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  ومشاكل الطلبة العالقة بني املدرسة واألسرة 
  

ة    ات للمدرس ورد اللبن و م ت ه ة ، فالبي ة تبادلي ة تكاملي ذ«عالق ي  » أي التالمي ي الت ة ه والمدرس
ذي                 شكل ال اراتهم وبال دراتهم ومه تتناول هؤالء التالميذ بالتربية والتعليم بالشكل الذي يتالءم مع ق

ا هي التي        األسرة مسؤولة أيضًا إلى حد آبير عن الجانب الت        . يتطلبه المجتمع  حصيلي للطفل؛ ألنه
اء               سهم في إنم تثري حياة الطفل الثقافية في البيت من خالل وسائل المعرفة، آالمكتبة مثًال والتي ت
اني  سه األم ي نف ان والحب تبعث ف ل الحن نح الطف ي تم ستقرة الت ا أن األسرة الم ل، آم اء الطف ذآ

شجع          والطمأنينة وبالتالي تحقيق االستقرار والثبات االنفعال      يم وت ة التعل ي، واألسرة التي تحترم قيم
ة         ا            . عليه تجعل الطفل يقبل على التعليم بدافعية عالي ة ألبنائه ئ األسرة الظروف المالئم ولكي تهي

يم    اخ المناسب للتعل وفير المن ل، وت اة الطف ن حي ة م ة عمري ل مرحل ات آ ا أن تراعي متطلب عليه
ا من       ألبناء بصفة متميزة وم   وعلى األسرة أن تراقب سلوآيات ا     . واالستذآار الحظة ما يطرأ عليه
  . تغيرات

  
  _:أهداف التعاون بين البيت والمدرسة

  
 التكامل بين البيت والمدرسة والعمل على رسم سياسة تربوية موحدة للتعامل مع الطالب، -

  . بحيث ال يكون هناك تعارض أو تضارب بين ما تقوم به المدرسة وما يقوم به البيت
  
  . ون في عالج مشكالت الطالب، وبخاصة التي تؤثر في مكونات شخصيته التعا-

  
  .  رفع مستوى األداء وتحقيق مردود العملية التربوية-

  
  .  تبادل الرأي والمشورة في بعض األمور التربوية والتعليمية التي تنعكس على تحصيل الطالب-

  
  . م نفسية الطالب ومطالب نموه رفع مستوى الوعي التربوي لدى األسرة ومساعدتها على فه-

  
  .  وقاية الطالب من االنحراف عن طريق االستمرار واالتصال المستمر بين البيت والمدرسة-

  
  _:أسباب وراء تقصير األسرة في القيام بدورها التربوي

  
 انخفاض المستوى التعليمي لبعض األسر، وبالتالي تدني مستوى الوعي التربوي وعدم إدراك -

  لحقيقي لألسرة في التربيةالدور ا
  
  .  معاناة األسرة مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية تشغلها عن أداء دورها-

  
  .  انشغال الوالدين عن متابعة األبناء في البيت أو المدرسة-

  
  .  إلقاء مسؤولية تربية األبناء على عاتق المدرسة-5.  الدور السلبي لوسائل اإلعالم-

  
 االجتماعي داخل بعض األسر، مما يفقدها القدرة على التوجيه الصحيح  ضعف سلطة الضبط-

نخلص مما تقدم إلى أن التعاون بين البيت والمدرسة أمر ال بديل عنه . الذي يحقق أهداف التربية
والستكمال تحقيق أهداف العملية التربوية البد أن تساهم . لتحقيق أهداف العملية التربوية



 الموجودة في المجتمع بجهودها من أجل مشارآة المدرسة ومساندتها للقيام المؤسسات االجتماعية
إن نجاح العملية . بالدور المنوط بها، وذلك مثل وسائل اإلعالم المقروءة والمرئية والمسموعة

  .التعليمية هو نتاج مشترك بين المدرسة واألسرة والمؤسسات االجتماعية األخرى
  
  
  

  ألســـــرةالـــدور التـــربــــوي ل
  

يأتي مفهوم البيت واألسرة دائمًا مع وجود األبناء فالهدف من تكوين األسرة هو حصول الوالدين 
على أبناء وبمعنى آخر فاألسرة آيان يتم بناءه من أجل الوصول إلى أهداف معينة أهمها إنجاب 

ولية آبيرة تقع على األبناء وتربيتهم ، والواقع أن تربية األبناء ليس باألمر السهل بل هي مسؤ
عاتق األسرة حيث يتطلب األمر الكثير من الجهد والتخطيط فإذا ابتغى الوالدان التوفيق في تربية 
أبناء صالحين وبناء مستقبل واعد لهم ينبغي عليهما تحديد أهداف تربوية معينة ومعرفة الوسائل 

 تربويًا متكامًال وعلى والطرق الالزمة للحصول على تلك األهداف حيث يشكل ذلك برنامجًا
فالوالدان اللذان ال يفكران في تربية أبنائهم ال يحق لهما .الوالدين تربية أبنائهم وفق هذا البرنامج

