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مقدمة 

مما ال�شك فيه  ان املجتمع املدر�شي يف دولة االمارات العربية املتحدة �شاأنه �شاأن اأي جمتمع اآخر توجد به بع�ض املظاهر 
ال�شلوكية ال�شلبية ال�شادرة عن فئة من الطالب والتي تكون احيانا م�شاحبة لعمليات النمو او التقليد ال�شلبى او لعوامل 
التن�شئة االجتماعية داخل اال�شرة ا وهى نتاج عوامل اجتماعية واقت�شادية وعوامل ذاتية او اجلو املدر�شي ب�شفة عامة  
ر�شبت لدى الطالب املخالف عوامل عديدة  قد توؤدى اىل بعده عن الن�شق العام واالعراف الرتبوية واالن�شباط ال�شلوكي.

و اأن ال�شلوكيات ال�شلبية ال�شادرة عن فئات من طلبة املدار�ض  ا�شبحت  حقيقة واقعة موجودة يف معظم دول العامل 
والتي  ترتك اأثار �شلبية على العملية التعليمية من اهدار وقت القائمني على العملية التعليمية والرتبوية  يف مواجهة تلك 
ال�شلبيات اىل جانب ما ي�شاحبها من تدنى يف امل�شتويات التح�شيلية لهذه الفئة . االمر الذى يوؤثر �شلبا على خمرجات 

العملية التعليمية  واهدارا جلهود املجتمع .

وحيث ان الوقاية من م�شببات ال�شلوك ال�شلبى مهما تعددت مظاهره داخل املدر�شة ا وفى حميطها  يدفعنا بقوة لالأخذ 
تربوية جاذبة  بيئة  االمارات  املظاهر حتى ت�شبح مدر�شة  والتقليل من هذه  للوقاية واحلد  العملية  التدابري  باأ�شباب 
للطالب ووىل االمر وخالية من مظاهر العنف وكل ما يعكر �شفو املجتمع املدر�شي , وال يتاأتى ذلك اال من خالل ت�شافر 
جميع  جهود العاملني باملدر�شة  , ادارة مدر�شية تتفهم احتياجات الطالب ورغباتهم وحت�شن التعامل معهم  يف جو 
ي�شوده احلوار والتفاهم , اىل جانب معلم يتفهم ادواره الرتبوية قبل التعليمية والتح�شيلية حمبا لطالبه وقدوة لهم 
, اخت�شا�شي اجتماعي يوؤمن بدوره يف امل�شاعدة يف بناء �شخ�شية املتعلم من جميع جوانبها متبنيا افكارا واجراءات 

جتعل منه قادرا على تفهم م�شكالت طالبه �شاعيا اىل م�شاعدتهم على مواجهتها والتغلب عليها .

ناهيك عن دور اال�شرة يف متابعة الطالب والتعرف على �شلوكياته والتعاون مع املدر�شة يف اال�شالح والتقومي .

ال�شوء على بع�ض  القاء  باإعداد هذا اال�شدار  ) م�شكالت وحلول ( بهدف  ادارة االر�شاد الطالبي  ياأتي  اهتمام  و   
املظاهر ال�شلوكية ال�شلبية بني الطالب كال�شلوك العدواين ب�شفة عامة والعنف والغياب والهروب من املدر�شة و التنمر  
وزيادة الثقافة املهنية لدى االخت�شا�شيني االجتماعيني العاملني باملدار�ض  وتنمية وعيهم املهني بهذه امل�شكالت وكيفية 

التعامل معها بعد التعرف  على ا�شبابها . وتكثيف �شبل الوقاية منها من قبل جميع عنا�شر املجتمع املدر�شي

و لعلنا نكون قد وفقنا يف تو�شيح ما ن�شبوا اليه اآملني ان ي�شود مدار�شنا �شلوكيات ايجابية حمفزة وداعمة لكل عمل 
منتج وبناء

واهلل وىل التوفيق

م�شكالت وحلول
امل�شكالت ال�شلوكية لدى الطلبة
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 اأواًل : ال�شلوك العدواين
ما هو مفهوم ال�شلوك العدواين :

ال�سلوك العدواين هو ال�سلوك الذي ين�ساأ عن حالة عدم مالئمة اخلربات ال�سابقة للفرد مع اخلربات واحلوادث 
اأن  احلالية، واإذا دامت هذه احلالة فانه يتكون لدى الفرد اإحباط ينتج من جرائه �سلوكيات عدوانية من �ساأنها 

حتدث تغريات يف الواقع حتى ت�سبح هذه التغريات مالئمة للخربات واملفاهيم التي لدى الفرد.
و العدوان هو كل �سلوك ينتج عنه اإيذاء ل�سخ�س اآخر اأو اإتالف ل�سيء ما، وبالتايل فال�سلوك التخريبي هو �سكل من 

اأ�سكال العدوان املوجه نحو الأ�سياء.
كما ان العدوان هو �سلوك يهدف اإىل اإحداث نتائج تخريبية اأو مكروهة اأو اإىل ال�سيطرة من خالل القوة اجل�سدية 

اأو اللفظية على الآخرين، وهذا ال�سلوك يعرف اجتماعياً على اأنه عدواين
اأو هو مظهر �سلوكي للتنفي�س النفعايل اأو الإ�سقاط ملا يعانيه الطالب من اأزمات انفعالية حادة حيث مييل بع�س 
التالميذ اإىل �سلوك تخريبي اأو عدواين نحو الآخرين �سواء يف اأ�سخا�سهم اأو اأمتعتهم يف املنزل اأو يف املدر�سة اأو يف 

املجتمع.

م�شببات ال�شلوك العدواين لدى الطلبة
وميكن ارجاع ال�سلوك العدواين اىل العديد من ال�سباب والعوامل منها :

عوامل  بيئية تتمثل يف:
الأبناء. عن  ال�سادرة  للت�سرفات  الأمور  اأولياء  بع�س  اإهمال      1

البيت. اأو  املدر�سة  من  تهديد  اأو  ت�سلط  من  التلميذ  يالقيه  ما    2

البيت. يف  الأبناء  معاملة  يف  العدل  توفر  عدم    3

الوالدين. قبل  من  الكراهية    4

الطفل.  ل�سلوك  نظرتهم  يف  لالأبوين  ال�سلبية  ال�سورة    5

الأ�سرية.   احلياة  يف  الطالب  ف�سل    6

غياب الوالد عن املنزل لفرتة طويلة يجعل الطفل يتمرد على اأمه و بالتايل ي�سبح عدوانيا ً.   7

يف  الطالب  معاملة  يف  العدل  قلة 
املدر�سة.

عدم الدقة يف توزيع الطالب على ال�سفوف 
ح�سب الفروق الفردية و ح�سب �سلوكياتهم

و  املدر�سية  حياته  يف  الطالب  ف�سل 
خا�سة تكرار الر�سوب.

م�ساكل  حلل  الإر�سادية  اخلدمات  �سعف  
الطالب الجتماعية.

الفراغ  لق�ساء  برنامج  وجود  عدم 
 �سعور الطالب بكراهية املعلمني له.وامت�سا�س ال�سلوك العدواين.

 �سعف �سخ�سية بع�س املدر�سني.
اأي  قبل  من  عقابه  عدم  من  الطالب  تاأكد 

فرد يف املدر�سة.

عوامل مدر�سية تتمثل يف  :

.......................................................................

1

3

5

7

2

4

6

8

عوامل نف�سية تتمثل يف: 

الطالب. لدى  �شعوري  ال  نف�شي  �شراع    1

يف  واالإخفاق  الدرا�شي  كالتاأخر  االجتماعية  باخليبة  ال�شعور    2
حب االأبوين واملدر�شني له.

الطالب. نف�شية  على  ذلك  انعكا�س  و  املنزيل  اجلو  توتر    3
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عوامل  اقت�سادية تتمثل يف:
لالأ�سرة.  القت�سادي  الدخل  م�ستوى  تدين     1

ال�سيئة. ال�سكن  ظروف     2

3  عدم قدرة الأ�سرة على توفري امل�سروف اليومي لبنها ب�سب الظروف القت�سادية التي تعي�سها

اإحداث فو�سى يف ال�سف عن طريق ال�سحك والكالم واللعب وعدم النتباه.

التهريج يف ال�سف.

الحتكاك باملعلمني وعدم احرتامهم.

العناد والتحدي.

التدافع احلاد والقوي بني الطالب اأثناء اخلروج من قاعة ال�سف.

الإمياءات واحلركات التي يقوم بها الطالب والتي تبطن يف داخلها �سلوكا عدوانيا. 

تخريب اأثاث املدر�سة ومقاعدها واجلدران ودورات املياه.

اإ�سهار ال�سالح الأبي�س اأو التهديد با�ستعماله اأو حتى ا�ستعماله.

ا�ستخدام املفرقعات النارية �سواء داخل املدر�سة اأو خارجها.

الإهمال املتعمد لن�سائح وتعليمات املعلم ولأنظمة وقوانني املدر�سة.

عدم النتظام يف املدر�سة ومقاطعة املعلم اأثناء ال�سرح.

ا�ستعمال الألفاظ البذيئة واإحداث اأ�سوات مزعجة يف ال�سف.

العتداء على الزمالء.

اخلروج املتكرر من ال�سف دون ا�ستئذان

التحدث ب�سوت مرتفع. س الطالب بالنقصس النف�شي اأو الدرا�شي فيعوضس عن ذلك بالعدوان.
�شا�

اإح

عوامل ذاتية تتمثل يف: 

ب ال�شيطرة و الت�شلط.

ح

ضشعف الوازع الديني لدى الطالب.

معاناة الطالب من بعضس االأمراضس النف�شية.

عوامل  اجتماعية تتمثل يف:

امل�ساكل الأ�سرية مثل ت�سدد الأب/ الرف�س من الأ�سرة/ كرثة اخلالفات بداخلها.

امل�ستوى الثقايف لالأ�سرة.

عدم اإ�سباع حاجات الطالب الأ�سا�سية.

تقم�س الأدوار التي ي�ساهدها يف التلفاز.

عدم قدرة الطالب على تكوين عالقات اجتماعية �سحيحة.

مظاهر اأو �سمات ال�سلوك العدواين:احلرمان الجتماعي و القهر النف�سي.
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احللول املقرتحة لكيفية تفادي ال�سلوك العدواينتاأثري ال�سلوك العدواين على الطالب   :

يف املجال 
ال�سلوكي:

املبالة عدم    -  1
زائدة. ع�سبية   -  2

مربرة. غري  خماوف   -  3
ان�سباطية. م�ساكل   -  4

على  القدرة  عدم   -  5
الرتكيز.

النتباه. ت�ستت   -  6
ال�سرقات.  -  7

الكذب.  -  8
�سارة. ب�سلوكيات  القيام   -  9

واملمتلكات  الأثاث  حتطيم   -  10
يف املدر�سة.

فيه. مبالغ  كالمي  عنف    -  11
ا�ستخدام  و  النريان  اإ�سعال    -  12

املفرقعات النارية.

يف املجال 
التعليمي

الدرا�سي. التح�سيل  تدين    -  1
املدر�سية. الأن�سطة  يف  امل�ساركة  عدم    -  2

املدر�سة. من  الت�سرب   -  3
ال�سباحي. الطابور  عن  التاأخر   -  4

املدر�سة. عن  املتكرر  الغياب   -  5

الجتماعية. العزلة   -  1
الجتماعية. الأن�سطة  يف  امل�ساركة  عدم    -  2
اجلماعية. الأن�سطة  �سري  على  تعطيل    -  3

الكتئاب.  -  1
الثقة  م�ستوى  انخفا�س   -  2

بالنف�س.
دائم.  توتر    -  3

�سريع. فعل  رد    -  4

املزاجية. تقلب    -  5
باخلوف. ال�سعور    -  6

النف�سي. ال�ستقرار  انعدام   -  8

يف املجال 
االجتماعي

يف املجال 
االنفعايل

من اأجل احلد من م�سكلة ال�سلوك العدواين لدى طلبة املدار�س ل بد من ت�سافر اجلهود امل�سرتكة 
ما بني الإدارات املدر�سية وهيئاتها التدري�سية والخت�سا�سيني الجتماعيني واولياء المور  وهذا 

يقت�سي من اجلميع تنفيذ املهام التالية:

امل�سئولة  لكونها  عاتقها  على  امللقاة  الأمانة  اعتبارها  يف  املدار�س  اإدارات  ت�سع  اأن  .يجب   -  1
عليها  يقع  واإمنا  مبفردها  الأمانة  حمل  ميكنها  ول  الرتبوية،  الأهداف  حتقيق  عن 
عبء القيادة التي يجب ان تكون دميقراطية يتحمل فيها جميع اأطراف العملية الرتبوية 

م�سئولياتهم ح�سب الأدوار املر�سومة حتقيقا ملبداأ الرتبية م�سوؤولية م�سرتكة. 

عمرية. مرحلة  لكل  النمو  و�سمات  خ�سائ�س  على  التعرف   -  2

عمرية  مرحلة  لكل  والأ�سا�سية  والروحية  والجتماعية  النف�سية  احلاجات  على  التعرف   -  3
واإ�سباعها بالأ�ساليب والربامج الرتبوية املنا�سبة.

عليها  والإ�سراف  وتنفيذها  اإعدادها  يف  الطالب  واإ�سراك  الال�سفية  بالأن�سطة  الهتمام    -  4
لمت�سا�س طاقاتهم وجعل املدر�سة مكاناً حمبباً لهم .

للوطن. الولء  لتاأكيد  ال�سباح  بطابور  الهتمام  على  الطالب  حث   -  5

وا�ستبدالها  الن�سائح  كرثة  عن  والبعد  الطالب  مع  التعامل  يف  احل�سنة  القدوة  اعتماد   -  6
بالأفعال ل بالأقوال.

الت�سلط  اأو  النتباه  للفت  كان  اإذا  فيما  العدواين  الطالب  �سلوك  وراء  ما  -  �سرورة معرفة   7
طريقة  لها  حالة  فكل  ال�سفقة  على  احل�سول  �سبيل  يف  ال�سعف  اإظهار  اأو  النتقام  اأو 

خا�سة للتعامل معها.

