  �عت��ها  ال�ي  املنطلقات  �عض  فيھ  سياق  ،  نو�ح  و�حدد 

 و���ز ا��جامها مع موضوع الوقاية من ا�خاطر النفسية االجتماعية �� الفصل الدرا��ي.، إعدادها

نذكر فيھ ببعض نتائج الدراسة امليدانية ال�ي أجر�ناها حول دوافع العالقات ب�ن املتعلم�ن ��    الثا�ي  -

الدرا��ي الفصل  النفسية االجتماعية،  جماعة  للمخاطر  أن  ،  باعتبارها منبعا  يمكن  ت�ون منطلقا  وأيضا 

 للوقاية من هذه ا�خاطر. 

الدوافع  الثالث  - هذه   �� عل��ا  االرت�از  املمكن  األ�عاد  خاللھ  من  ا�خاطر  ،  نحلل  من  الوقاية  ��دف 

 مع بلورة �عض التوصيات بصددها.، النفسية االجتماعية �� جماعة الفصل الدرا��ي

 منطلقات نظریة ومنهجیة: 

من   بداية  الدراسة  "ال�حة"تنطلق هذه  ملفهوم  العاملية  ال�حة  أعت��ه شعارا  ،  �عر�ف منظمة  الذي 

ع�� أن    والذي ينص ،  مغر�ا لم يفقد جاذبيتھ رغم مرور أز�د من ست�ن سنة ع�� تبنيھ �� ديباجة دستورها 

أو ال�جز"،  "ال�حة �� حالة من اكتمال السالمة بدنًيا وعقلًيا واجتماعًيا ا�عدام املرض  . 5وليس مجرد 

شمولية جعلتھ مستوعبا  ،  � أهمية هذا التعر�ف من خالل ما يتم�� بھ من شمولية ومرونة وانفتاحوتتج�

ملفهوم ال�حة �� أ�عادها البدنية والعقلية والنفسية االجتماعية. ومرونة وانفتاح تؤهلھ الحتضان �ل ما  

لب والنفسية  الطبية  العلوم   �� ومعارف  تطور  من  ا�جتمعات  إليھ  تتوصل  أن  املستو�ات  يمكن  أع��  لوغ 

(بدنيا �� شمولي��ا  ترفا،  عقليا،  ال�حية. فال�حة  ليست  يمكن  ،  نفسيا..)  بأع�� مستوى  "التمتع  إن  بل 

تأكيده    أوال   . و��منا �� هذا املنطلق 6هو أحد ا�حقوق األساسية ل�ل إ�سان ودون تمي��.."،  بلوغھ من ال�حة

والدعم النف��ي االجتما�� كبعد من أ�عاد اكتمال سالمة   ع�� األهمية ال�ي ينب�� أن �عطى لل�حة العقلية

  ا وثالث ، اعتباره ذلك من ا�حقوق األساسية ال�ي ينب�� أن تضمن لهم و�دون أي تمي�� وثانيا ، و�حة األفراد

تطو�ر   �� بفعالية  سيساهم  ذلك  تحقيق   �� النجاح  ب�ون  الدراسات  من  العديد  تؤكده  الذي  االقتناع 

 ل�ي ينت�ي أو �شتغل ف��ا هؤالء األفراد. مردودية املؤسسات ا

 
ساسية لمنظمة الصحة العالمية -5

ٔ
 .1ص ، المنظمة دستور ، الوثائق اال

 ونفس الصفحة. ، نفس المرجع السابق -6
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. ونؤكد هنا أن  8واألرغونوميا 7أيضا إسهامات علم نفس الشغل �ستحضرها من املنطلقات النظر�ة ال�ي

االقتناع ب�ون العمل ال��بوي   مفاده،  �سبيا مع اتجاه حاضر �� مجموعة من الدراسات تتناغم  هذه الدراسة

للتحليل ع��   ومن تمحرصھ إ�� إخضاع �شاط املدرس أو عملھ،  9م�ي بامتياز�شاط    �� الفصل الدرا��ي هو

فمهنة التدريس وما يحيط    الرصيد الهام من األدوات واملفاهيم املوظفة �� علم نفس الشغل واألرغونوميا.

نتا��ا  وت،  يتعرض الفاعلون ف��ا باستمرار للضغط النف��ي  - كبا�� املهن إن لم نقل ع�� رأسها–��ا من أ�شطة 

و�مكن أن يصل ذلك إ�� االح��اق النف��ي أو أ�عد  ،  risques psychosociauxا�خاطر النفسية االجتماعية  

 من ذلك. 

عل��ا ا�حصول  من  تمكنا  ال�ي  القليلة  الدراسات  أن  ومفاهيم  ،  غ��  بأدوات  االنفتاح  حاولت  وال�ي 

اهتمامها فقط عند املدرس كفاعل ��   توقف،  األرغونوميا وعلم نفس الشغل ع�� مجال ال��بية والت�و�ن

– �� ح�ن نرى أن فعاليات �شاط املتعلم،  وجعلت منھ املع�ي الوحيد ��ذا التحليل،  10س��ورة العمل ال��بوي 

أم مراهقا �ان  الدرا��ي  -طفال  الفصل  إطار جماعة   �� التحليل،  ودينامية عالقاتھ  ��ذا  أيضا معنية   ��  ،

يمكن مع شدة واستمرار�ة وث����ا أن تفقد لديھ االهتمام  ،  اجتماعية  فاملتعلم بدوره عرضة لضغوط نفسية

،  و�شل قدرتھ ع�� ال��ك�� والعطاء،  وتضعف لديھ حوافز بذل أي مجهود �� التعلم،  بالدراسة واملدرسة ك�ل