انتظار المعجزة والمستقبل من أبنائهم فكما نسمع في الزراعة اصطالحات الري والغرس وجني 
ي أن األبناء يعتبرون الثمار الناتجة من الثمار ففي عملية التربية والتعليم أيضًا ما يشابه ذلك أ

  : الجهود التربوية للوالدين وهناك جوانب أساسية في التربية ينبغي على األسرة مراعاتها أهمها 
  

  _:تــنـميـــة شـخصيــــة الطـفــل واآـتـشــــاف القـــدرات الـذاتيــــــــــة: أوًال 
  

ية وعاطفية وجسمية ووظيفة األسرة تنمية هذه اإلنسان في طفولته يملك مواهب فكرية ونفس
المواهب واآتشاف القدرات والصفات التي يملكها أبنائهم والتعرف إلى نقاط القوة والضعف وفي 
الواقع تختلف قابلية األطفال ومقدرتهم في تلقي الدروس حيث التباين الفردي والتنوع في الميول 

  . سرة والمدرسة مراعاة ذلكواالتجاهات وفي هذا الجانب ينبغي على األ
  

  _ :تــنــميـــة الـعـــواطف والـمـشــاعــــر: ثــــانـيــًا 
  

العواطف والمشاعر مثلها مثل غيرها من مقومات الشخصية لدى اإلنسان تحتاج إلى التربية 
تمام واإلرشاد ولعل من أهم العوامل التي يجب أن تراعيها األسرة الالمباالة وعدم االآتراث وااله

بمطالبهم ألن هذه المشاعر هي عالمات تدل على ميل نحو بعض األمور أو بالعكس تفسر نفوره 
  . وعدم ميله نحو أمور أخرى فإذا علم الوالدان ذلك أمكنهم تصحيح المسار نحو الوجهة السليمة

  
  _ :تـنظيــــم وقـت الطـــــالب واستـــغـالل ســـاعــــات الفــــــراغ: ثـالثـــًا 

  
هذا الجانب من أهم الجوانب التي يجب على األسرة مراعاتها حيث يعتبر الفراغ مشكلة المشاآل 

عند الشباب وعليه فإن المسؤولية تقع على ولي األمر فيجب عليه تنظيم وقت الطالب بحيث يكون 
الجانب هناك وقت آافي ومناسب للمذاآرة ووقت مناسب آخر للترفيه في األشياء المفيدة وفي هذا 

يعتبر قرب ولي األمر من أبنائه ومتابعته لهم ومنحهم الرعاية هي أقصر الطرق لسد ساعات 
  . الفراغ

  
  



  _:مـــراعـاة تـوفيــر الحـــاجــــات النـفسيــــة: رابـعــًا 
  

إن األطفال لهم حاجات نفسية مختلفة منها اطمئنان النفس والخلو من الخوف واالضطراب 
 على مكانة اجتماعية واقتصادية مالئمة والحاجة إلى الفوز والنجاح والسمعة والحاجة للحصول

الحسنة والقبول من اآلخرين وسالمة الجسم والروح ، وعلى الوالدين إرشاد أبنائهم وتربيتهم 
  . التربية الصحيحة حتى ال تنحرف حاجاتهم فتتولد لديهم مشكالت نفسية واجتماعية 

  
  _:ـــار األصــدقــــــــاءاختــيــ: خـــامســـًا 

  
تعتبر الصداقة وإقامة العالقات مع اآلخرين من الحاجات األساسية لألبناء خصوصًا في سن 

الشباب فاألطفال والناشئون يؤثرون على بعضهم البعض ويكررون ما يفعل أصدقاؤهم وبكل 
، ومن أجل أسف يتورط عدد من شبابنا في انحرافات خلقية نتيجة مصاحبة أصحاب السوء 

اختيار الصديق الصالح يجب على الوالدين أو على األسرة آلها توضيح معايير الصداقة ألبنائهم 
  . وصفات الصديق غير السوي مع المتابعة المستمرة لذلك

  
  _ :الـعالقــــات األســـريـــــة وأســس التــــعـامـــــــل مـــع األبـنــــــاء: ســــادســـًا 

  
عالقات األسرة على االحترام سيكون بناؤها قويًا متينًا وهذا في الواقع يؤثر تأثيرًا إذا بنيت 

إيجابيًا على مستقبل األبناء وعالقاتهم االجتماعية وإذا عامل األبوان أبناءهم معاملة حب وتكريم 
عاف فإن حياتهم تكون خالية من القلق واالضطراب أما استعمال العنف واأللفاظ البذيئة يسبب إض

شخصية االبن وتوتره وعمومًا ينبغي التوازن في التربية أي ال إفراط وال تفريط حتى ال تكون 
  . هناك نواحي عكسية