وان  املوقف  مع  التعامل  يف  بينهم  التفريق  وعدم  الطالب  مع  التعامل  يف  العدالة  توخي   -  8
يكون هذا مبداأ عاما ينفذه جميع اأطراف العمل داخل املدر�سة وعدم اللجوء اإىل املقارنة 

واملفا�سلة بني الطلبة.

اأوالً: مهام تقع م�سوؤولية تنفيذها على اإدارات املدار�س:
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ال�سوت  نربة  وحت�سني  الب�سا�سة  مع  والقبول  الطيبة  بالكلمة  للطالب  املحبة  اإظهار   -  9
يف  »تب�سمك  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  حديث  دائما  ولنتذكر   - اللني  بال�سوت 

وجه اأخيك �سدقة«.

10 - �سرورة حتا�سي ا�ستعمال الكلمات والت�سرفات املحبطة والبتعاد عن النقد وال�سكوى 
من الطالب واللوم مع عدم ذكر الأخطاء املا�سية واملتكررة ان وجدت.

اأن  الأمثل حلني  فال�سكوت هو  والغ�سب  ال�سراع واخلالف  الكالم يف مواقف  11 - جتنب 
ت�ستعيد هدوئك.

اإدارات  وبني  وبينهم  ومدر�سيهم  الطالب  بني  م�سارحة  جل�سات  تنفيذ  من  بد  ل   -  12
حفالت  خالل  من  اأو  الأ�سبوع  يف  واحد  يوم  خالل  من  ذلك  وليكن   – املدر�سة 
التعامل  الأن�سطة تزيل اخلوف واحل�سا�سية يف  – وهذه  املفتوحة  – والأيام  الف�سول 
وتقوي الرابطة – والأيام املفتوحة تزيد من ربط البيت باملدر�سة وت�سرك ويل الأمر يف 

اأمور تهم ولده وتدفع العملية الرتبوية اإىل الأمام.

فعلينا  الذات  بتحقيق  �سعورا  تبني  الت�سجيع  وكلمات  الطالب  مع  التعامل  يف  الود   -  13
ان نكون كرماء بها.

باخلطاأ  فالعرتاف  اأنف�سنا،  اأمام  ولو  وتق�سرينا  باأخطائنا  نعرتف  ان  عيبا  لي�س   -  14
يقودنا اإىل ال�سواب وتقومي النف�س.

لديه  يخلق  لأنه  زمالئه  اأمام  به  ال�ستهزاء  وعدم  للطالب  املتكرر  الإحباط  جتنب   -  15
ال�ستعداد لل�سلوك العدواين.

و�سرح  وتو�سيح  املراهقة،  مرحلة  يف  الطالب  على  مربر  بدون  قيود  فر�س  جتنب    -  16
الأ�سباب يف حالة فر�س نظم واإ�سدار تعليمات جديدة للطالب، لن الطالب يف هذه 

املرحلة يكرهون ال�سلطة ويقاومونها وعلينا ان ن�سعرهم باأننا نعمل ل�ساحلهم.

يدفع  كالهما  والت�ساهل  التهاون  اأو  الطالب  مع  التعامل  يف  ال�سدة  يف  املغالة  ان   -  17
التعامل  يف  العتدال  هو  الأمثل  والبديل  وال�سغب  العدواين  ال�سلوك  اإىل  الطالب 

والعدل مع التحلي باحلكمة وال�سرب وح�سن الت�سرف.

الأمور  اأولياء  جمال�س  تفعيل  خالل  من  واملدر�سة  البيت  بني  التعاون  زيادة   -  18
وممار�سة دورها الفعلي ليتحمل الآباء م�سوؤولياتهم جتاه اأبنائهم وتطبيقا ملبداأ 

»الرتبية م�سئولية م�سرتكة » .

ثانيا: مهام يراعى تنفيذها من قبل الهيئة التدري�سية:

الفروق  مراعاة  مع  الطالب  وم�ستوى  يتنا�سب  وباأ�سلوب  مب�سط  ب�سكل  الدر�س  �سرح   -  3
ي�ستطاع  ل  مبا  تكليفهم  وعدم  اليجابية  والإثارة  الت�سجيع  اأ�سلوب  واعتماد  الفردية 

وخلق رابطة حمببة بني الطالب واملادة.

معه  التعامل  يف  واحلكمة  بال�سرب  والتحلي  زمالئه  اأمام  العدواين  الطالب  لوم  جتنب   -  7
على  معه  املوقف  ومناق�سة  الطالب  اإهانة  عن  والبعد  مقبول  باأ�سلوب  املوقف  وتف�سري 

انفراد بعيدا عن زمالئه.

اإهماله  وعدم  باأهميته  ي�سعر  اأعمال متت�س طاقته وجتعله  يف  العدواين  الطالب  اإ�سراك   -  8
له  امل�ساندة  جو  وتوفري  بيده  الأخذ  اإىل  ويحتاج  خا�سة  ظروف  له  كابن  معه  والتعامل 

واإح�سا�سه باحلب والعطف وتقدير الذات.

الطالب. مع  التعامل  قبل  عمرية  مرحلة  كل  وحاجات  و�سمات  خ�سائ�س  فهم   -  2

ال�سف. يف  التقليدية  اجلل�سة  عن  والبعد  املواد  بع�س  تدري�س  يف  امللل  عن  البعد   -  4

واإظهار الحرتام جلميع  ال�ساحات  اأو يف  اأمامهم  التدخني  املزاح مع الطالب وعدم  5 - عدم 
املدر�سني الزمالء يف غيابهم.

الإدارة  اإىل  ي�سل  ما  كل  عن  والتحري  للطلبة  اإعالمها  قبل  املعلومة  �سدق  من  التاأكد   -  6
اأو املدر�س من معلومات �سد اأحد الطالب.

باإمكانياته  واإح�سا�سه  العدواين  الطالب  �سلوك  يف  اليجابي  اجلانب  وتاأكيد  اإظهار   -  9
وقدراته والبحث عن جوانب القوة فيه.

منه  ال�ستف�سار  وحماولة  عنه  ي�سدر  ما  وكل  وحركاته  وقدراته  الطالب  ذات  احرتام   -  10
تعرتي  التي  للتغريات  نظرا  منا�سب  غري  املدر�س  يراه  قد  ما  عن  مقبولة  بطريقة 
الطالب ب�سكل مفاجئ يف مرحلة املراهقة خا�سة وت�سبب له اإرباكا يف حركاته وت�سرفاته.

اإظهار الهتمام بكل ما يف�سح عنه الطالب واإعطائه الفر�سة كاملة للحديث وال�ستماع   - 11
اإليه دون �سجر اأو ملل اأو ا�ستخفاف ثم اإجابته باأ�سلوب منا�سب.

زيادة وعي املعلمني لأهداف مهنتهم التي ت�سع الطالب يف راأ�س القيم ، وتنظر اإليه كغاية   -  1
رئي�سية واىل التعليم كو�سيلة من اأجل بناء الطالب وتطويره وبالتايل تطوير املجتمع.
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اأخفق فلعل هناك عذرا وان يكون  اإذا  ال�سبب يف لطف  اأجاد وا�ساأله عن  اإذا  12 - كافئ الطالب 
ذلك منفردا.

العدواين  الطالب  تدريب  على  واعمل  ببع�س  بع�سهم  الطالب  بني  املقارنة  حتا�سي   -  13
العدواين  الطالب  مع  حديثك  واجعل  واقعي  باأ�سلوب  م�سكالته  وحل  نف�سه  فهم  على 

دائما على انفراد.

اأبوي  باأ�سلوب  الآخرين  راأي  احرتام  وعلمه  حرية  بكل  راأيه  عن  يعرب  الطالب  دع   -  14
ومنفردا.

الأ�سباب،  كانت  مهما  احل�سة  اأثناء  ال�سف  من  الطالب  طرد  اأ�سلوب  اإىل  اللجوء  عدم   -  15
احل�سة  بعد  معه  ومعاجلته  منه  حدث  الذي  املوقف  اأ�سباب  وفهم  ظروفه  تفهم  ويجب 
بحكمة و�سرب خللق عالقة اأبوية بني الطالب واملدر�س فهذا كفيل بتعديل �سلوكه وميكن 
للمدر�س ال�ستعانة باملر�سد الرتبوي عند ف�سل كل حماولته ويحول الطالب بكتاب ر�سمي 

من املدر�س اإىل املر�سد الرتبوي تنظيما للعمل.

منك. يقربه  فهذا  ال�سلوك  اأو  املظهر  يف  تغيري  عالمات  عليه  ظهر  اأو  غاب  اإذا  ا�ساأله    -  16

لأزمة. �ساحب  اأو  عاهة  ذو  كان  اإذا  منه  ت�سخر  ول  الطالب  مع  ب�سو�سا  كن   -  18

اأكرث  اأو  مادة  يف  �سواء  ر�سوبه  اأ�سباب  عن ِ مدر�سه  الرا�سب  الطالب  يناق�س  اأن  الأف�سل   -  19
لبيان العالج.

الفردية. فروقهم  ح�سب  ال�سفوف  على  الطالب  توزيع  يف  الدقة  مراعاة   -  20

واأخرى للطالب  املتفوقني يف مادته  �سرف للطالب  اإعداد قوائم  اإىل  يلجا كل مدر�س  اأن   -  21
املنتظمني وغريها للطالب املثاليني يف اجللو�س واملناق�سة والآداب مثال وذلك �سهريا، وبهذا 

ي�سبح معظم طالب ال�سف له �سلوك ايجابي مما يدفعهم اإىل التقدم نحو الأف�سل.

قلل من الكالم يف املوقف ال�سلبي للطالب واأظهر تقديرك للطالب نف�سه يف املوقف اليجابي   -  17
ولي�س لت�سرفه اأو �سلوكه فقط فهذا يدفعه اإىل احلر�س على فعل ال�سلوك اليجابي.

مهام يقع م�سوؤولية تنفيذها على االخت�سا�سيني 
االجتماعيني :

تالفيها. على  والعمل  امل�سكلة  اأ�سباب  ملعرفة  الطالب  لهوؤلء  الإر�سادية  املقابالت  تكثيف   -  1

واأ�سبابه  العدواين واأ�سكاله ومظاهره  ال�سلوك  واإر�سادهم وتوعيتهم ملفهوم  2 - .توجيه الطالب 
لتجنيبهم ال�سلوكيات التي ت�سبب اإحلاق الأذى بالآخرين، وتدريبهم على معاجلة ال�سلوك 

العدواين من خالل تنمية التفكري الإبداعي لديهم وذلك من خالل:

اأ- ح�س�س التوجيه اجلمعي 
ب-الإر�ساد اجلمعي 

ج-املقابالت الفردية 
د-التعاون مع مدير املدر�سة 

ه-التعاون مع الهيئة التدري�سية 
و- مقابالت اأولياء اأمور الطالب

العدواين. ال�سلوك  من  حتد  التي  الوقائية  الربامج  على  الرتكيز   -  3

واهتماماتهم  الطالب  طاقات  وتوجيه  املختلفة  املراحل  يف  النمائية  باخل�سائ�س  الهتمام   -  4
اإىل اجلوانب النافعة.

5 - توعية الطالب لل�سلوك امل�سموح به وغري امل�سموح به، و�سرح تعليمات النظام املدر�سي ونظام 
العقوبات لهم منذ بداية العام الدرا�سي.

عن  ولي�س  والتفاو�س  والتفاهم  احلوار  طريق  عن  ال�سراعات  حل  على  الطالب  تدريب   -  6
طريق العنف والعدوان.

ال�سراعات  حلل  خا�سة  برامج  على  وتدريبهم  القيادية  ال�سخ�سيات  ذوي  الطالب  اكت�ساف   -  7
كيفية  على  الآخرين  زمالئهم  بتوعية  الطالب  هوؤلء  يقوم  لكي  العدوان  اإىل  اللجوء  دون 

حل م�سكالتهم و�سراعاتهم عن طريق احلوار والتفاهم والتفاو�س.

�سلوكا  ميار�سون  الذين  الآخرين  خاللها  من  يرى  م�ساهد  يف  العدواين  الطالب  اإ�سراك   -  8
وديا مقبول.

العدواين. ال�سلوك  ممار�سة  عن  التوقف  اإىل  الطالب  ير�سد  الذي  الديني  اجلانب  تعزيز   -  9
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الأف�سل. نحو  �سلوكهم  وتوجيه  املدر�سة  داخل  الطلبة  متابعة    -  10

املتاأخرين  الطالب  مع  ومناق�ستها  ال�سباحي  الطابور  عن  التاأخر  حالت  اأ�سباب  درا�سة   -  11
الفر�س  يف  ذلك  وليكن  معهم،  الأ�سباب  بحث  قبل  عقابهم  اأو  زمالئهم  عن  عزلهم  وجتنب 

ولي�س بحرمانهم من احل�سة الأوىل اأو جزء منها.

على  �سهريا  لهم  دورية  اجتماعات  وعقد  درا�سيا  واملتاأخرين  الرا�سبني  بالطالب  الهتمام   -   12
الأمور  واأولياء  الر�سوب  مواد  مدر�سو  يح�سرها  ان  وميكن  الر�سوب  مادة  اأو  ال�سف  م�ستوى 

لبحث الأ�سباب واإيجاد احللول ومبا�سرة تنفيذها للعالج.

هذا  ملواجهة  وتوعوية  جماعية  برامج  واإعداد  العدواين  ال�سلوك  اأ�سحاب  الطالب  ح�سر   -  13
ال�سلوك على ان ي�سرتكوا يف اإعداد وتنفيذ هذه الربامج.

ال�سوء  رفقاء  م�سادقة  م�سار  نحو  الطالب  اإر�ساد  يف  ت�ساهم  للطلبة  توعوية  ندوات  عقد   -  14
والذين لديهم �سلوكيات مرفو�سة من قبل املجتمع.