وأيضا �أعضاء داخل جماعة فصل ينت�ي ملؤسسة  ،  و���تب طبعا عن �ل ذلك تد�ي مردودية املتعلم�ن �أفراد

محددةتر  تنعدم ،  �و�ة  حينما  والهيئات  خصوصا  باملغرب-البنيات  واقع  هو  تقديم  -كما  ف��ا  يف��ض    ال�ي 

 واالجتما�� �� الفضاء املدر��ي واألسري. النف��ي الدعم

،  يمكن أن نقف عند مجموعة من الظواهر والقضايا باملؤسسات املدرسية، استنادا إ�� الفقرة السابقة

و�� ظواهر  ،  وتتطلب مقار�ة نفسية اجتماعية من أجل فهمها،  ول�ن ال��بو��ن�شغل بال املدرس�ن واملسؤ 

التجليات الدرا��ي،  متعددة  بالفصل  املشاركة  وعدم  اال��حاب  سلو�ي:  هو  ما  االهتمام  ،  م��ا  عدم 

التأخرات،  بالواجبات واألدوات املدرسية الدرا��ي،  والتغيبات  ك��ة  نتائج التحصيل  اتجاه  ،  تراجع  العنف 

انفعا�� وجدا�ي: سرعة الغضب،  زمالء الدراسة واتجاه املدرس�ن.. الشعور  ،  ا�خوف والقلق،  وم��ا ما هو 

 
 يمكن الرجوع في موضوع علم نفس الشغل إلى:  -7

- Traité de psychologie du travail et des organisations ; Sous la direction deJean-Luc Bernaud et Claude 
Lemoine ; Dunod /2012-(3e édition) . 

رغونوميا وإلى المرجعين التاليين: يمكن الرجوع في موضوع -8
ٔ
رغونومياإلى تعريف الجمعية الدولية لال

ٔ
 اال

-Traitéd'ergonomie. Toulouse : (sous la direction de Cazamian P, Hubault F, Noulin M. (1996)) Octarès. 
-Pierre Rabardel et autres, Ergonomie concepts et méthodes– 1998. 

هيل المدرسين،  نسجل هنا مالحظة تدعم هذا التوجه  -9
ٔ
مر باستراتيجية التكوين المعتمدة في تا

ٔ
صبح مص،  ويتعلق اال

ٔ
طلح  حيث ا

ساس في هذه االستراتيجية  professionnalisation"المهننة"  
ٔ
ن ندعم هذا التوجه بالكـتابات التي تتبنى  ،  من المفردات اال

ٔ
ويمكن ا

 مفهوم "مهنة التلميذ". 
طروحة نوقشت مؤخرا:،  كمثال على ذلك  -10

ٔ
 Soufian Azouaghe. Santé psychologique au travail dans-  يمكن الرجوع إلى ا

le milieu scolaire public : étude des déterminants organisationnels et psychologiques chez les enseignants 
marocains. Université Grenoble Alpes ; Université Mohammed V (Rabat), 2019. 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Editeur/54/dunod.php
http://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Pierre+Rabardel&search-alias=books-fr&field-author=Pierre+Rabardel&sort=relevancerank


طف
ٔ
حمد دكار   د.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  دوافع العالقات بين اال

ٔ
 ا

 

(109) 

وم��ا ما هو معر��: �شتت  ،  الشعور بال�جز والفشل..،  تبخيس واحتقار للذات،  االكتئاب ،  باإلحباط واليأس

،  سرعة التعب،  بات �� النوموم��ا ما هو جس�ي: اضطرا،  ضعف قدرات التذكر..،  ضعف ال��ك��،  االنتباه

آالم باملعدة والرأس... ورغم ما يمكن أن يالحظ ع�� هذه املظاهر من �ون أغل��ا �ع�� عن س��ورات نفسية  

فإن التعارض ب�ن ما هو فردي وما هو جما�� يفقد وجاهتھ حسب  ،  فردية �عيدة عما هو نف��ي اجتما��

،  علما أن " اآلخر حاضر باستمرار �� حياة الفرد،  اة الفرد�� �ل وضعية يحضر ف��ا اآلخر �� حيFreud  فرو�د

إخوانھ  ،  فموقف الفرد اتجاه أبو�ھ،  أو كخصم..،  أو كشر�ك،  أو حاضر كموضوع،  حاضر كنموذج وقدوة

و�اختصار �ل العالقات ال�ي �� موضوع دراسة �� التحليل النف��ي ،  طبيبھ،  ال�خص الذي يحبھ،  وأخواتھ

ألن إشباع  ،  ويستث�ي فرو�د فقط "الس��ورات النفسية ال�ي يصفها بالن�جسية،    11�� ظواهر اجتماعية.."

 . 12ا�حاجات والرغبات ف��ا يتم �عيدا و�� استقاللية عن األ�خاص اآلخر�ن"

واقتناعا بأثر دينامية هذه  ،  إيمانا منا بأهمية دراسة العالقات ب�ن املتعلم�ن �� جماعة الفصل الدرا��ي

ا�ج ع��  بالفصلالعالقات  االجتما��  النف��ي  األفراد،  و  ومردودية  تماسك  دوافع  ،  وع��  دراسة  اخ��نا 

وجرد  ،  ورصد ل�حوافز ا�حركة لها،  وحوافز هذه العالقات ع�� اعتبار أن هذا التوجھ هو بحث �� جذورها

تلف العوامل لألسباب ال�ي تخلق الظواهر ال�ي أشرنا إل��ا �� الفقرة السابقة. وهو أيضا استباق توق�� �خ

ال�ي يمكن أن �ش�ل مصدرا للمخاطر النفسية االجتماعية �� عالقات أعضاء جماعة الفصل. لقد جرت  

وأحيانا �عد أن  ،  العادة �� أن يتم االنتباه �جموعة من الظواهر السلبية باملؤسسات ال��بو�ة �عد أن تقع

باآلليات  ،  �ستفحل وليس  باألعراض  املتدخلون  "�� فينشغل  مثال  العنف  ظاهرة  أخدنا  فإذا  لها.  املنتجة 

�عد أن  وحي��ا فقط ن�جأ إ�� إرساء إجراءات وقائية،  املؤسسات املدرسية فإنھ يبدأ االهتمام بھ �عد أن يقع

ا�خط��ة والعنف  العدوانية  من  حاالت  عشنا  قد  وقائية  ،  13ن�ون  مقار�ة  تب�ي  ضرورة  يفرض  ما  وهذا 

وتتتبع دوافعها ومختلف  ،  العالقات ال�ي تنشأ ب�ن املتعلم�ن �� الفضاء املدر��ي  ترصد دينامية ،  واستباقية

تطورها وتحس�ن  ،  مظاهر  تحصي��ا  ��دف  املمكنة  أو  ا�حاصلة  الصراعات  �حل  عملية  اق��احات  وتقدم 

 .  بنا��ا

السابقة الفقرات   �� إل��ا  املشار  األغراض  تحقيق  ووجاهة  أهمية  من  من،  انطالقا  اقتنعنا  �جيا  فقد 

واستخالص  ،  بتوظيف االختبار السوسيوم��ي �أداة الستكشاف ورسم خر�طة العالقات �� جماعة الفصل

ب�ن املتعلم�ن �� تحس�ن أو �سميم العالقات  ال�ي �ساهم  تتبع  ،  أهم السلو�ات والتصرفات واملواقف  مع 

ال�ي �ساهم �� تمت�ن العالقات   تطورا��ا ورصد تجليا��ا. وتركزت أسئلة هذا االختبار ع�� ا�حوافز والدوافع 

اقعية وتلك ال�ي تؤدي إ�� توترها وتصدعها.  ،  ب�ن املتعلم�ن   وانطلقنا �� طرحها من وضعيات عالئقية و

ف��ا يرافقھ  أن  يفضل  من  خاللها  من  بحر�ة  املتعلم  خاللها،  يحدد  يصاحبھ  أن  ير�ده  ال  تبيان  ،  ومن  مع 

و�تطلب �عاونا ،  الوضعية األو�� بنشاط يتعلق بالعملارتبطت  األسباب ال�ي تقف وراء �ل اختيار أو رفض.  

 
11-Sigmund Freud, “Psychologie collective et analyse du moi” (1921). 
12-Sigmund Freud, “Psychologie collective et analyse du moi” (1921). 
13-Édith Tartar-Goddet; Prévenir et gérer la violence en milieu scolaire ; Retz (septembre 2006) p: 85. 

http://www.laprocure.com/auteurs/edith-tartar-goddet-0-1388273.html
http://www.laprocure.com/prevenir-gerer-violence-milieu-scolaire-edith-tartar-goddet/9782725625263.html
http://www.laprocure.com/editeurs/retz-0-72618.html
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وترو���. وتتج�� أهمية هذه  الوضعية الثانية فتعلقت بنشاط ذا �عد ترفي�ي  أما  ،  مش���ا ب�ن املتعلم�ن

املتعلم�ن ب�ن  معيشة  عالئقية  بوضعيات  ترتبط  �و��ا   �� �ساط��ا  ع��  عن  ،  األسئلة  التعب��  ع��  تح��م 

أو تلك ال�ي تقف وراء تصدعها. و�مكن ت�خيص بروتو�ول  ،  تقف وراء تماسك العالقة فيما بي��م  الدوافع ال�ي

 :األسئلة �� �ل وضعية �التا�� 

 الوضعية األو��: 

يفضل أن   الذين  -من زمالئھ وزميالتھ–نطلب ف��ا من �ل متعلم أن يحدد ع�� األك�� ثالثة أسماء   )1

 بالفصل.ي�ونوا معھ �� مجموعة أو فر�ق للدراسة 

 �ل اسم يختاره نطلب منھ أن يب�ن ملاذا فضل اختياره لي�ون معھ �� الفر�ق أو ا�جموعة؟ )2

ال يفضل أن ي�ونوا    الذين  -من زمالئھ وزميالتھ–نطلب منھ أيضا أن يحدد ع�� األك�� ثالثة أسماء   )3

 معھ �� مجموعة أو فر�ق للدراسة بالفصل.

 ملاذا ال يفضل أن ي�ون معھ �� الفر�ق أو ا�جموعة؟�ل اسم يتم ��جيلھ نطلب منھ أن يب�ن  )4

 الوضعية الثانية: 

يفضل أن ي�ونوا   -من زمالئھ وزميالتھ– نطلب ف��ا من �ل متعلم أن يحدد ع�� األك�� ثالثة أسماء   )5

 أو �� �شاط اللعب أو �� رحلة مدرسية. ، معھ �� ف��ة االس��احة

 ختياره لي�ون معھ �� ذلك النشاط؟ �ل اسم يختاره نطلب منھ أن يب�ن ملاذا فضل ا )6

ال يفضل أن ي�ونوا    الذين  -من زمالئھ وزميالتھ–نطلب منھ أيضا أن يحدد ع�� األك�� ثالثة أسماء   )7

 أو �� �شاط اللعب أو �� رحلة مدرسية. ، معھ �� ف��ة االس��احة

 �ل اسم يتم ��جيلھ نطلب منھ أن يب�ن ملاذا ال يفضل أن ي�ون معھ �� ذلك النشاط. )8

. ف�ي األسئلة 8و  6،  4،  2و�ش�� إ�� أن النتائج ال�ي �عرضها هنا تتعلق بأجو�ة أفراد العينة عن األسئلة:  

�� �شاط �ل   ل�ل زميل من زمالئھ  اختياره  يب�ن حيثيات  أن  العينة   �� ف��ا من �ل فرد  املطلوب  املفتوحة 

لھ ينفر من زمالء لھ آخر�ن �� نفس  وكذلك األسباب والدوا�� ال�ي تجع، وضعية من الوضعيت�ن السالفت�ن

 النشاط. 