لتقليل  العدواين  ال�سلوك  تعالج  التي  املنا�سبة  احللول  و�سع  حول  حتليلية  درا�سات  اإجراء   -  15
حجم واأثار هذه امل�سكلة.

امل�سرتك  العمل  وكيفية  العدواين  ال�سلوك  مو�سوع  ملناق�سة  املدير  مع  دورية  لقاءات  عقد   -  16
ملواجهته واحلد منه.

اأو  ال�سف  غرفة  داخل  �سواء  العدوان  مو�سوع  لبحث  للمعلمني  دورية  اجتماعات  عقد   -  17
على  وتدريبهم  ال�سلوك  واإ�سراكهم يف مواجهة ومعاجلة هذا  اأرائهم   اإىل  وال�ستماع  املدر�سة 

كيفية التعامل معه.

18 - عقد اجتماعات اأو ندوات اأو دورات اإر�سادية لالأولياء الأمور لتوعيتهم بخ�سائ�س النمو ومراحلها 
عند الأبناء وفهم متطلباتهم واأ�س�س التعامل معهم وحثهم على متابعتهم، وم�ساعدتهم يف تعريف 

اأبنائهم كيفية اختيار الأ�سدقاء وا�ستخدام الأ�ساليب الرتبوية يف معاجلة م�سكالت الأبناء. 

وانتقاء  املجتمع  وقيم  الطفل  لعمر  املنا�سبة  التلفزيونية  الربامج  لختيار  الأهل  توجيه   -  19
الألعاب ذات الأغرا�س التعليمية والرتبوية اأثناء �سراء الهدايا واللعب.

مهام تقع م�سوؤولية تنفيذها على وىل االمر :

 تنمية وتطوير الوعي الرتبوي على م�ستوى الأ�سرة ويتم ذلك من 
املختلفة  التثقيفية  والدورات  والندوات  خالل ح�سور الجتماعات 

وم�ساهدة الربامج املوجهة عن طريق و�سائل الإعالم.

على  لالطالع  واأخرى  فرتة  بني  املدر�سة  اإىل  الأمور  اأولياء  زيارة 
كيفية  يف  الرتبوي  واملر�سد  الإدارة  مع  والتن�سيق  اأبنائهم  �سلوك 

العمل امل�سرتك ملعاجلة ال�سلوك العدواين لأبنائهم.

ان يراعي اأولياء الطلبة العتبارات التالية :

�سرورة حتديد ال�سلوك الجتماعي ال�سيئ الذي يلزم تعديله اأول.

من  منوذج  واإحالل  العدواين،  بال�سلوك  املت�سف  الطالب  مع  الهادئ  احلوار  فتح  اأهمية 
)من  للطالب  جذابا  هدفا  ليكون  اخلاطئ  لل�سلوك  معار�سا  يكون  الذي  البديل  ال�سلوك 

خالل ربطه بنظام للحوافز واملكافاأة ( 

�سرورة توظيف التدعيم النف�سي والجتماعي لإحداث التغيري اليجابي.

اإذا كان ل بد ان متار�س العقاب ، فيجب ان يكون �سريعا وفوريا وم�سحوبا بو�سف ال�سلوك 
البديل     

اأو  املبا�سر  ال�سبب  تكون  قد  التي  الق�سور  اأوجه  التخل�س من  الطفل على  بتدريب  القيام 
الغري مبا�سر يف حدوث ال�سلوك العدواين، مثل تدريبه على اكت�ساب ما ينق�سه من املهارات 
الجتماعية، وعلى ا�ستخدام اللغة بدل من الهجوم  اجل�سماين، وعلى حتمل الإحباط وعلى 

تاأجيل التعبري عن النفعالت وعلى التفوق يف الدرا�سة.

تر�سم  ال�سلوك  من  الأمناط  فهذه  اللفظي،  التهجم  اأو  العقاب  اأ�سلوب  يف  الإ�سراف  عدم 
العدواين لديه،بل قد  ال�سلوك  التغلب على م�سكلة  امل�ستحيل  منوذجا عدوانيا يجعل من 

توؤدي هذه القدوة الفظة التي يخلفها العقاب اإىل نتائج عك�سية
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االجتاهات الرئي�سية يف تعديل ال�سلوك:تعديل ال�سلوك : 
ويق�سد به اإحداث تغيري جوهري ومفيد يف ال�سلوك والجتماعي والنف�سي  والرتبوي للطالب.

ويعرف اإجرائيا باأنه عملية تقوية ال�سلوك املرغوب به من ناحية واإ�سعاف اأو اإزالة ال�سلوك 
غري املرغوب به من ناحية اأخرى

االأهداف العامة لتعديل ال�سلوك:
اإر�سادية  لكي ينجح الخت�سا�سي الجتماعي  يف تعديل  �سلوك الطالب فال بد من �سياغة خطط 

ترتكز يف اأ�سا�سها على حتقيق الأهداف التالية:

 م�ساعدة الطالب على تعلم �سلوكيات 
جديدة غري موجودة لديه.

م�ساعدة الطالب على زيادة ال�سلوكيات 
املقبولة اجتماعياً والتي ي�سعى الطالب 

اإىل حتقيقها.
            م�ساعدة الطالب على التقليل من ال�سلوكيات 
الإدمان،  التدخني،  مثل  اجتماعياً  املقبولة  غري 
تعاطي الكحول، �سعف التح�سيل الدرا�سي... الخ.

تعليم الطالب اأ�سلوب حل امل�سكالت.

مع  يتكيف  اأن  على  الطالب  م�ساعدة 
حميطه املدر�سي وبيئته الجتماعية.

من  التخل�س  على  الطالب  م�ساعدة 
م�ساعر القلق والإحباط واخلوف.

يقوم على فكرة اأن �سلوك الفرد لي�س عر�ساًَ واإمنا هو م�سكلة بحد ذاته واأنه يجب التعامل 
معه وفهمه وحتليله وقيا�سه ودرا�سته وو�سع اأف�سل الإجراءات للتعامل معه ح�سب اأوقات 
ويف  حتدثه  التي  املثريات  يف  التحكم  طريق  عن  فيه  التحكم  ميكن  واأنه  حدوثه  واأماكن 

النتائج املرتتبة عليه، ويعتمد هذا الجتاه على قوانني تعديل ال�سلوك مثل التعزيز

واأن  فقط،  والفرد  البيئية  املثريات  بني  تفاعل  عن  ناجتاً  لي�س  الفرد  �سلوك  باأن  يرى 
واإمنا هناك عوامل معرفية  بيئية  اأفعال على مثريات  ردود  لي�س جمرد  الفرد  ا�ستجابات 
لدى الفرد قد تكون م�سوؤولة عن �سلوكياته مثل ثقافته ومفهومه عن ذاته وخرباته وطرق 
تربيته وتن�سئته وطرق تفكريه عقالنية كانت اأم غري عقالنية وعلى مدى تفاعل حديثه 

الداخل مع بناءاته املعرفية وطرق اكت�سابه لتعلم ال�سلوك اخلاطئ.

معظم  واأن  النمذجة،  اأو  املحاكاة  اأو  بالتقليد  الطالب  يتعلمه  الب�سري  ال�سلوك  اأن  يرى 
ال�سلوكيات ال�سحيحة واخلاطئة هي �سلوكيات متعلمه من بيئة الفرد.

1 - االجتاه ال�سلوكي:

2 - االجتاه املعريف:

3 - اجتاه التعلم االجتماعي :
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خطوات تعديل ال�سلوك:

حتديد ال�سلوك املراد تعديله اأو عالجه.

يحتاج الإخت�سا�سي الإجتماعي اإىل معرفة الإجراءات 
املطلوبة يف تعديل ال�سلوك وهي:

وحياة  حياته  يجعل  لكي  الفرد،  �سلوك  يف  تغريات  حتقيق  اإىل  ال�سلوك  تعديل  اأ�ساليب  تهدف 
اأكرث ايجابية وفاعلية، وهنا �سنعر�س بع�س الأ�ساليب التي ميكن ا�ستخدامها يف  املحيطني به 

تعديل ال�سلوك العدواين لدى الطلبة وتتمثل يف:

 قيا�س ال�سلوك امل�ستهدف وذلك 
 بجمع مالحظات وبيانات عن عدد املرات 

 التي يظهر فيها ال�سلوك ومدى �سدته وقد 
يلجاأ الإخت�سا�سي الإجتماعي للطلب من 

الوالدين الإجابة على ا�ستبانة خا�سة لقيا�س 
مدى ا�ستمرار ال�سلوك وتكراره و�سدته.

 حتديد الظروف ال�سابقة اأو 
 املحيطة بالطالب عند ظهور ال�سلوك

  غري املرغوب فيه )تاريخ حدوثه /الوقت
 الذي ي�ستغرقه / مع من حدث / كم مرة 

يحدث / ما الذي يحدث قبل ظهور ال�سلوك/ 
 كيف ا�ستجاب الآخرون/ ما املكا�سب التي

  جناها الطالب من جراء �سلوكه واأي
 مالحظات ترتبط بظهور امل�سكلة(

 ت�سميم اخلطة الإر�سادية 
 وتنفيذها على اأن ي�سرتك الطالب 

واأ�سرته يف و�سع اخلطة وتت�سمن حتديد 
الأهداف ، وو�سع اأ�ساليب فنية ت�ستخدم 
لتدعيم ظهور ال�سلوك املرغوب ، واإيقاف 
اأو تقليل ال�سلوك غري املرغوب ، وت�سجيع 

 الطالب واأ�سرته على تنفيذ اخلطة
 الإر�سادية بكافة بنودها.

 تقومي فعالية اخلطة وتلخي�س النتائج 
واإي�سالها اإىل من يهمهم الأمر 

1

2

3

4

5

االأ�ساليب امل�ستخدمة يف تعديل ال�سلوك العدواين:

1 - التعزيز: 
وهي اإثابة الطالب على �سلوكه ال�سوي، بكلمة طيبة اأو ابت�سامة عند املقابلة اأو الثناء عليه اأمام 
اأو الهتمام باأحواله... الخ  اإ�سراكه يف رحلة مدر�سية جمانا  اأو  اأو منحه هدية منا�سبة،  زمالئه 
مما يعزز هذا ال�سلوك ويدعمه ويثبته ويدفعه اإىل تكرار نف�س ال�سلوك اإذا تكرر املوقف كما ميكن 
ا�ستخدام هذا الأ�سلوب يف عالج حالت كثرية غري العدوان منها الن�ساط احلركي الزائد، اخلمول، 

فقدان ال�سوت، النطواء وغريها..

اأنواع املعززات   :

2021

ت�سمل املعززات املادية الأ�سياء التي يحبها الفرد )كالألعاب، الق�س�س، الألوان، الأفالم، ال�سور، 
الكرة، جنوم، �سهادة تقدير، اأقالم، دراجة... الخ( وبالرغم من فعالية هذه املعززات اإل اأن هناك 
من يعرت�س على ا�ستخدامها ويقول اأن تقدمي معززات خارجية للفرد مقابل تاأديته لل�سلوك 

املطلوب منه يعترب ر�سوة من قبل املعالج اأو املُعدل.

اأوالً: املعززات املادية 

ثانياً: املعززات الرمزية  

وهي رموز قابلة لال�ستبدال وهي اأي�سا رموز معينة )كالنقاط اأو النجوم اأو الكوبونات ...الخ( 
يح�سل عليها الفرد عند تاأديته لل�سلوك املقبول املراد تقويته وي�ستبدلها فيما بعد مبعززات 

اأخرى.
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بعد  اأنها مثريات طبيعية وميكن تقدميها  منها  ايجابيات كثرية جداً  للمعززات الجتماعية 
ال�سلوك مبا�سرة ونادراً ما يوؤدي ا�ستخدامها اإىل الإ�سباع ومن الأمثلة على املعززات الجتماعية 

ما يلي :
- البت�سام والثناء والنتباه والت�سفيق.

- الرتبيت على الكتف اأو امل�سافحة.
- التحدث ايجابياً عن الطالب اأمام الزمالء واملعلمني اأو الأقارب والأ�سدقاء.

- نظرات الإعجاب والتقدير.
- التعزيز اللفظي كقول: اأح�سنت، عظيم، انك ذكي فعاًل، فكرة رائعة، هذا عمل ممتاز.

-اجللو�س بجانب الطالب اأثناء م�ساركته يف الرحلة.
- عر�س الأعمال اجليدة اأمام ال�سف.

- تعيني الطالب عريفاً لل�سف.
- اإر�سال �سهادة تقدير لويل اأمر الطالب.

رابعاً: املعززات االجتماعية

ثالثاً: املعززات الن�ساطية  

هي ن�ساطات حمددة يحبها الفرد عندما ي�سمح له بالقيام بها حال تاأديته لل�سلوك املرغوب به 
وتتمثل املعززات الن�ساطية بـ:

- ال�ستماع اإىل الق�س�س.
- امل�ساركة يف احلفالت املدر�سية. 

-  ممار�سة الألعاب الريا�سية.
- ال�سرتاك يف جملة احلائط يف املدر�سة.

- الر�سم.
- القيام بدور عريف ال�سف.

- م�ساعدة بع�س الطالب يف اأعمالهم املدر�سية.
- دق جر�س املدر�سة.

-  امل�ساركة يف الن�ساطات الرتفيهية.

اأما العوامل التي توؤثر يف فعالية التعزيز فمنها: 

فورية 
التعزيز

مبا�سرة  تقدميه  هو  التعزيز  فعالية  من  تزيد  التي  العوامل  اأهم  اأحد  اإن 
بعد حدوث ال�سلوك فاأن يعطى الطفل لعبة اليوم لأنه اأدى واجبه املدر�سي 
اإن التاأخري يف تقدمي املعزز قد ينتج عنه  بالأم�س قد ل يكون ذا اأثر كبري. 
تعزيز �سلوكيات غري م�ستهدفة ل نريد تقويتها، قد تكون حدثت يف الفرتة 
الواقعة بني حدوث ال�سلوك امل�ستهدف وتقدمي املعزز، فعندما ل يكون من 
ين�سح  فانه  امل�ستهدف  ال�سلوك  حدوث  بعد  مبا�سرة  املعزز  تقدمي  املمكن 
اأو الثناء بهدف الإيحاء  باإعطاء الفرد معززات و�سيطيه كاملعززات الرمزية 

للفرد باأن التعزيز قادم.