 نتائج دراسة سوسیومتریة: ،  دوافع العالقات في جماعة الفصل الدراسي 

، استعملنا طر�قة تحليل املضمون ألجو�ة املتعلم�ن،  �� معا�جتنا ملعطيات األجو�ة ا�خاصة ��ذه األسئلة

ل�ي   األجو�ة  م�ن هذه  التحليل من  صنفنا وحدات  ثم  والتكميمواستخلصنا  لإلحصاء  قابلة  و�عد ،  ت�ون 

��ذه الشبكة ثالث    ضم  توصلنا إ�� بناء شبكة قمنا بتفريغ املعطيات ف��ا.،  تحليل وتصنيف هذه الوحدات

 و�� �التا��:،  فئات من دوافع العالقات ال�ي تم استنتاجها وتصنيفها وفق منظور تطوري ارتقائي
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أو وقعت ��  ،  وتتعلق بأحداث م��امنة مع تمر�ر االختبار،  �الفئة ا��و�ى ت�� دوافع ذات طابع آ�ي ونف� 

قر�ب تمكن،  وقت  بأسباب  من  أو  من    املتعلم  الفئة  هذه  �سود  وملموسة.  مباشرة  مادية  منافع  تحقيق 

   سنوات. 9إ��   5ع�� ا�خصوص �� املرحلة العمر�ة املمتدة من  الدوافع

وتظهر كمؤشر لظهور ش�ل جديد من العالقة يتم التأكيد  ،  ��اركيةالفئة الثانية تتع�� ��وافع تعاقدية أو  

والندية الت�افؤ�ة  ع��  وجدنا،  فيھ  دوافع  املرحلة   و��  خالل  بي��م  فيما  عل��ا  يحرصون  املتعلم�ن 

 سنوات.    10/ 8العمر�ة

حيث  ،  نةس  15/ 10و�� تم�� املرحلة العمر�ة    ،بعد قيمي أ����ي  فهي ذات ،  أما الفئة الثالثة من ا��وافع 

من الصفات والقيم    �سلسلة  تتبلور الدوافع ال�ي يفسر من خاللها املتعلمون طبيعة عالق��م مع زمال��م

 األخالقية وا�جردة. 

إ�� التمي�� داخل �ل فئة    -واعتمادا دائما ع�� معطيات أجو�ة املتعلم�ن أنفسهم– ولقد خلصنا أيضا  

،  �� األصل عبارة عن أمثلة لوحدات التحليل ال�ي اعتمدناها��  ،  من الفئات الثالث السابقة ب�ن عدة بنود

النتائج ا�خاصة ��ا �� �عدها الك�ي قبل الوقوف عند    أجو�ة املتعلم�ن. وسنعرض  و�� إطارها قمنا بتفريغ

:  جدول�نوال�ي تمثل لنماذج من أجو�ة املتعلم�ن. �عرضها ��  ،  قراء��ا نوعيا من خالل استعراض عينات م��ا

افع االنجذاباألول ن وال�ي تيسر  ،  املساهمة �� بناء العالقة ب�ن املتعلم�ن �� جماعة الفصل  خصصھ لدو

ا��جام  �� بي��م  املش��ك  ��ا-وم��نا  ،  العيش  املتعلق  ا�جدول  ال��فيھ.  -��  ووضعية  العمل  وضعية   ب�ن 

النفور   الثا�ي وا�جدول   افع  بدو وال��   خاص  العمل   �� عالقا��م  تصدع   �� �ساهم  �ش�ل  ،  فيھال�ي  وال�ي 

وال�ي يمكن أن �ساهم �� ظهور أعراض أو  ،  للمخاطر النفسية االجتماعية-من وجهة نظرنا-ا�جذور األولية  

 التنمر والتحرش والعنف أمثلة لها. ، سلو�ات �عا�ي م��ا املؤسسات ال��بو�ة

انتقلنا ا�جدول   من عرضا   و�ذا   �� الواردة  الكمية  له  إ�� قراءة ،  )2(لنتائج  الدوافع من خالل  سريعة  ذه 

فإننا نجد أن  ،  ومن خالل البنود التفصيلية ل�ل فئة م��ا،  الفئات الثالث املق��حة �� شبكة تحليل املضمون 

والهدية % من مجموع وحدات الدوافع اآلنية لدى أطفال التعليم  50ب�ن األطفال يأخذ أك�� من    العطاء 

فالطفل �� هذا السن يفضل زميال لھ ألنھ "يذوق�ي  ،  ال��فيھ   سواء �علق األمر بدوافع عالقات العمل أو ،  األو��

لعبتھ"،  معھ" الطباش��"،  "�عطي�ي  والهدية،  "�عطي�ي  العطاء  �عد  و�أ�ي  املمحاة"...  �ي    "�عطي�ي  ا����اك 
 . 14" يلعب م��" و "�ساعد�ي" أو" تيور��ي" :تقد�� ا��سا�دة  ��  اللعب

�� دوافع    سنوات) 5-4العالقات ب�ن املتعلم�ن �� مرحلة التعليم األو�� (و�ذا �انت الفئة األو�� من دوافع  

وملموسة حوا��  ،  نفعية  إ��  تصل  حيث  قوي  حضور  الدوافع80ولها  مجموع  من  الدوافع  ،  %  فئ�ي  فإن 

واحدة" عمارة   �� "�سكن  ب  تتعلق  �سب��ما  ضعف  ع��  والقيمية  الطر�ق"،  التشاركية  نفس   �� ،  "�س�� 

 
و االستمارات  -14

ٔ
طفال في المقابلة ا

ٔ
نها بالدارجة ،  العبارات الواردة بين مزدوجتي هي حرفيا التي استعملها اال

ٔ
وردناها كما هي رغم ا

ٔ
لهذا ا

 المغربية. 
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واحدة" طاولة   �� الساحة"،  "نجلس   �� التشاركية. و"�عرف    "يحب�ي وأحبھ،  "نلعب معا  للدوافع  "بالنسبة 

 ا�جردة.  قوي" بالنسبة للدوافع القيمية ، جميل، مج��د،  القراءة

 

وافع تطور  و�نود فئات )2جدول (  الفصل جماعة �� املتعلم�ن ب�ن االنجذاب عالقات د
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ٔ
 ا
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فرغم أن �سبة الدوافع اآلنية تظل مرتفعة  ، سنوات) 7-6سا��ي (أما أطفال القسم األول من التعليم األ 

حيث �غطي  ،  فإ��ا تختلف اختالفا نوعيا طفيفا عما الحظناه لدى أطفال التعليم األو��،  %60متجاوزة �سبة  

يراجع م��…".  ،  �� الكتابة،  " �ساعد�ي �� القراءة،  % من مجموع الدوافع50دوافع تقديم املساعدة حوا��  

،  �عطي�ي �ل ما أحتاجھ" ،  �عطي�ي األدوات،  ثم العطاء والهدية "يذوق�ي،  اإلشراك �� اللعب" يلعب م��"  يل��ا

ع�ي يدافع  واألمن"  ا�حماية  دوافع  أيضا  تظهر  يضر��ي".،  كما  ع��    ال  ف��تبط  التشاركية  الدوافع  أما 

�س�� م�� �� الطر�ق ،  م�� �� ال���سكن  ،  "يجلس م�� �� الطاولة،  ا�خصوص باالش��اك �� امل�ان والتجاور 

يحفظ  ،  يقرأ جيدا،  إ�� املدرسة". أما الدوافع القيمية فت��كز غالبا ع�� قيمة االج��اد �� الدراسة "مج��د

 دروسھ". 

نالحظ أن �سبة الدوافع اآلنية تتساوى  ،  سنوات)  8-7من التعليم األسا��ي (  و�انتقالنا إ�� القسم الثا�ي

وذلك ب��ايد �سبة هذه األخ��ة ع�� حساب األو��. وتتدرج م�ونات بنود  ،  فع التشاركيةتقر�با مع �سبة الدوا

اللطف  ،  الدراسة…"،  الدوافع اآلنية حسب األهمية ع�� التوا�� �اآل�ي: تقديم املساعدة "�ساعد�ي �� القراءة

م��" "ظر�ف  املعاملة  املدرسية،  ��  األدوات  "�عطي�ي  والهدية  الشكال ،  العطاء  �سلف�ي  ،  ط�عطي�ي 

يتخاصم م��…"،  ي�لم�ي،  الدراهم.." "يلعب م��"،  ال  اللعب   �� يضر��ي".  ،  اإلشراك  "ال  والدفاع  ا�حماية 

واملالحظ أننا هنا أمام دوافع غ�� متمركزة �� بند أو بندين بل �� موزعة ع�� خمسة بنود من فئة الدوافع  

ولكن يحتل البند ا�خاص باالش��اك �� اللعب  ،  يةو�� نفس املالحظة امل�جلة ع�� الدوافع التشارك   اآلنية.

ثم االش��اك  ،  فاالش��اك �� العمل املدر��ي "نتعاون �� الدراسة"،  % من هذه الفئة "نلعب معا"40أك�� من  

جميعا ندرس  والتقارب"  امل�ان  با�خ��ية،  ��  معا  قر�نا،  15�سكن  بجان�ي،  �سكن  �� ،  يجلس  معا  نقف 

الطر�ق،  الساحة  �� القيميةيرافق�ي  الدوافع  أما  الدراسية  ،  "…  و�نتائجھ  اآلخر  باج��اد  اإل�جاب  فيظل 

الفئة �� هذه  الوحيدين  امل�وني�ن  العاطفي منھ  املوقف  صديقي ،  أحبھ،  "مج��د" و"جميل،  والتعب�� عن 

 عز�ز ع��..".، صديقي الو��، العز�ز

والذي نجد فيھ الدوافع القيمية  ،  ات)سنو   10- 9أما إذا انتقلنا إ�� القسم الثالث من التعليم األسا��ي( 

من   أك��  تحتل  ا�جردة  والدوافع  ،  %50واألخالقية  اآلنية  الدوافع  ب�ن  تقر�با  بالتساوي  البا��  و�توزع 

،  فإن ال��ك�� ينصب ع�� حسن املعاملة وتقديم املساعدة بالنسبة للدوافع اآلنية،  %20% و  25  التشاركية

نجد   التشاركية  الدوافع  امل�انو��   �� االش��اك  أو  والتجاور  اللعب  أ�شطة   �� االش��اك  أهمية  ،  استمرار 

هو  ،  �أننا إخوة،  و�ضاف إل��ما دوافع �ع�� عن الشعور الوجدا�ي باالنتماء لنفس األسرة " �عامل�ي �أخيھ