التعزيز على نحو منظم وفق قوانني معينة يتم حتديدها  اأن يكون  يجب 
قبل البدء بتنفيذ برنامج العالج واأن نبتعد عن الع�سوائية، كما اأن من املهم 
مرحلة  يف  ذلك  وبعد  ال�سلوك  اكت�ساب  مرحلة  يف  بتوا�سل  ال�سلوك  تعزيز 

املحافظة على ا�ستمرارية ال�سلوك فاإننا ننتقل اإىل التعزيز املتقطع.

ثبات 
التعزيز
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يجب حتديد كمية التعزيز التي �ستعطى للفرد وذلك يعتمد على نوع املعزز، فكلما 
كانت كمية التعزيز اأكرب كانت فعالية التعزيز اأكرث،اإل اأن اإعطاء كمية كبرية جداً 
من املعزز يف فرتة زمنية ق�سرية قد يوؤدي اإىل الإ�سباع، والإ�سباع يوؤدي اإىل فقدان 

املعزز لقيمته، لهذا علينا ا�ستخدام معززات خمتلفة ل معزز واحد.

كلما كانت الفرتة التي حرم فيها الفرد من املعززات طويلة كان املعزز اأكرث 
حرمان  م�ستوى  يكون  عندما  فعالية  اأكرث  تكون  املعززات  فمعظم  فعالية، 

الفرد منها كبرياً ن�سبياً.

كمية 
التعزيز

م�ستوى 
احلرمان – 
االإ�سباع
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من  كبرية  كمية  اإىل  احلاجة  اأ�سبحت  ال�سلوك،  تعقيد  درجة  ازدادت  كلما 
التعزيز اأكرث، فاملعزز ذو الأثر البالغ عند تاأدية الفرد ل�سلوك ب�سيط قد ل 
اأو يتطلب جهداً  يكون فعاًل عندما يكون ال�سلوك امل�ستهدف �سلوكاً معقداً 

كبرياً.

اأكرث فعالية من ا�ستخدام نوع  اأنواع خمتلفة من املعزز نف�سه  اإن ا�ستخدام 
بعد  مرة  له  تقل  فال  الطالب  اإىل  النتباه  هو  املعزز  كان  ،فاإذا  منه  واحد 
بجانبه  وقف  له  وابت�سم  اأح�سنت  قل  ولكن  ،جيد"  ،جيد  "جيد  الأخرى 

،و�سع يدك على كتفه ...الخ.

التي  البيئية  للظروف  حتليلنا  اإىل  للمعززات  ا�ستخدامنا  يعتمد  اأن  يجب 
يعي�س فيها الفرد ودرا�سة احتمالت التعزيز املتوفرة يف تلك البيئة لن ذلك:

اأ- ي�ساعدنا على حتديد املعززات الطبيعية.
ب- .يزيد من احتمال تعميم ال�سلوك املكت�سب واملحافظة على ا�ستمراريته.

ين�سح مبحاولة  لذا  يك�سبه خا�سية،  فانه  �سيئاً جديداً  املعزز  يكون  عندما 
ا�ستخدام اأ�سياء غري ماألوفة قدر المكان.

 درجة 
�سعوبة 
ال�سلوك

التنويع

التحليل 
الوظيفي

اجلّدة

2 - العقاب : 

وهو اإخ�ساع الطالب اإىل نوع من العقاب بعد الإتيان با�ستجابة معينة، فالطالب اإذا ناله العقاب كلما 
اعتدى اأو اأذى الآخرين نف�سيا اأو ج�سديا كّف عن ذلك العدوان، وهنا يقوم املر�سد اأو املعلم با�ستخدام 
اأ�سلوب من اأ�ساليب العقاب) اللوم ال�سريح والتوبيخ، التهديد والوعيد، اإيقافه على احلائط ومنعه 
من مالحظة الآخرين، عزله يف غرفة خا�سة لفرتة من الزمن، عدم مغادرة مقعده دون اإذن، منعه 

من ال�سرتاك يف الن�ساط الذي مييل اليه... الخ(.

اأن ي�ستخدم هذا الأ�سلوب بعد ا�ستنفاذ الأ�ساليب اليجابية، فقد ثبت ان العقاب يوؤدي  وي�ستح�سن 
اإىل انتقا�س ال�سلوك غري املرغوب اأ�سرع مما حتدثه الأ�ساليب الأخرى ، فهو يوؤدي اإىل توقف موؤقت 

لل�سلوك املعاقب ، ويوؤدي اإيقاف العقاب اإىل ظهور ال�سلوك مرة اأخرى .

اأي ان العقاب ل يوؤدي اإىل تعلم �سلوك جديد مرغوب ولكنه يكف ال�سلوك غري املرغوب موؤقتا ، اإل اأنه 
يتعني عند ا�ستخدام هذا الأ�سلوب حتديد حمكات العقاب واإعالنها مقدماً ، وقد ثبت كذلك ان هناك 
اآثاراً للعقاب البدين خا�سة منها )القلق املعمم/ النزواء/ العناد / العدوان/  اخلوف من التحدث 
اأمام النا�س ...الخ (  ول ين�سح املر�سد با�ستخدام هذا الأ�سلوب كونه ي�سبب حواجز نف�سية بينه وبني 
الطالب ،ل يراجعونه اأو يتعاونون معه ، وقد ورد عن اأبي م�سعود البدري ر�سي اهلل عنه اأنه قال :« 
كنت اأ�سرب غالماً يل بال�سوط ،ف�سمعت �سوتاً من خلفي )اعلم اأبا م�سعود( فلم اأفهم ال�سوت من 
الغ�سب ،فلما دنا مني اإذا هو ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ،فاإذا هو يقول :اعلم اأبا م�سعود ان اهلل 
اأقدر عليك منك على هذا الغالم ، فقلت : يا ر�سول اهلل هو ُحّر لوجه اهلل ،فقال :اأما لو مل تفعل 

للفحتك النار، اأو مل�ستك النار« رواه م�سلم وغريه.

 ال�ستخدام املنظم للعقاب ي�ساعد الفرد على التمييز بني ما هو مقبول وما 
هو غري مقبول.

غري  ال�سلوكيات  تقليل  اأو  اإيقاف  اإىل  فعال  ب�سكل  العقاب  ا�ستخدام  يوؤدي 
التكيفية ب�سرعة.

معاقبة ال�سلوك غري املقبول يقلل من احتمال تقليد الآخرين له.

ح�سنات العقاب

1

2

3
2425



2627

�سيئات العقاب

قد يولد العقاب خا�سة عندما يكون �سديداً العدوان والعنف والهجوم امل�ساد.

ل ي�سكل �سلوكيات جديدة بل يكبح ال�سلوك غري املرغوب به فقط مبعنى اأخر 
يعلم العقاب ال�سخ�س ماذا ل يفعل ول يعلمه ماذا يفعل.

يعيق  وال�سراخ واخلنوع مما  كالبكاء  بها  انفعالية غري مرغوب  يولد حالت 
تطور ال�سلوكيات املرغوب بها.

يوؤثر �سلبياً على العالقات الجتماعية بني املعاِقب واملعاَقب اأي ي�سبح املعلم 
الذي ي�ستخدم العقاب بكرثة يف نهاية املطاف �سيئاً منفراً للطالب.

يوؤدي اإىل تعود م�ستخدمه عليه ، فالعقاب يعمل عادة على اإيقاف ال�سلوك غري 
املرغوب به ب�سكل مبا�سر وهذا يعمل بدوره كمعزز �سلبي مل�ستخدمه.

اإذا  املدر�سة  يتمار�س ويغيب عن  فالطالب قد   ، والتجنب  الهروب  اإىل  يوؤدي 
اإذا  املدر�سة  من  الطالب  يت�سرب  وقد  املتكرر  بالعقاب  اإليها  ذهابه  اقرتن  ما 
الغ�س يف المتحان  �سلوك  الطالب  يتعلم  اأو متكرراً، كما  �سديداً  العقاب  كان 

وغريها من ال�سلوكيات غري املقبولة.

يوؤدي اإىل خمود عام يف �سلوكيات ال�سخ�س املُعاَقب ، وقد تقلل معاَقبة املعلم 
يف  امل�ساركة  عن  وعزوفه  ال�سوؤال  عن  ال�سحيحة  غري  اإجابته  على  للطالب 

الن�ساطات ال�سفية ب�سبب اخلوف من العقاب.

يوؤثر العقاب ب�سكل �سلبي على مفهوم الذات لدى ال�سخ�س املُعاَقب ويحد من 
التوجيه الذاتي لديه خا�سة اإذا حدث ب�سكل دائم ومل ي�ساحبه تعزيز لل�سلوك 

املرغوب فيه.

مع  اجل�سدي  العقاب  ي�ستخدم  الذي  فاملعلم  ال�سلبية  النمذجة  اإىل  يوؤدي 
الطالب يقدم منوذجاً �سلبياً �سيقلده الطالب، فعلى الأغلب اأن يلجاأ الطالب 

اإىل الأ�سلوب نف�سه يف التعامل مع زمالئه الآخرين.

قد ينتهي العقاب بالإيذاء اجل�سدي للُمعاَقب كجرحه اأو ك�سر يده اأو اإحداث 
اإعاقة ج�سمية ... الخ. 
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3 - االإطفاء:
الإطفاء هو التوقف عن ال�ستجابة نتيجة توقف التدعيم ، ويقوم هذا الأ�سلوب على ان�سراف املر�سد 
النظر عن بع�س  اإليه وغ�س  النظر  اأو لفت  التعليق عليه  املعلم عن الطالب حني يخطئ وعدم  اأو 
ت�سرفاته كما ميكن التن�سيق مع طالب ال�سف لإهمال بع�س ت�سرفاته ملدة حمددة وعدم ال�سكوى 
منه ، والثناء عليه حني يح�سن الت�سرف ويعدل ال�سلوك ، فقد يحدث اأن يزيد الطالب من الرثثرة 
بفعالية وجناح  ا�ستخدامه  ، وميكن  كفه  اإىل  يوؤدي  املتوا�سل  التجاهل  اأن  اإل   ، اإليه  النتباه  جللب 
عندما يكون هدف هذا الطالب من �سلوكه حتويل النتباه اإليه ولفت النظر اإليه مثل نوبات الغ�سب 

وامل�ساكل ال�سلوكية داخل ال�سف .

ومن اأجل زيادة احتمال جناح االإطفاء نحتاج اإىل اأخذ النقاط التالية بعني 
االهتمام :

حتديد معززات الفرد وذلك من خالل املالحظة املبا�سرة.

ال�ستخدام املنظم لإجراءات تعديل ال�سلوك ملا لذلك من اأهمية ق�سوى يف جناح الإجراء.

بتطبيق  البدء  قبل  للفرد  ذلك  وتو�سيح  الإطفاء  فيها  �سيحدث  التي  املواقف  حتديد 
الإجراء.

اإذا  اأكرث فعالية  ال�سلوك ويكون  اإجراء فعال لتقليل  ا�ستخدم مبفرده  الإطفاء حتى لو 
عملنا على تعزيز ال�سلوكيات املرغوبة يف الوقت نف�سه.

وذلك  الإجراء  اإجناح  يف  �سي�ساهمون  ..الخ  واملعلمني  والزمالء  الأهل  اأن  من  التاأكد 
بالمتناع عن تعزيز الفرد اأثناء خ�سوع �سلوكه غري املرغوب لالإطفاء ، فتعزيز ال�سلوك 
ولو مرة واحدة اأثناء خ�سوعه لالإطفاء �سيوؤدي اإىل ف�سل الإجراء اأو التقليل من فعاليته.
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4 -  التنفري :
التنفري هو ربط ال�ستجابة ب�سيء منفر بهدف كف ال�ستجابة واإطفائها ، وتقوم على ممار�سة الطالب 
لأدوار اجتماعية ت�ساعده على ال�ستب�سار مب�سكلته ، وذلك باأن يحّمل الطالب ويغرم �سيئاً مادياً اأو 

معنوياً اإذا قام بال�سلوك غري املرغوب وهذا يوؤدي اإىل تقليل ذلك ال�سلوك م�ستقباًل .

كما ميكن ا�ستخدام هذا الأ�سلوب اأثناء ممار�سة الطالب للعادة ال�سرية اأو عندما تراود خياله جتربة 
مكروهة تعافها النف�س وي�ستخدم بفعالية يف عالج الن�ساط احلركي الزائد وال�سلوك العدواين ومع 
حالت النحراف اجلن�سي واللزمات الع�سبية والتدخني والإدمان واجلنوح وحالت ال�سمنة الناجتة 

عن ال�سراهة يف الطعام.

وهناك خطوات عامة متبعة يف تطبيق اإجراءات املعاجلة بالتنفري تتمثل 
يف:

خالل جل�سات املعاجلة يتبع املثري املنفر املعزز غري املقبول والذي يراد التخل�س منه 
مبا�سرة وي�ستمر اقرتانهما ملدة زمنية ق�سرية وبعد ذلك يختفي كل من املثري واملعزز 

يف الوقت نف�سه.

اأن يح�سل عليه كمعزز بديل  امل�سرت�سد  املثري عادة بظهور مثري يريد  يقرتن زوال 
للمعزز غري املقبول.

يقوم املُعِدل بتنظيم الظروف البيئية وبالتايل يح�سل امل�سرت�سد على التعزيز يف حال 
اختياره للمعزز البديل وعزوفه عن املعزز غري املقبول.