التطور�ة قفز��ا  املستوى  تبدأ من هذا  القيمية وال�ي  الدوافع  تتوزع ع��  ،  مثل أ��…".أما  بنود  فإ��ا  عدة 

:"أحبھ لآلخر  العاطفي  واالنجذاب  اإل�جاب  عن  التعب��  �التا��:  األهمية  حسب  العز�ز ،  مرتبة  ،  صديقي 

ال أرتاح �� الذهاب إ�� املدرسة إال معھ..". تقدير صفات املرح والبشاشة املم��ة للقر�ن:  ،  عز�ز ع��،  جميل

 
،  جمعية البر بالفتياتهي:  خيرية  مؤسسة  من    مدرسة عمر الخيامضمن العينة البحث كانت مجموعة من الفتيات القادمات إلى  -15

 ع على مقربة من المدرسة. والتي تق
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أخالقھ حسنة".  ،  حنون ،  ا�خ�� ل�جميع  يحب،  واح��ام �عض خصالھ األخالقية " و��  ي�حك�ي".،  "�شيط

 مج��د". وح�ى اإل�جاب بقوتھ البدنية "سريع �� ا�جري". ، وتقدير تفوقھ الدرا��ي "يدرس جيدا

الرا�ع األقسام  بخصوص  (  والسادس  وا�خامس  أما  األسا��ي  التعليم  فالقاسم  ،  سنوات)  15-10من 

اآلنية والتشاركية  الدوافع  تراجع �سبة  بي��ا هو  ب�ن    املش��ك  ت��اوح  ل�ل م��ما18% و6حيث  أننا ،  %    غ�� 

املعاملة  �� اللطف  أثر  استمرار  ع�� ،  نالحظ  والدراسة  اللعب  أ�شطة   �� واالش��اك  املساعدة  وتقديم 

املستو�ات هذه   �� األقران  ب�ن  األو��.  ،  العالقات  الدراسية  باملستو�ات  سبق  مما  أقل  بنسب  �انت  و�ن 

حيث ت��اوح  ، نالحظ أيضا ارتفاع �سبة الدوافع القيمية، فع اآلنية أو بموازاتھو�مقابل هذا ال��اجع �� الدوا

و67ب�ن   املستو�ات  %83  هذه   �� األقران  ب�ن  العالقات   �� أك��  السائدة  القيم  ملضمون  بالنسبة  أما   .%

ر  و�� استمرا-ف�ي باإلضافة إ�� مستوى التحصيل الدرا��ي واإل�جاب بجمال أو حسن الهيئة  ،  الدراسية

�اإلشادة با�خصال واألخالق  ،  فإن قيما أخرى تبدأ �عرف االهتمام  -ملا نجده �� املستو�ات الدراسية السابقة

،  "صدوق ،  و�عض الصفات السلوكية العامة واملفضلة لدى التالميذ،  أخالقھ حسنة…"،  مؤدب  " ،  ا�حسنة

 متواضع…".، مخلص، و��، أم�ن

وتجعل �عضهم ينفر من  ،  وراء تصدع العالقات ب�ن األطفالأما بالنسبة لألسباب والدوافع ال�ي تقف  

،  شبكة دوافع االنجذاب فقد وضعنا لها شبكة لتفريغ النتائج وفق نفس منطق اإلطار العامل،  البعض اآلخر

 ).3( و�مكن ت�خيص نتائج دوافع عالقات النفور �� ا�جدول 

ت��اجع  ،  % بالتعليم األو��76ت�ون متجاوزة لنسبة  أن الدوافع اآلنية �عدما  ،  نالحظ من خالل هذه النتائج 

% باألقسام الرا�ع وا�خامس والسادس. ونجد  15وأقل من  ،  % باألقسام األول والثا�ي والثالث50إ�� أقل من  

أن البنود املرتبطة بالعطاء والهدية �� ال�ي تقف أيضا  ،  من خالل الشبكة التفصيلية أعاله لهذه الدوافع

فالطفل يرفض العمل واللعب مع آخر  ،  وتل��ا �� األهمية تلك املتعلقة �سوء املعاملة،  فور وراء عالقات الن

ال ،  �سب�ي يخاصم�ي،  يدفع�ي،  " يضر��ي،  ق�ي" (أي ال �عطي�ي مما يأ�ل من حلو�ات)ألن هذا األخ�� "ال يذوّ 

 ي�لم�ي" و�أ�ي �عد ذلك �� األهمية املنع من اللعب: "ال ي��ك�ي ألعب معھ". 

��جل نوعا من التعو�ض لذلك من خالل تزايد    بينما،  حظ أيضا وجود تراجع �� فئة الدوافع اآلنيةنال 

القيمية الدوافع  تنتقل من  ،  �سبة  بالتعليم األو��17.12حيث  ع�� ،  %44و،  %37و،  % 52إ�� أك�� من  ،  % 

والثالث والثا�ي  األول  باألقسام  ال��ايد،  التوا��   �� النسبة  هذه  ت� ،  وتواصل  ب�ن  حيث  و60�اوح   %80 %

باألقسام الرا�ع وا�خامس والسادس. و�ذا �ان الطفل بالقسم�ن األول والثا�ي يرفض قر�نا لھ �سبب ضعف  

،  ال�ي تقف وراء دوافع عالقات االنجذاب  -كما رأينا سابقا-التحصيل الدرا��ي لهذا األخ�� و�� نفس القيم  

،  "غ�� مؤدب،  خصوصا بالقسم�ن ا�خامس والسادس  فإن القيم املتعلقة بالصفات األخالقية �� البارزة

   مسموم…"، أنا�ي، متك��، خائن،  كذاب، �سرق ، غ�� متخلق

حيث  ،  فتظل �سبيا ضعيفة مقارنة بالدوافع التشاركية �� عالقات االنجذاب،  أما الدوافع التشاركية هنا

بينما �� هنا ت��اوح �� أع�� مستوى لها ب�ن  ،  % �أع�� مستوى لها بالقسم الثا�ي40وصلت هناك إ�� أك�� من  

% بالقسم ا�خامس. و�أن الطفل املغر�ي �� عالقتھ باآلخر يحرص ع�� البحث عن  24% بالقسم الرا�ع و15
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وهذا �ع�ي غياب عالقات اجتماعية ت�املية متفهمة  ،  مع اآلخر ا�خالفالعالقة  بالقبول ب  �غامروال  ،  املشابھ

 دماج عند وجوده.  ومستعدة لالن، لالختالف

 

وافع تطور  و�نود فئات )3( جدول   الفصل جماعة �� املتعلم�ن ب�ن النفور  عالقات د
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 أبعاد الوقایة من المخاطر النفسیة االجتماعیة في جماعة الفصل الدراسي: 

تدب��    �� مألوفا  موضوعا  االجتماعية"  النفسية  ا�خاطر  من  "الوقاية  عن  ا�حديث  املقاوالت  أصبح 

رغم أن �عض الباحث�ن يرى أن العديد ،  مندمجا ضمن مفردات اس��اتيجيا��ا وصار،  واملؤسسات الصناعية

. 16�� برمجة خطط عملية لذلك  من هذه املؤسسات يفتقر �� الغالب لطرق وأدوات �ساعد ع�� االنخراط 

،  ذه ا�خاطر النفسية االجتماعيةما يكفي من الدراسات عن ه  ال نجد ،  لكن ع�� مستوى املؤسسات ال��بو�ة

املدر��ي. الفضاء   �� املتعلم�ن  ب�ن  بالعالقات  ا�خاطر  هذه  من  يتعلق  ما  نقدم    خصوصا  أن  ارتأينا  لهذا 

يمكن للباحث�ن و�ل املهتم�ن استثمارها عند بناء و�لورة أية  ،  مجموعة من املق��حات ومستو�ات لالشتغال

استنادا لنتائج هذه الدراسة حول دوافع العالقات �� جماعة الفصل. وذلك  ،  اس��اتيجية وقائية �� املوضوع

وتتوزع هذه املق��حات  ،  و�ش�� إ�� أن مستو�ات االشتغال �� هذه االق��احات تتطلب �عاونا جماعيا لتفعيلها

 حصرناها �� ثالثة �التا��: ، ع�� مستو�ات متعددة

أو اختيار  ،  بتسط�� الكفايات واألهداف علق م��اسواء ما يت،  مستوى بناء املناهيج وال��امج الدراسية

مع تحديد صيغ التقو�م والضبط  ،  أو انتقاء الوسائل املناسبة لها،  املضام�ن واأل�شطة ال��بو�ة املرتبطة ��ا

فع�� مختلف هذه العمليات لبناء املناهيج وال��امج ينب�� أن �ستحضر كفايات �س��دف    املواكب ل�ل ذلك.

والعيش املش��ك  ،  وآليات التواصل بي��م واالنفتاح ع�� اآلخر�ن،  االجتماعية لدى األطفالتطو�ر املهارات  

والتسامح.. اآلخر  واملستو�ات،  وتقبل  األسالك  �ل  واألهداف  ،  ��  الكفايات  با��  عن  أهمية  تقل  ال  ف�ي 

 واأل�شطة ال�ي تحظى �عناية خاصة �� املقررات. 

هو ضرورة ،  تائج الدراسة حول دوافع العالقات ب�ن املتعلم�نغ�� الذي نر�د التأكيد عليھ من خالل ن

اعتبار هذه الدوافع �� تطورها عند بناء املناهيج وال��امج الدراسية ع�� مختلف محطا��ا. فإذا �انت قيم  

فالبد من  ،  العطاء والهدية مثال من دوافع بناء وتوطيد و�عز�ز هذه العالقات بي��م �� مرحلة التعليم األو��

بذلكب �سمح  تواصلية  وضعيات   �� املتعلم�ن  تجعل  أ�شطة  ذلك  ،  رمجة  ��جيع  إ��  املر�يات  تنبيھ  بل 

 وامل�افأة عليھ... 

(يضر��ي بي��م  العالقات  تصدع  أسباب  من  املتعلم�ن  ب�ن  املعاملة  سوء  �انت  �سب�ي ،  يدفع�ي،  و�ذا 

فينب�� للمر�يات أن يتحل�ن بما يكفي من يقظة تر�و�ة ملساعدة املتعلم�ن ع�� حل  ،  ال ي�لم�ي)،  يخاصم�ي

، ودعو��م إ�� إرساء آليات تمك��م من ذلك،  الصراعات والن�اعات بي��م بدون ال�جوء ملثل هذه السلو�ات

ل أجرأ��ا  و�� آليات يمكن فتح ا�جال للمتعلم�ن إلبداع أش�ا،  والوساطة والتحكيم..،  �ا�حوار والتسامح

 و�لورة أ�شطة و�رامج قابلة لإلدماج �� امل��اج الدرا��ي.، بحسب نموهم املعر�� ون�ج كفايا��م االجتماعية

وغ�ي عن التذك�� أننا وقفنا هنا فقط عند مثال مختصر �جانب من دوافع العالقات ب�ن املتعلم�ن ��   

بحيث يتم تنويع األ�شطة  ،  لكن يمكن القياس ع�� ذلك ببا�� املستو�ات الدراسية،  مستوى التعليم األو��

 
16 -  voir Philippe Douillet: Prévenir les risques psychosociaux, outils et méthodes pour réguler le travail par, 
Editions ANACT, mai 2013. 

http://www.anact.fr/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=33619615
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خصائص �ل مرحلة عمر�ة   بيعةبط وال�ي تتلون أيضا،  ومضامي��ا بتنوع طبيعة دوافع العالقات ال�ي تر�طهم

 من مراحل نموهم. 