 ثـــانيـــــًا:  الـعـنـف الـمـدر�شـــي
مــقـــدمـــة  :

اإن ظاهرة العنف ب�سكل عام يف الأطر املختلفة تعد من اأكرث الظواهر التي ت�سرتعي اهتمام  اجلهات 
الرتبوية مبختلف اأن�ساقها  املختلفة من ناحية والأ�سرة من جهة اأخرى. حيث ان هناك  تطوراً لي�س 
فقط يف كمية اأعمال العنف واإمنا يف الأ�ساليب التي ي�ستخدمها الطالب يف تنفيذ ال�سلوك العنيف 

�سد الطالب من ناحية واملدر�سني من الناحية الأخرى.

تعريف العنف
العنف كما عرف يف النظريات املختلفة: هو كل ت�سرف يوؤدي اإىل اإحلاق الأذى بالآخرين، قد يكون 
الكلمات  واإ�سماع  بالقوة  الآراء  وفر�س  الفرد  من  وال�ستهزاء  فال�سخرية  نف�سياً.  اأو  ج�سمياً  الأذى 

البذيئة جميعها اأ�سكال خمتلفة لنف�س الظاهرة.

اأ�شباب ظاهرة العنف يف املدار�س:
�سلوك  اأن  حيث  ومدر�سيهم.  الطالب  بني  واملتبادل  الدائم  التفاعل  على  مبنية  الرتبوية  العملية 
اأي  اأن نقيم  الواحد يوؤثر على الآخر وكالهما يتاأثران باخللفية البيئية، ولذا فاإننا عندما نحاول 
اأن  حيث  لها  املكونة  املختلفة  املركبات  عن  نف�سلها  اأن  مبكان  اخلطاأ  فمن  املدر�سة  اإطار  يف  ظاهرة 

للبيئة جزءاً كبرياً من هذه املركبات.

العنف املدر�شي هو نتاج التجربة املدر�شية ) �شلوكيات املدر�شة ( ومن اأمثلتها:

عدم التعامل الفردي مع الطالب ، وعدم مراعاة الفروق الفردية داخل ال�سف.

ل يوجد تقدير للطالب كان�سان له احرتامه وكيانه.

عدم ال�سماح للطالب التعبري عن م�ساعره غالبا 

الرتكيز على جوانب ال�سعف عند الطالب والإكثار من انتقاده.

ال�ستهزاء بالطالب وال�ستهتار من اأقواله واأفكاره.
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رف�س جمموعة الرفاق والزمالء للطالب مما يثري غ�سبه و�سخطه عليهم.

ليلفت  العنف  ا�ستخدام  اىل  يدفعه  مما  به  الكرتاث  وعدم  بالطالب  الهتمام  عدم 
النتباه لنف�سه.

وجود م�سافة كبرية بني املعلم والطالب ، حيث ل ي�ستطيع حماورته او نقا�سه حول 
عالماته او عدم ر�ساه من املادة.

كذلك خوف الطالب من ال�سلطة ميكن اأن يوؤدي اىل خلق تلك امل�سافة.

العتماد على اأ�ساليب التلقني التقليدية.

عنف املعلم اجتاه الطالب.

نيتهم  عدوا  وتفريغ  م�ساعرهم  عن  للتعبري  للطالب   للطالب   الفر�س  توفر  عدم 
بطرق �سليمة.

ا�ســـكــال  الــعــنـــف :

هو ا�ستخدام القوة اجل�سدية ب�سكل متعمد اجتاه الآخرين من اجل 
اإيذائهم واإحلاق اأ�سرار ج�سمية لهم جراء تلك الأ�سرار

العنف النف�سي قد يتم من خالل عمل اأو المتناع عن القيام بعمل 
وهذا وفق مقايي�س جمتمعيه ومعرفة علمية لل�سرر النف�سي، وقد 
الأ�سخا�س  من  جمموعة  اأو  �سخ�س  يد  على  الأفعال  تلك  حتدث 
الذين ميتلكون القوة وال�سيطرة جلعل طفل مت�سرر)موؤذى( مما 

يوؤثر على وظائفه ال�سلوكية ، الوجدانية ، الذهنية ، واجل�سدية . 

» هو ات�سال جن�سي بني طفل لبالغ من اأجل اإر�ساء رغبات جن�سية 
عند الأخري م�ستخدماً القوة وال�سيطرة عليه »

العنف 
اجل�سدي 

العنف 
النف�سي

اال�ستغالل 
اجلن�سي

اأنواع العنف املدر�سي

عنف من خارج املدر�شة

جماعي  ب�سكل  اأو  فردي  ب�سكل  اأما  عنف 
)جمموعة من الأهايل ( ، ويحدث ذلك عند 
فيقومون  اأبناءهم  عن  دفاعاً  الآباء  جميء 
والإدارة  املدر�سة  نظام  على  بالعتداء 
واملعلمني م�ستخدمني اأ�سكال العنف املختلفة 

داخلها  اإىل  املدر�سة  خارج  من  القائم  العنف  هو 
طالباً  لي�سوا  البالغني  من  جمموعة  اأيدي  على 
اأو  الدوام  �ساعات  يف  ياأتون  حيث   ، اأهايل  ول 
اأو  الإزعاج  اجل  من  الظهر  بعد  ما  �ساعات  يف 

التخريب واأحياناً ي�سيطرون على �سري الدرو�س 

عنف من قبل االأهايل 

اأ- العنف بني الطالب اأنف�سهم. 
ب- العنف بني املعلمني اأنف�سهم.

ج- العنف بني املعلمني والطالب.
د- التخريب املتعمد للممتلكات 

العنف من داخل املدر�شة
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متعارف  هو  مبا  مقارنة  المارات  دولة  مبدار�س  عنف  ظاهرة  بوجود  نحكم  ان  املنطقي  من  لي�س 
عليه يف مفهوم العنف ومظاهره مقارنة بالدول الخرى ، والتي ي�سل فيها العنف باملدار�س اىل حد 

اجلرمية املنظمة واملخطط لها .

كونه  يعدو  ل  املدار�س  وتقارير  امليدانية  املالحظة  واقع  من  وهذا  مبدار�سنا  يحدث  ما  ان  حيث 
العادات  يف  والتباين  الختالف  نتيجة  الطالب  بني  والتفاعل  النمو  مراحل  ت�ساحب  �سلوكيات 

والتقاليد والثقافة لدى املنتمني اىل املدر�سة �سواء كانوا طالبا ام معلمني واولياء امور .

حيث مل ت�سجل مدار�سنا اأي حالت عنف باملعنى املتعارف عليه عامليا ، وباملقارنة ملظاهر العنف الذى 
اثبتته الدرا�سات وبني ما هو موجود مبدار�سنا ، فاإن مظاهر العنف مبدر�سة المارات يتمثل يف :

العنف فى مــدرا�س االمارات :

•  امل�ساجرات الطالبية نتيجة التفاعل والحتكاك اليومي	

•  الكتابة على اجلدران ومنها ما هو موجه للهيئة الدارية والتعليمية	

•  م�سادات كالمية بني عدد حمدود من اولياء المور والدارات املدر�سية واملعلمني	

•  م�سادات كالمية بني املعلمني والطالب	

• وقد 	 التوجيه  منها  والق�سد  للطالب  املعلمني  من  اعتداء  متثل  فردية  حالت 
تاأخذ م�سارا يتمثل يف العقاب البدين التحر�سات اجلن�سية

• ت�سويه ممتلكات املعلمني والدارة واحلافالت املدر�سية	

وتنتهى يف  ، وامنا ت�سرفات وقتية  واملق�سود  له  املخطط  العنف  ال�سلوكيات ل ترقى اىل  وكل هذه 
حينها

ثالثًا: م�شكلة  الغياب والهروب من املدر�شة
لها  ملا  املدر�سي وذلك  املجتمع  التي يعاين منها  امل�سكالت  اأهم  الغياب والهروب من  وتعترب م�سكلة 
من تاأثري �سلبي على حياة الطالب الدرا�سية و�سبباً يف كثري من اإخفاقاته التح�سيلية وانحرافاته 
ال�سلوكية، المر الذى يجعل من الهمية مبكان ان حتظى هذه امل�سكلة بتبيان م�سبباتها وخماطرها 

و�سول لو�سع ا�س�س الوقاية والعالج لها .

، �سواًء  اأو جزء منه  الر�سمي  الدوام  املدر�سة هو عدم تواجده بها خالل  و يعني غياب الطالب عن 
كان هذا الغياب من بداية اليوم الدرا�سي ، اأي قبل و�سوله للمدر�سة اأو كان بعد و�سوله للمدر�سة 
اأو ح�سوره للمدر�سة والنتظام بها ثم مغادرته لها قبل نهاية  والتن�سيق مع بع�س زمالئه حوله ، 

الدوام دون عذر م�سروع اأو الإنقطاع عن الدرا�سة قبل الإجازات والعطالت والإمتحانات.
خماطر غياب اأو هروب الطالب من املدار�س:

ان غياب الطالب غري املربر عن املدر�سة �سواء منذ بداية اليوم الدرا�سي او تركه للمدر�سة  دون ان 
يكمل يومه الدرا�سي له انعكا�سات �سلبية عديدة  منها :

تدنى  امل�ستوى التح�سيلي  للطالب املتغيبني او  الهاربني نظرا لتغيبهم امل�ستمر عن 
الدرو�س و�سول للف�سل يف الدرا�سة اأو النقطاع الكلى عنها والت�سرب من التعليم .

ت�سل  قد  �سلبية  �سلوكية  خماطر  اىل  الهاربني  اأو  املتغيبني  الطالب  حياة  تعر�س 
م�ستقبال اىل خماطر وممار�سات انحرافيه  .

انتقال املظاهر ال�سلبية اإىل بع�س الطالب الهاربني قد ي�سجعون طالب اآخرين على 
الهرب  وعلى تقليدهم زمالئهم كتقليد لهم وحماكاتهم او من خالل ال�سغط عليهم 

ان هذه املظاهر ال�سلوكية ال�سلبية من هذه الفئة من الطلبة �سوف تنعك�س اآثارها 
على ا�سرهم ويكونون م�سدرا لوجود م�ساكل ا�سرية وكذلك عالة على جمتمعهم  

املجتمع وتطوير من خالل  تقدم  ت�سهم يف  �سبابية  املجتمع من قدرات  حرمان 
وجود فئة غري موؤهلة للعمل وامل�ساركة يف خطط التنمية 

التعليم  جمال  يف  وفاقدا  هدرا  متثل  املدر�سة  من  والهروب  الغياب  م�سكلة  ان 
وهدرا يف اقت�ساديات املجتمع  

والتي  الرتبوية  املدر�سية والأعراف  للنظم  انها متثل متردا وخمالفة �سريحة 
تنتقل عدواها م�ستقباًل اإىل حتدى النظام العام بالدولة واأعرافها 

3233



3435

5

6

7

2

3

5

1

4

االأ�سباب والدوافع : 
تتعدد ال�سباب والدوافع املحدثة او املعززة ل�سلوك الغياب والهروب من املدر�سة بني امل�سرتكني فيها 
حيث ان لكل فرد ظروفه وا�سبابه والتي تختلف عن غريه حتى وان ت�سابه اجلميع يف املظهر ال�سلوكي 
بوجه عام ، وهنا نحاول ان نو�سح  بع�س ال�سباب  والدوافع  العامة  املهيئه حلدوث هذا ال�سلوك 

ال�سلبى ومنها :

اأواًل : العوامل الذاتية
وهي عوامل تعود للطالب نف�سه وتتمثل يف:

�سخ�سية  الطالب وا�ستعداده النف�سي والجتماعي وحر�سه  على التعلم واحلر�س على 
النتظام يف الدرا�سة  

ال�ستثارة  الطالب  فيفقد  التعلم  دوافع  فيها  تتدنى  حالة  وهي  للتعلم  الدافعية  �سعف 
وموا�سلة التقدم مما يوؤدي اإىل الإخفاق امل�ستمر وعدم حتقيق التكيف الدرا�سي والنف�سي

القلق  من  يتخل�س  كي  املدر�سة  يرتك  الطالب  جعل  مما  املدر�سة  من  املر�سي  اخلوف 
والتوتر الناجت عن وجوده فيها

ال�سخ�سية التكالية  التي يت�سم بها الطالب وعدم قدرته حتمل امل�سوؤولية 

الف�سل  الدرا�سي املتكرر 

�سعف �سخ�سية الطالب و�سهولة انقياده لالأخرين 

الرغبة يف حتدى ال�سلطة والنظام املدر�سي الرغبة يف تاأكيد ال�ستقاللية واإثبات الذات 
فيظهر ال�ستهتار

عدم الإح�سا�س باحلب والتقدير والحرتام من قبل عنا�سر املجتمع املدر�سي حيث يبقى 
الطالب قلقاً متوتراً فاقداً الأمن النف�سي
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ثانيًا : العوامل املدر�شية  : 
ل�سك ان هناك بع�س املمار�سات داخل املجتمع املدر�سي مما يجعله بيئة منفرة لبع�س فئات الطالب 
وعجز املدر�سة عن احتواء طالبها وم�سكالتهم والعمل على ا�سباع رغباتهم ، وب�سفة عامة ميكن ان 

جنمل بع�س العوامل املدر�سية امل�ساعدة على حدوث هذا املظهر ال�سلوكي ال�سلبى يف التي : 

مع  للتعامل  كو�سيلة  العقاب   و�سيطرة  والق�سوة  ال�سرامة  بني  املدر�سي  النظام   تاأرجح 
الطالب اأو الرتاخي والإهمال وعدم توفر و�سائل ال�سبط املنا�سبة 

اإح�سا�س الطالب بعدم ا�سباع رغباته ال�سخ�سية والجتماعية 

عدم توفر الأن�سطة الكافية واملنا�سبة مليول الطالب وقدراته وا�ستعداداته التي ت�ساعده يف 
خف�س التوتر لديه وحتقيق املزيد من الإ�سباع النف�سي

افتقار املدار�س للربامج الرتفيهية للطالب والتي من �سانها تخفيف الأعباء الدرا�سية 
عنهم 

كرثة الأعباء والواجبات ، خا�سة املنزلية التي يعجز الطالب عن الإيفاء مبتطلباتها 

عدم تقبل الطالب والتعرف على م�سكالته وو�سع احللول املنا�سبة لها مما اأوجد فجوة 
بينه وبني بقية عنا�سر املجتمع املدر�سي فكان ذلك �سبباً يف فقد الثقة يف خمرجات العملية 

التعليمية برمتها واللجوء اإىل م�سادر اأخرى لتقّبله

عدم الهتمام بالغياب واإهمال تطبيق اللوائح والقوانني اخلا�سة بذلك

�سعف التوا�سل  بني املدر�سة وال�سرة  مما ي�سهل للطالب التغييب او الهروب من املدر�سة 
دون علم ويل امره

اإتباع املعلمني  لأ�ساليب غري تربوية ) كال�سرب وال�ستم ( يف تعاملهم مع الطالب 
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ثالثا : العوامل االأ�شرية 
ل�سك ان للعوامل ال�سرية دور كبري يف احداث م�سكلة غياب وهروب الطالب من املدر�سة ومنها على 

�سبيل املثال : 

رابعًا : عوامل اأخرى  
وتتمثل يف التايل : 

كرثة  خالل  من  والف�سل  التوتر  عوامل  من  ي�سوبها  وما  الأ�سرية  العالقات  ا�سطراب 
اخلالفات وامل�ساجرات بني اأع�سائها مما ي�سعر الطالب باحلرمان وفقدان الأمن النف�سي 

اأو  الأبناء  يف  املفطرة  الوالدين  ثقة  ب�سبب  الأ�سرية  الرقابة  و  ال�سبط  عوامل  �سعف 
اإهمالهم و ان�سغالهم عن متابعتهم الذين وجدوا يف عدم املتابعة فر�سة لتخاذ قراراتهم 

الفردية بعيدا عن عيون الآباء 

الطالب  جتعل  التي  الزائدة  واحلماية  التدليل  بني  تتاأرجح  والتي  الأ�سرية  املعاملة  �سوء 
وال�سوابط  الزائدة  الق�سوة  وبني  املغريات  لكل  النقياد  و�سهل  الجنذاب  �سريع  اتكالياً 
ال�سارمة مما يجعل  املنزلية  والقوانني  الأنظمة  ب�سياج من  التي جتعله حماطاً  ال�سديدة 
التوتر والقلق هو �سمة الطالب الذي يجعله يبحث عن متنف�س اآخر بعيد عن املنزل واملدر�سة 

عدم قدرة الأ�سرة على الإيفاء مبتطلبات واحتياجات املدر�سة ، وحاجات الطالب ب�سكل 
عام، مما يدفع الطالب لتعمد الغياب منعاً لالإحراج وحماولة للبحث عما يفي مبتطلباته

انعدام التوجيه والإر�ساد بخطورة هذه الظاهرة علي امل�ستقبل الدرا�سي لالأبناء

م�ستوى  على  �سلباً  ينعك�س  مما  احدهما  اأو  الوالدين  لدى  الطموح  م�ستوى  انخفا�س 
الطموح لدى الأبناء وبالتايل الالمبالة بالدرا�سة

م�ستوى تعليم الأ�سرة :حيث اأن اإدراك الوالدين لأهمية التعليم يتوقف على م�ستواهم 
ذلك  يجعل  املدر�سي  الدوام  على  واملواظبة  التعليم  باأهمية  اح�سا�سهم  وعدم   ، الثقايف 

ينعك�س على اأبنائهم وي�سكل اأحد الأ�سباب الهامة لتكرار الغياب 

اأع�ساوؤها للطالب من مغريات تدفعه ملجاراتهم والن�سياع  الرفاق وما يقدمه  جماعة 
لرغباتهم يف الغياب والهروب من املدر�سة واإ�سغال الوقت ق�ساء امللذات الوقتية

يكون  وبالتايل  امل�سكالت  هذه  من  للهرب  البع�س  تدفع  بينهم  فيما  الطالب  م�ساكل 
ال�سبيل بالهروب من املدر�سة

اخلوف من العقاب داخل املدر�سة �سواء كان ذلك من قبل الطالب الذين قد يعتدون على 
الطالب اأو من قبل املعلمني 

عوامل اجلذب املختلفة التي تتوفر للطالب وت�سبح يف متناول يده مبجرد خروجه من 
املنزل مثل الأ�سواق العامة و�سواطئ البحر واأماكن التجمع ومقاهي الإنرتنت

والنف�سي  البدين  العقاب  ا�ساليب  التعليم حيث لزالت  الرتبوية اخلاطئة يف  ال�ساليب 
يدفع  مما  ال�ساليب  هذه  مبنع  الرتبية  وزارة  تاأكيدات  رغم  املدار�س  اغلب  يف  منت�سرة 

التلميذ او الطالب اىل الغياب او الهروب من املدر�سة

جذب ال�سارع للتالميذ مبا فيه من مغريات تدفع التلميذ اىل التغييب او الهروب من 
املدر�سة

افتقار موؤ�س�ساتنا الرتبوية اىل الو�سائل الرتفيهية ورتابة الدرو�س اليومية تخلق امللل 
عند التلميذ مما يجعله يرتك املدر�سة
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على الرغم من التاأثري ال�سلبي لغياب الطالب وهروبه من املدر�سة على الطالب نف�سه وعلى اأ�سرته 
واملجتمع ب�سكل عام ، اإل اأن تاأثريه على املدر�سة اأكرث و�سوحاً ، ذلك اأنه عامل كبري ي�ساهم يف تف�سي 
الفو�سى داخل املدر�سة والإخالل بنظامها العام . فتكرار حالت الغياب والهروب من املدر�سة وبروزها 
التعليمي  طالبها  م�ستوى  وتدهور  املدر�سة  نظام  يف  خلاًل  ي�سبب  ما  مدر�سة  يف  وا�سحة  كظاهرة 

والرتبوي ، خا�سة يف ظل عجز املدر�سة عن مواجهة مثل هذه امل�سكالت ) وقاية وعالجا ( . 

ومن هنا فعلى املدر�سة اأن تكون قادرة على اتخاذ الإجراءات الإدارية والرتبوية املنا�سبة لعالج م�سكلة 
الغياب والهروب ، وجاّدة يف تطبيقها واحلد من خطورتها والتي قد تتجاوز اأ�سوار املدر�سة اإىل املجتمع 
اخلارجي فتظهر حالت ال�سرقة واإيذاء الآخرين والتخريب والعتداء على املمتلكات العامة وك�سر 
الأنظمة ، وما اإىل ذلك من م�سكالت ت�سبح املدر�سة واملنزل عاجزين عن حّلها ومواجهتها ،ومن اأهم 

ما ميكن اأن تقوم به املدر�سة يف هذا املجال ما يلي :

اأواًل : االإجراءات الفنية 

عدم  مراعاة  مع  اأ�سبابها  على  والتعرف  احلقيقية  الطالبية  امل�سكالت  درا�سة 
الرتكيز على اأعرا�س امل�سكالت وظواهرها واإغفال جوهرها ، واعتبار كل م�سكلة 

حالة لوحدها متفردة بذاتها 

تهيئة الظروف املنا�سبة لتحقيق مزيد من التوافق النف�سي والرتبوي للطالب عن طريق : 
اأ- تهيئة الفر�ض لال�شتفادة من التعليم باأكرب قدر ممكن 

ب- الك�شف عن قدرات وميول وا�شتعدادات الطالب وتوجيهها ب�شكل جيد 
ت- اإثارة الدافعية لدى الطالب نحو التعليم ب�شتى الو�شائل 

ث- تعزيز اجلوانب االإيجابية يف �شخ�شية الطالب والتعامل بحكمة مع اجلوانب ال�شلبية 
ج- املوازنة بني ما تكلف به املدر�شة طالبها وما يطيقون حتمله

ح- اإثارة التناف�ض والت�شابق بني الطالب وت�شجيع التعاون والعمل اجلماعي بينهم 

خلق املزيد من عوامل ال�سبط داخل املدر�سة عن طريق و�سع نظام مدر�سي منا�سب 
امل�سكالت  تاليف  على  ي�ساعد  النف�س  �سبط  من  معني  م�ستوًى  اإىل  الطالب  يدفع 
اأنف�سهم  نابعاً من الطالب  ذاتياً  اأن يكون �سبطاً  ، مع مالحظة  املدر�سية وعالجها 

ولي�س �سبطاً ع�سوائياً بفر�س تعليمات �سديدة بقوة النظام و�سلطة القانون.

دعم برامج وخدمات التوجيه والإر�ساد املدر�سي وتفعيلها وذلك من اأجل م�ساعدة 
والجتماعي  والرتبوي  النف�سي  التوافق  اأق�سى حد ممكن من  لتحقيق  الطالب 
واإيجاد �سخ�سيات متزنة من الطالب تتفاعل مع الآخرين ب�سكل اإيجابي وت�ستغل 

اإمكاناتها وقدراتها اأف�سل ا�ستغالل .

امل�سرتك  والتعاون  التفاهم  املزيد من  البيت واملدر�سة خللق  العالقة بني  توثيق 
اأف�سل الو�سائل للتعامل مع الطالب والتعرف على م�سكالته وو�سع  بينها حول 

احللول املنا�سبة لكل ما يعوق م�سرية حياته الدرا�سية والعامة.

توعية الطالب باأ�سرار الهروب من املدر�سة على ال�سلوك والتح�سيل.
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ثالثًا : االإجراءات املدر�شية :ثانيًا : االإجراءات االإدارية 

رابعًا : االجراءات االأ�شرية  :

علهم  تعود  التي  الوخيمة  بالنتائج  لتعريفهم  للطالب  وا�سح  نظام  و�سع 
ب�سبب الغياب والهروب من املدر�سة ، مع تو�سيح الإجراءات التي تنتظر من 
يتكرر غيابه من الطالب واأن تطبيق تلك الإجراءات ل ميكن الت�ساهل فيه 

اأو التقا�سي عنه 

التاأكيد على �سرورة ت�سجيل الغياب يف كل ح�سة عن طريق املعلمني واأن يتم ذلك 
ب�سكل دقيق وداخل احل�س�س دون العتماد ب�سكل كامل على عرفاء الف�سول الذين 

قد ي�ستغلون عالقاتهم بزمالئهم

املتابعة امل�ستمرة لغياب الطالب وت�سجيله يف ال�سجالت اخلا�سة به للتعرف 
على من يتكرر غيابه منهم ، وتتم املتابعة ب�سكل يومي مع التاأكد من �سحة 
املربرات التي يح�سرها الطالب من ويل اأمره اأو اجلهات الأخرى كالتقارير 
اأحد  طريق  عن  ذلك  وليكن  ذلك  �سابه  وما  التوقيف  وحما�سر  الطبية 

الإداريني لإعطائه �سفة اأكرث ر�سمية

حتويل حالت الغياب املتكررة اإىل املر�سد الطالبي لدرا�ستها والتعرف على اأ�سبابها 
ودوافعها وو�سع الربامج واخلدمات التوجيهية والإر�سادية املنا�سبة ملواجهة تلك 

امل�سكالت وعالجها 

اإبالغ ويل اأمر الطالب بغياب ابنه ب�سكل فوري ويف نف�س يوم الغياب وحبذا لو 
يتم ذلك خالل احل�سة الأوىل اأو الثانية على اأق�س حد لكي يكون على بينة 
بغياب ابنه وبالتايل اإمكانية متابعته للتعرف على حالته والتاأكيد علي ويل 

الأمر ب�سرورة احل�سور اإىل املدر�سة ملناق�سة احلالة

 التاأكيد على الطالب الغائب باللتزام بعدم تكرار الغياب وكتابة التعهدات اخلطية 
عليه وعلى ويل اأمره مع التاأكيد بتطبيق اللوائح يف حالة تكرار الغياب 

كاحلرمان  املدر�سة  من  وهروبه  غيابه  يتكرر  ملن  قوة  ا�سد  اإجراءات  اتباع 
والزيارات  املدر�سية  امل�ساركة يف احلفالت  اأو  الريا�سية  الرتبية  من ح�س�س 

اخلارجية

اتباع الطرق الرتبوية احلديثة والبتعاد عن ال�ساليب غري الرتبوية يف التعليم 
والت�سديد على ادارات املدار�س مبنع العقاب البدين ولأي �سبب كان

القدرات  واكت�ساف  الفنية  والرتبية  الريا�سة  لدرو�س  كبرية  اهمية  اإعطاء 
الريا�سية والفنية ورعايتها

اإدخال الو�سائل الرتفيهية اىل املدار�س كالألعاب اللكرتونية 
التي تنمي الذكاء لدى التالميذ

تفعيل دور الخت�سا�سيني الجتماعيني يف التعامل مع امل�سكالت وو�سائل حلها

توثيق العالقة بني ال�سرة واملدر�سة وا�سراك اولياء المور يف العملية الرتبوية

تقدمي احلوافز املنا�سبة من قبل الآباء اأو املدر�سني للطالب الذين يواظبون 
على ح�سورهم اإىل املدر�سة ) تعزيز ال�سلوك امل�ساد(

اطالع الأهل عن كثب على رفاق اأبنائهم يف حماولة ملعرفة رفاق ال�سوء منهم 
ودفع الأبناء لالبتعاد عنهم بالتوجيه والتنوير

الذين  اإر�سادية للطالب، وكذلك عمل درا�سة حالة لبع�س الطالب  اإعداد ن�سرات 
يتكرر غيابهم

اإ�سباع رغبات الأبناء بقدر امل�ستطاع وعدم حرمانهم املتطلبات الرئي�سة للمدر�سة 
مثل "الأقالم ، الكرا�سات ، الف�سحة الخ
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رابعًا: م�شكلة التنمر  يف املجتمع املدر�شي 
تعريف التنمر :

اأو  ج�سديا  اآخر  �سخ�س  اإيذاء  اإىل  يهدف  الذي  املتكرر  العدواين  ال�سلوك  ذلك  هو  التنمر  اإن   "
ال�سحية  على  لل�سيطرة  الفعل  اأو  بالقول  وذلك  اأ�سخا�س  عدة  اأو  واحد  �سخ�س  ِقبل  من  معنويا 

  " واإذللها ونيل مكت�سبات غري �سرعية منها 

ال�سلطة  ممار�سة  بهدف  اأخرى  جمموعة  اأو  فرد  على  جمموعة  اأو  فرد  �سيطرة  باأنه  يعرف  كما   
وال�سيادة عليه وقد يت�سمن ايذاء لفظياً اأو ج�سديا

اأو العتداء املتكرر و�سوء املعاملة  اأو التهديد ال�سخ�سي بالعتداء ج�سدياً  ًوكذلك ال�سغط والقمع 
�سد طلبة اأخرى

مثل ال�سخرية وعزل ال�سخ�س ونبذه وال�سرب وال�سرقة منه ..... 