عموما واملراهق�ن  لألطفال  الكتابة  املدرسية،  مستوى  املراجع  إعداد  خالل  خالل  ،  سواء من  أو من 

تدقيق    و�تطلب األمر هنا   أو من خالل إعداد ال��انم وال��امج اإلعالمية املسموعة واملرئية.،  تأليف الكتب

،  ال�ي �ستحضر سياقات للتفاعل ب�ن األطفال،  ات والوضعيات واملواقفاختيار مختلف النصوص وا�حوار 

و�عز�زه التفاعل  ذلك  لدعم  آليات  ��  ،  وتق��ح  املؤثرة  والسلو�ات  املسبقة  األح�ام  من  العديد  وت�حح 

تت�ون عائقا   و�� أح�ام وسلو�ا،  وال�ي يحملو��ا معهم من سياق تنشئ��م باألسرة،  العالقات ب�ن املتعلم�ن

واح��ام ذلك االختالف. فانتقال  ،  واالع��اف باالختالف معھ،  م تطو�ر إم�انات الطفل للتفاعل مع اآلخرأما

إ�� عالم    -بما استدمجھ من قيم واتجاهات ومواقف تتباين من أسرة إ�� أخرى -الطفل من وسطھ األسري  

الفرص-املدرسة   ت�افؤ  ��اجس  مح�ومة  ضوابط موحدة  تفرضھ من  ما  انتق  -رغم  يتيح هو  أن  ينب��  ال 

وال�ي �� مقدم��ا ما يتم  ،  واالع��اف بذلك ع�� �ل الوسائط الديداكتيكية،  الثقا��  للتعدد والتنوع ا�جال

لهم خصيصا  واملوجھ  إخراجھ  أو  كتابتھ  أو  للتحسيس  ،  تأليفھ  فرصة  ي�ون  أن  ينب��  اإلنتاج  هذا  �ل 

املش��ك والقبول باآلخر�ن واح��امهم والتعاون  ودعوة لت�جيع العيش  ،  واالع��اف ��ذا التعدد واالختالف

 ومناسبة لتنمية الذ�اء العالئقي والعاطفي. ، معهم

فإذا �ان موضوع دينامية ا�جماعة �عت�� من الفقرات األساسية  ،  مستوى تكو�ن األطر ال��بو�ة واإلدار�ة

ال��بوي  ل�حقل  املؤطر�ن  و�ل  واإلدار��ن  للمدرس�ن  األساس  الت�و�ن  برامج  مهامهم  ��  اختالف   ع�� 

النفسية االجتماعية،  وأسالكهم ا�خاطر  بالوقاية من  إدماج محور خاص  تزو�د األطر  ،  فإنھ مطلوب  مع 

للتدخل خطط  وضع  واس��اتيجيات  الت�خيص  بأدوات  األساس،  املعنية  الت�و�ن  مرحلة   �� فقط  ،  ليس 

 ودالئل ووسائط خاصة ��ذا الت�و�ن.مع إعداد برامج ، ولكن �� حلقات للت�و�ن املستمر أيضا
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 خالصة: 

تطور   "مظاهر  حول  بھ  قمنا  قد  كنا  بحث  نتائج  من  جانب  وقراءة  عرض   �� املساهمة  هذه  تت�خص 

وهو املتعلق بتطور دوافع العالقات ب�ن ،  سنة"  15سنوات إ��    5التفاعل االجتما�� �� جماعة األقران من  

�� عالقا��ممعت��ين ذلك منطلق،  املتعلم�ن النفسية االجتماعية  ا�خاطر  للوقاية من  من  - وقد حاولنا  ،  ا 

 التأكيد ع��: -خالل هذه املساهمة

النفسية   • ال�حة  تحقيق  منظور  من  وا�جماعات  املؤسسات   �� اإل�سانية  العالقات  دراسة  أهمية 

 واعتبارها م�ونات أساس ملفهوم ال�حة ك�ل. ،  والعقلية واالجتماعية

•   �� �� االنفتاح  العل�ي  اإلنتاج  من  هام  رصيد  ع��  ال��بو�ة  باملؤسسات  اإل�سانية  العالقات  دراسة 

 مجال علم نفس الشغل وعلم نفس املنظمات. 

ومن ،  تحس�ن العالقات اإل�سانية ب�ن املتعلم�ن �� جماعة الفصل �� تحس�ن لشروط وظروف التعلم •

 تم �� تطو�ر ورفع من مردودي��م �� ذلك.

وقا • مقار�ة  الفصلتب�ي  جماعة   �� العالقات  هذه  لتحس�ن  ومراعاة  ،  ئية  دوافعها  من  واالنطالق 

 بدال من ال��ك�� ع�� �عض أعراض ا�خلل ف��ا (العنف ..)، خصائص تطورها

�ل خطة وقائية لتحس�ن العالقات �� الفصل الدرا��ي ينب�� أن ت�ون مندمجة �� مختلف عمليات   •

الدرا��ي امل��اج  املوج،  إعداد  مدرسيةوالوسائط  (مراجع  للمتعلم�ن  سمعية  ،  كتب،  هة  برامج 

 وكذا ت�و�ن املوارد البشر�ة. ، بصر�ة..)
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