مهما كان �سكل التنمر فاإنه ي�ستمل على عدد من اخل�سائ�س اجلوهرية : فهو موجه لإحلاق الأذى 
ب�سخ�س اآخر، ويظهر عادة ب�سكل متكرر، ويحدث بني �سخ�س قوي يهاجم �سخ�سا اآخر اأ�سعف منه 
الذكور عادة ج�سديا )مثل  التنمر بني  كليهما(. ويكون  اأو  النف�سية  اأو  البدنية  الناحية  )�سواء من 

�سفع �سخ�س اآخر(، اأما بني الإناث فاإنه ينحى باجتاه الأفعال غري املبا�سرة )مثل ن�سر ال�سائعات(.

 كما انه اأفعال �سالبة متعمدة من جانب تلميذ اأو اأكرث باإحلاق الأذى بتلميذ اآخر، تتم ب�سورة متكررة 
اأن تكون هذه الأفعال ال�سالبة بالكلمات مثال: بالتهديد، التوبيخ، الإغاظة  وطوال الوقت، وميكن 
تكون كذلك  اأن  والركل، وميكن  والدفع  كال�سرب  بالحتكاك اجل�سدي  تكون  اأن  وال�ستائم، وميكن 
بدون ا�ستخدام الكلمات اأو التعر�س اجل�سدي مثل التك�سري بالوجه اأو الإ�سارات غري الالئقة، بق�سد 

وتعمد عزله من املجموعة اأو رف�س ال�ستجابة لرغبته«. 

اأ�شكال التنمر :
التنمر ياأخذ اأ�سكاًل متعددة مـنــهــا :

�سد   ، ال�سرب   ، كالركل  ل�سلوكيات  م�ساحبة  لفظية  اهانات  �سكل  على  يكون 
ال�سعر ، �سد املالب�س اأو تهديدات ج�سدية موؤملة اأو بالبتزاز اأو بال�سرقة مثل 
الآخرين  باإجبار  اأو  املمتلكات  اأو تخريب  باإخفاء   / اأو طعامه  �سلب م�سروفه 
على خدمتهم وهذا النوع من التنمر يكون اأكرث لدى الأولد منه عند الفتيات.

اإطالق الألقاب و النكات و التعليقات ال�ساخرة على ال�سحية و ال�ستهزاء به 
من حيث ) ال�سكل ، اللون ، املالب�س ، طريقة الكالم ، الوزن ، .. الخ

اطالق التعليقات اجلن�سية الغري لئقة على ال�سحية ، اأو ايذاءه جن�سيا .

اأما عن التنمر اللكرتوين فهو ميثل كارثة جمتمعية بكل ما حتمله الكلمة 
من معني فامل�ساحة اللكرتونية ت�سكل براحاَ وا�سعاَ و غري اآمن لنا جميعا 
و خا�سة الأطفال منا و املراهقني و تزيد تلك امل�ساحة يف الفجوة بني الآباء 
و اأبنائهم و بذلك يلجاأ الأبناء لذلك العامل الذي يبدو مغرياَ لهم لأنه بال 
قيود و يحافظ علي خ�سو�سيتهم و ينبع ذلك من عدم اهتمام الهل برت�سيخ 
اإعطائهم احلق يف  و  امل�ساحة اخلا�سة بالأبناء  فكرة تقبل اخلطاأ و احرتام 

الختيار و التجربة. و كل تلك الأ�سياء متاحة اإلكرتونياً و بال وا�سي.

هذا النوع يكون اأكرث تاأثريا على ال�سحية ، ففيه يقوم املتنمرون بطرد الطفل 
غرفة   ، ال�سف  يف  وحيدا  تركه  و  عنه  البتعاد  و   ، الن�ساطات  من  ال�سحية 

الطعام ، الرحالت املدر�سية ، و اإجبار الآخرين على نبذه .
و  ال�سحية  الطفل  عن  الإ�ساعات  بن�سر  اأي�سا  يكون  العاطفي  التنمر  اأن  كما 
اختالق ق�س�س عنه لإيقاعه يف امل�ساكل/ يطلقون عليهم النكات لأغا�سته و 

هذا النوع من التنمر منت�سر لدى الفتيات اأكرث منه عند الأولد .

1.التنمر 
اجل�شدي

3.التنمر 
اللفظي 

4.التنمر 
اجلن�شي

5.التنمر 
االإلكرتوين

2.التنمر 
العاطفي
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 العوامل امل�ساعدة على انت�سار التنمر :

االألعاب االليكرتونية العنيفة الفا�شدة 
األعاب  ممار�سة  يف  الطوال  ال�ساعات  ق�ساء  على  الأبناء  من  كثري  اعتاد 
التي  وهي   ، املحمولة  الهواتف  اأو  احلا�سب  اأجهزة  على  عنيفة  اليكرتونية 
تقوم فكرتها الأ�سا�سية والوحيدة على مفاهيم مثل القوة اخلارقة و�سحق اخل�سوم وا�ستخدام كافة 
على  الأهل   من  قلق  دومنا  ،و  تربوي  هدف  اأي  دون  والنت�سار  النقاط  اأعلى  لتح�سيل  الأ�ساليب 
عندهم  فتقوى   ، املباريات  لهذه  ا�ستكمال  احلياة  يعتربون  الذين  الأبناء  لهوؤلء  النف�سي  امل�ستقبل 
النزعة العدائية لغريهم فيمار�سون بها حياتهم يف مدار�سهم اأو بني معارفهم واملحيطني بهم بنف�س.

انت�شار اأفالم العنف بني اأبنائنا 
بتحليل ما يراه الأطفال والبالغون من اأفالم ُوجد اأن م�ساهد العنف يف الأفالم 
قد زادت ب�سورة خميفة واأن الأفالم املتخ�س�سة يف العنف ال�سديد مثل اأفالم 
م�سا�سي الدماء واأفالم القتل الهمجي دون رادع اأو ح�ساب ول عقاب قد تزايدت اأي�سا ب�سورة لبد من 
الت�سدي لها ، في�ستهني الطفل اأو ال�ساب مبنظر الدماء ويعترب اأن من يقوم بذلك – كما اأوحى اإليه 
– هو البطل ال�سجاع الذي ينبغي تقليده ، فريتدون الأقنعة )املا�سكات( على الوجوه تقليدا  الفيلم 
"، وي�سعون ل�سراء مالب�س ت�سبه مالب�سهم ويجعلون من �سورهم �سورا �سخ�سية  " الأبطال  لهوؤلء 

حل�ساباتهم على مواقع التوا�سل الجتماعي ، ويحتفظون ب�سور عديدة لهم يف غرفهم.

اأفالم الكارتون العنيفة 
بل  ممثلون  ميثلها  التي  احلقيقية  الأفالم  على  العنف  اأفالم  تقت�سر  مل 
 ، وقته  معظم  اأمامها  الطفل  يق�سي  التي  الكارتون  اأفالم  مل�ستوى  و�سلت 
ويظن الأهل اأن اأبناءهم يف ماأمن حيث ل ي�ساهدون اإل تلك القنوات ، واحلق اأنها اخطر يف تو�سيل 
، وحيث تعتمد  الكبار  اأ�سرع من  الأفكار ب�سورة  العنيفة حيث يتقبل الطفل ال�سغري  الر�سالة  تلك 
اأفالم الكارتون على القدرة اخلارقة الزائدة والتخيلية عن العمل الب�سري يف جت�سيد اأثر القوة يف 
التعامل بني اأبطال الفيلم ، فم�سطلحات ا�ستخدام ال�سحر واإبادة اخل�سوم بحركة واحدة وا�ستخدام 
تلك  يف  وبقوة  منت�سر  هذه  كل   ، املعارك  يف  الأكرب  القوة  باأ�سحاب  وال�ستعانة  ومن�سطات  مقويات 
اإيجاد بيئة فا�سدة يرتبى خاللها الطفل على ا�ستخدام العنف  الأفالم الكارتونية والتي ت�ساهم يف 

كو�سيلة وحيدة لنيل احلقوق اأو لب�سط ال�سيطرة .

اخللل الرتبوي يف بعضس االأ�شر 
تن�سغل بع�س الأ�سر عن متابعة اأبنائها �سلوكيا وتعترب اأن مقيا�س اأدائها لوظيفتها 
جتاه اأبنائها هو تلبية احتياجاتهم املادية من م�سكن وملب�س وماأكل واأن يدخلوهم 
اأف�سل املدار�س ويعينوهم يف جمال الدرا�سة والتفوق ويلبون حاجاتهم من املال اأو النزهة وغريه من 
املتطلبات املادية فقط ، ويتنا�سون اأن الدور الأهم الواجب عليهم بالن�سبة للطفل اأو ال�ساب هو املتابعة 
هذا  يحدث  وقد   ، احل�سنة  الرتبية  وتربيتهم  ال�سيئة  ال�سفات  وتعديل  ال�سلوك  وتقومي  الرتبوية 
نتيجة ان�سغال الأب اأو الأم اأو ان�سغالهما معا عن اأبنائهما مع اإلقاء التبعة على غريهم من املدر�سني 

اأو املربيات يف البيوت . 

انت�شار قنوات املصشارعة احلرة العنيفة
لوحظ يف الفرتة املوؤخرة تزايد كبري جدا يف قنوات امل�سارعة احلرة العنيفة جدا 
التي ت�ستخدم فيها كل الو�سائل الغري عادية يف ال�سراع ، والتي غالبا ما تنتهي ب�سيالن دماء اأحد 

املت�سارعني اأو كليهما 

العنف االأ�شري واملجتمعي 
ُيطبع كل اإن�سان وخا�سة يف مطلع حياته على ما �ساهده من ت�سرفات داخل بيئته 
ال�سغرية كالأ�سرة والأهل وكذلك على ما ي�ساهده يوميا من ت�سرفات جمتمعية، 
فمن �ساهد اأفعال اأو ردود اأفعال تت�سم بالعنف بني والديه ، اأو من عا�س بنف�سه 
عنفا ميار�سه اأحد اأفراد الأ�سرة عليه هو �سخ�سيا اأو على اأي اأحد من املتعاملني مع الأ�سرة كاخلدم 
واملربيات وال�سائقني ، فالبد عليه اأن يتاأثر مبا �ساهده ، ورمبا ميار�سه فعليا اإذا �سنحت له الفر�سة 
اأبنائهما بدفعهم ب�سورة عملية يف اتباع ذات النهج  اإف�ساد �سلوك  لذلك ، و هكذا ي�ساهم الأبوان يف 

الذي �ساهدوه ، وهكذا جتني اأ�سر على اأبناء ا�سر غريها ل خطا لهم ول ذنب.
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امل�ساعدة  العوامل  من  العديد  هناك  توجد  اي�سا 
على حدوث التنمر منها

اأ�سباب تتعلق بالطفل ال�سحية مثل  انتقال الطفل اإىل املدر�سة حديثاً يجعله مرفو�ساً 
ب�سورة موؤقتة من قبل املجموعة، وقد تطول فرتة رف�سه ب�سبب اختالف �سخ�سيته عن 
املجموعة، مثل اختالف لونه اأو وجود اإعاقة ما لديه، اأو تفوقه على الآخرين، بالإ�سافة 

اإىل نق�س املهارات الجتماعية.

ا�ستخدام �سلوك التنمر  مع املواقف ال�سعبة يف البيت كالطالق ، التهمي�س ، الغ�سب .

التقدير املتدين للذات 

�سغط جماعات الرفاق .

�سعف دور املوؤ�س�سات التعليمية يف الرتبية النف�سية للطالب ، و تنمية مهارات الكفاءة 
الجتماعية و الأخالقية لديهم .

خلل يف اأ�ساليب التن�سئة الوالدية املبكرة لالأبناء منذ الطفولة.

البيئة املدر�سية العنيفة

لختالل  نتيجة  عليه  واملتنمر  املتنمر  �سخ�سية  يف  اخللل  يف  املتمثلة  الذاتية  العوامل 
نف�سي اجتماعي م�سدره اختالل اأ�ساليب التن�سئة الوالدية وطبيعة الذات الأولية التي 

تكونت يف الطفولة كنتاج للبيئة الأ�سرية لدى املعتدي وال�سحية، 

�سمات الطالب ال�سحية للتنمر :
العالمات التي تدل على اأن الطالب بتعر�س للتنمر باملدر�سة:

رف�س الذهاب للمدر�سة ، اأو اختالق ال�سابة ببع�س الأمرا�س كال�سداع ، املغ�س و 
غريها لتجنب الذهاب اىل املدر�سة

م�ساكل يف الدرا�سة و تراجع اأدائه الدرا�سي .

العودة اىل البيت و ثيابه اأو كتبه ممزقة .

وجود كدمات و عالمات تظهر تعر�سه لل�سرب .

فقدان ممتلكاته اأو نقوده .

تقلب املزاج و �سرعة الغ�سب .

العنف مع اخوته .

الهدوء و الن�سحاب و العزلة ب�سكل غري طبيعي .

فقدان الرتكيز .

م�ساكل يف النوم و ال�سابة بالأرق و القلق .

النبذ من الأقران .

جتنب مغادرة املنزل و خا�سة وحده .

تلفت و ترقب مرئي

الفراط يف النوم و يف تناول الطعام
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 ال�سطراب يف الماكن املزدحمة

 الوحدة و النطوائية

 احل�سا�سية املفرطة

 قابلية ال�سقوط )فال�سحية �سريعة النخداع، ول ت�ستطيع اأن تدافع عن نف�سها، ولها 
خ�سائ�س ج�سدية ونف�سية جتعلها عر�سة لأن تكون �سحية(.

املتنمر  ال�سحية  تذكر  ل  واأحياًنا  وال�سعف،  بالعزلة  ت�سعر  )فال�سحية  الدعم  غياب 
عليها خوًفا من انتقام املتنمر(.

العتداء بال�سرب والركل لالأخرين .

تدمري ممتلكات الآخرين .

اطالق الألقاب القبيحة على الآخرين .

اختالق الأكاذيب حول الأ�سخا�س.

�سرقة ممتلكات الخرين وال�ستيالء عليها او اخفائها  .

القوة )ب�سبب العمر، احلجم، واجلن�س(. 

تعمد الأذى )فاملتنمر يجد لذة يف توبيخ ال�سحية اأو حماولة ال�سيطرة عليها، ويتمادى 
عند اإظهار ال�سحية عدم الرتياح(.

اأقرانهم،  واأقوياء ومقبولني من  ان يكونوا مغرورين  اإىل  املتنمرون  وبوجه عام مييل 
العنف.  ا�ستخدام  طريق  عن  الآخرين  على  ال�سيطرة  يف  برغبتهم  خا�سة  ويتميزون 
حماط  باأنه  املتنمر  يتميز  كما  �سحاياهم.  جتاه  التعاطف  من  القليل  ويظهرون 
مبتنمرين او اأتباع �سلبيني، وهوؤلء ل يبدوؤون بال�سرورة بال�سلوك العدواين، ولكنهم 

ي�ساركون 

بعضس  �شمات وخصشائصس املتنمر  :

عادة ما يحدث التنمر بعيًدا عن الكبار كما يف:

ف�سحة املدر�سة.

احل�س�س.

دورات املياه. 

 يف انتظار  يف املداخل.
احلافالت. 

 يف حافلة املدر�سة. 

 يف الطريق للمدر�سة 
اأو اإىل البيت.

الوقاية و�شبل العالج : 
دور املدر�سة : 

املدر�سة اأفراد  لكل  واإيجابي  اآمن  مدر�سي  مناخ  توفري    -  1

يف  يعي�س  الطالب  اأن  من  للتاأكيد  واملدر�سة  الآباء   بني  املبا�سر  والتفاعل  التوا�سل  تدعيم    -  2
بيئة مدر�سية اآمنه

اآمنة.  بيئة  يف  يتعلم  اأن  ويف  لالإيذاء،  يتعر�س  ل  اأن  يف  احلق  طالب  لكل  احلقوق:    -  3

اإن  اأكرث، حيث  اأف�سل ومراقبة  اإ�سراف  املربون م�سوؤولية توفري  اأن يتحمل  امل�سوؤوليات: يجب   -  4
ان  يجب  كما  اأكرث،  بفاعلية  اعمالهم  يوؤدوا  ان  املعلمني  ميكن  الطالب  حياة  من  اخلوف  اإزالة 

يتحمل الطالب امل�سوؤولية اي�ساً اإزاء احرتام حقوق زمالئهم وحقوقهم هم. 

معها  ويتعاي�س  حوله  من  يراها  التي  الأ�سياء  حول  للطالب  الفطري  التعبري  بني  التفرقة   -  5
واحلد ال�سرعي لذلك التعبري، والتفرقة بني ارتكاب العنف واكت�ساب املهارات والقدرات الالزمة 

للدفاع عن النف�س. 

6 -  و�سوح م�سوؤولية حماية الطالب اإذ ل ي�ستطيع الطالب ان يتعلموا بفاعلية اإذا كانوا يخ�سون 
على �سالمتهم. 
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املعلم  املعتدى مما يجعل  اأو  ال�سحية  كان  �سواء  له  والإن�سات  الطالب على احلديث  ت�سجيع    -  7
يتعرف على امل�سكلة قبل ان تظهر. 

قد  اللفظي  والإيذاء  توؤذي،  ان  ميكن  الكلمات  اأن  يعلم  اأن  فعليه  القدوة  هو  املربي  اأو  املعلم   -  8
يكون ا�سد من الإيذاء اجل�سدي. 

النزاع. واإدارة  حل  مبهارات  ملماً  املعلم  يكون  ان   -  9

املدر�سة داخل  الطالب  من  ت�سدر  التي  والجتماعية  الإيجابية  ال�سلوكيات  تعزيز    -  10

دور االأ�شرة :

 التدخل املبكر حلل امل�سكلة مينع امل�ساكل الدائمة، مثل: الكتئاب، والقلق، وانخفا�س 
تقدير الطفل لذاته.

كذلك يجب على الأ�سر اأن تتابع اأبناءها اإن وجدوا عليهم عالمات مثل عدم الرغبة 
يف الذهاب للمدار�س اأو تاأخر مفاجئ يف م�ستواهم الدرا�سي اأو وجود اآلم اأو جروح اأو 
اإ�سابات يف اأج�سامهم اأو اأي انك�سار يف �سخ�سياتهم اأو انزواء نف�سي وميل للعزلة حتى 
يف املنزل  ، فيجب عليهم طماأنة اأبنائهم و�سوؤالهم وال�ستف�سار منهم حول اأ�سباب ذلك 
باللطف واللني حتى يتبينوا حقيقة تلك الأ�سباب ، فقد يكون اأبناوؤهم قد تعر�سوا 
للقمع املدر�سي اأو التنمر من قبل اأقرانهم ، والأهل غافلون ل ي�سعرون بذلك ، بل قد 
يهاجم الأهل  اأبناءهم ال�سحايا ويتهمونهم باأنهم ل يقومون بواجباتهم الدرا�سية 

اأو اأنهم مدللون ل يتحملون امل�سئولية ، فتكون الآلم م�ساعفة على اأبنائهم 

1

2

بالتايل   االمور  اولياء  توعية  االجتماعي  االختصشا�شي  على  يجب  هنا  فمن 
واالهتمام باالتي 

التحدث  مع الطفل عن اأ�سحابه، ومرافقيه يف امللعب وحافلة املدر�سة.

 تدريب  الطفل على الثقة بالنف�س، واملرونة، وكيف يطور مهاراته الجتماعية ليقلل 
من كونه هدفاً �سهاًل للمتنمرين.

م�ساعدته  على ال�سرتاك بن�ساطات املدر�سة مل�ساعدته على زيادة تقديره لذاته مثل: 
الريا�سة، او املو�سيقى

توا�سل مع اإدارة املدر�سة واملر�سد الرتبوي حل�سر امل�سكلة وحلها 

واإذا تعر�س طفلك للتنمر؛ قيم الو�سع ب�سرعة وبهدوء، اجمع املعلومات عن الو�سع، 
واتخذ الإجراء املنا�سب، فالأطفال يحتاجون ملعرفة انك تاأخذ الأمور على حممل 

اجلد، و�ست�ساعد يف احلد من معاناتهم 

ت�سجيع  الطفل على التحدث عن معاناته،.

اإخباره باأن الأمور �ستحل يف النهاية،  اإهمال قلقه، او  ادعم م�ساعر طفلك، فبدًل من 
عرب له عن تفهمك واهتمامك بقولك: اأتفهم انك متر باأوقات �سعبة، ولكن دعنا 

نحاول معاجلة الأمر معاً.

ل ت�سجع النتقام.

علم الطفل مهارات الأمان عندما يتعر�س للتنمر، مبا يف ذلك اللجوء اإىل طلب امل�ساعدة من 
والأ�ساليب  املرح  وا�ستعمال  حازماً،  يكون  وكيف  الرتبوي،  واملر�سد  املدير  مثل:  املعنيني 

الدبلوما�سية املنا�سبة للتخل�س من الأو�ساع احلرجة، مثل املوافقة على التهكم وم�سايرته.

ا�ستعن باإدارة املدر�سة، او بالأخ�سائيني من اجل طفلك اإذا اأ�سبح اخلوف والقلق ظاهراً 
ب�سكل كبري.

اجمع اكرب قدر من املعلومات املمكنة، واطلب من الطفل و�سف كيفية واأين يتم التنمر، 
�سهدوا  قد  البالغني  او  الآخرين  الأطفال  كان  اإن  الطفل  وا�ساأل  فيه  تورط  ومن 

احلوادث

5051



5253

خطوات منهجية علميةاعتبارات خا�شة باالختصشا�شى االجتماعي
مبختلف  ال�سلبى  ال�سلوك  معاجلة  يف  ا�سا�سية  وم�سوؤوليات  ادوار  الجتماعي  الخت�سا�سي   على  
مظاهره متعاونا مع جميع افراد املجتمع املدر�سي مبن فيهم الطالب ا�سحاب ال�سلوك ، وعليه ان 
هنا  ومن  والعالج  للوقاية  واملنهجية  العلمية  الو�سائل  مبختلف  ال�سلبية  املظاهر  هذه  مع  يتعامل 

يتحتم علية عند التعامل مع اأي موقف �سلوكي �سلبي اأن يعمل على التي:

حتى ي�ستطيع الخت�سا�سي الجتماعي القيام بعمليات تعديل ال�سلوك لدى طالبه ، عليه ان ي�سع 
خطة متكاملة لتعديل ال�سلوك مت�سمنة اخلطوات  التالية.

لكي ينجح الخت�سا�سي الجتماعي  يف تعديل  �سلوك الطالب فال بد من �سياغة خطط اإر�سادية 
ترتكز يف اأ�سا�سها على حتقيق الأهداف التالية. توظيف مهاراته املهنية والفنية يف الك�سف جوانب اجرائية

املبكر عن م�سببات ال�سلوك ال�سلبى
ح�سر الطالب متكرري  احداث ال�سلوك ال�سلبى 

وتنظيم متابعتهم ورعايتهم بالتعاون امل�سرتك 
مع اإدارة املدر�سة واأولياء الأمور وهيئة التدري�س

القيام اول  بعمليات الر�ساد الفردي 
واجلمعي لتلك احلالت 

ح�سر الطالب ذوى التاأثري يف احداث ال�سلوك 
ال�سلبى  ومتابعتهم متعاوناً يف ذلك مع اإدارة 

املدر�سة وهيئة التدري�س واأولياء الأمور 
الرتكيز على بحث ومتابعة حالت هوؤلء 

الطالب وخا�سة  املتاأخرين درا�سيا  
و�سع الربامج اخلا�سة بالك�سف عن ميول 

ومواهب وقدرات الطالب وتوجيهها وتنميتها 
وا�ستثمارها

تقدمي التوجيه والإر�ساد يف املواقف الفردية 
ال�سريعة وت�سجيلها مو�سحاً الإجراءات التي 

مت تنفيذها  التعاون مع اإدارة املدر�سة يف اإيجاد مناخ منا�سب 
للعالقات الإن�سانية بني  الطلبة واملعلمني اأع�ساء 

اأ�سرة املدر�سة 
توثيق ال�سلة والعالقة والرتابط بني 
املدر�سة واملنزل بكافة الو�سائل املمكنة

الت�سال هاتفياً باأولياء الأمور، الزيارات املنزلية 
للحالت التي ت�ستدعي ذلك وبرتتيب م�سبق مع 

الأ�سرة 
م�ساعدة الطالب على التحرر من 

امل�سكالت التي تعوق توافقهم مع املجتمع

ال�شلوك لتعديل  العامة  االأهداف  حتديد   -  1

جديدة  �سلوكيات  تعلم  على  الطالب  م�ساعدة 
غري موجودة لدية

اجتماعياً  املقبولة  ال�سلوكيات  زيادة  على  الطالب  م�ساعدة 
والتي ي�سعى الطالب اإىل حتقيقها

م�ساعدة الطالب على التقليل من ال�سلوكيات غري املقبولة 
�سعف  الكحول،  تعاطي  الإدمان،  التدخني،  مثل  اجتماعياً 

التح�سيل الدرا�سي... الخ

تعليم الطالب اأ�سلوب حل امل�سكالت

م�ساعدة الطالب على اأن يتكيف مع حميطه املدر�سي وبيئته 
الجتماعية

م�ساعدة الطالب على التخل�س من م�ساعر القلق 
والإحباط واخلوف
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امل�شتهدف ال�شلوك  حتديد   2-

امل�شتهدف ال�شلوك  تعريف   -  3

امل�شتهدف  ال�شلوك  قيا�س   -  4

لل�شلوك  الوظيفي  التحليل   -  5

العالج خطة  تصشميم   -  6

وفيها يتم بدقة حتديد ال�سلوك املراد تعديله هل هو عدوان ام �سرقة ام 
هروب او غياب ........................الخ

قابل  اإجرائيا  حمدد  وا�سح  نحو  على  ال�سلوك  تعريف  منه  والهدف 
للقيا�س ل يختلف عليه اثنان.

للحكم   ، اأو مدة حدوثه  ال�سلوك  تكرار  ت�سجيل  هو  ذلك  والهدف من 
اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  ال�سلوك وجتدر  تعديل  بعد على جناح خطة  فيما 

تعديل ال�سلوك هو عملية م�ستمرة 

وذلك  والتبعية  ال�سلوك  ت�سبق  التي  والبعدية  القبلية  املثريات  اأي 
ال�سلوك  تكرار  ومدى  ال�سلوك  قوة  على  تاأثريها  مدى  على  للتعرف 

للتحكم بها ل�سالح خطة تعديل ال�سلوك 

وهنا يراعي معدل ال�سلوك حتديد النقاط التالية: 
ما  هو معدل ال�سلوك ؟

من امل�ساركني ووظيفة كل منهم ؟
حتديد الزمان واملكان لتطبيق خطة تعديل ال�سلوك

حتديد املعززات حتديد اإجراءات خف�س ال�سلوك العقاب
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