  
  _:القـــــدوة الــحسنـــــة: ســــابـــعـــًا 

  
األطفال يقلدون في سلوآياتهم اآلباء واألمهات والمعلمين فاألطفال الصغار يتأثرون أآثر بآبائهم 

م لكن عند ذهابهم إلى المدرسة يتأثرون أآثر بمعلميهم ، وعلى هذا يجب أن يعلم المربون وأمهاته
أن أفكارهم وسلوآهم وآالمهم نموذج يحتذى به من قبل األبناء وعليه يجب أن يكونوا قدوة في 

  . آافة تصرفاتهم
  

  ــدرسيـــــــنمبــــررات وجـــــود عالقـــــة بـيــن أوليـــــاء األمـــــــور والـــم
  

  إن من حق أولياء األمور وسائر أعضاء المجتمع المحلي أن يعرفوا ما تفعله المدرسة مع أطفالهم 
  

  . ومن اجل أطفالهم
  

للمحافظة على التراث والقيم والعادات والتقاليد، باإلضافة إلى مواآبة المدرسة للتطور والتغير 
جود مثل هذه المجالس يجعل المدرسة مطلعة في ظل هذا العصر المتطور بسرعة صاروخية، فو

ومواآبة آل جديد وتطور باإلضافة إلى محافظتها على آل تراث وتقاليد للمجتمع الذي تنتمي 
  . إليه
  

أحيانا وفي حاالت معينة تعتمد المدرسة في تمويلها على المجتمع المحلي، ويمكن القول أن هذا 
ة تعاون وثيق بين المدرسة والمجتمع المحلي ولكنه السبب هو من أقوى األسباب التي تفرض إقام



  . وارد أيضًا حتى بالنسبة للمدارس التي تنفق عليها جهات رسمية
  

ُينتظر من المدرسة أن تنسق مع مختلف المؤسسات التي تعني برعاية الطفل لما لهذه المؤسسات 
  . من تأثير على نمو الطفل

  
 من خالل تثقيف األهالي وتنظيم الدورات التعليمية تساعد المدرسة في تنمية المجتمع المحلي

  . والندوات الثقافية، والصحية
  
  

الــوسائـــل واألســاليــب المـــقتــرحــــة لتـــفعيــــل التـــعـــاون والتـــواصـــل بـيـــن البــيــت 
  :والـــمـــدرســـــة 

  
  .والتعاون معهم لحل مشكالتهم إخطار أولياء األمور بمستوى أبنائهم أوًال بأول  

  
 التواصل المستمر مع أولياء األمور وتنشيط العالقة معهم ودعوتهم للمشارآة في األنشطة  

  .والبرامج المختلفة واالحتفاالت 
  

 تكريم الطالب المتفوقين في التحصيل العلمي والمتميزين في األنشطة المدرسية وذلك بحضور  
  .أولياء أمورهم

  
  . بعالج المتأخرين دراسيًا بمشارآة أولياء األمور االهتمام 

  
  . تكريم أولياء األمور المتواصلين والبارزين والمتعاونين مع المدارس في المناسبات المختلفة 

  
  عنــــــــــــاصــــــــــــــر التـــــــــواصـــــــــــــــــل

  
  _ :إن أهـــم عناصــــر التـــواصـــــل هي

  
  .ب الطال. 1
  
  .المعلمون . 2
  
  اآلباء. 3
  

وذلك بحكم أنهم األقرب إلى البرامج المدرسية والقادرون على تفسيرها من مواقع المعرفة ولكن 
  ما هي مظاهر هذا التواصل ؟

  
  _:مظـــــاهــــــر التــــواصــــل

  
  .اشتراك اآلباء في أنشطة المدرسة ) 1
  
  .من عمل أبنائهمإرسال مذآرات مختصرة لآلباء ونماذج ) 2



  
  اللقاء مع اآلباء واالتصال بهم عن طريق المكالمات الهاتفية أو اللقاءات) 3
  
  .زيارات المدرسة والمعارض الفنية والثقافية المختلفة ) 4
  
  .تسجيل أنشطة المدرسة بالصوت والصورة وإرسالها إلى اآلباء ) 5
  

  _:ــتمعـــي نـحــو الــــمدرســــة فــهيأمــــا عـــن ظـــواهـــــر التـــواصـــل المــجـ
  
  .المساعدة والمشارآة في البرامج التعليمية ) 1
  
  . التبرع ببعض المبالغ لمساعدة المدرسة في إقامة بعض المشاريع ) 2
  
  .اإلشراف على الرحالت المدرسية والقيام ببعض األعمال الكتابية ) 3
  
  .تقديم خدمات استشارية للمدرسة) 4
  
  .لقيام برعاية المدرسة وحفظها في حالة آونها مغلقةا) 5
  
  
  _: تـــقــاريـــر الـمــدرســـة إلـــى اآلبــــــاء-2
  

تهدف هذه التقارير إلى إيجاد نوع من التواصل بين المدرسة والبيت فيما يتعلق بمراقبة حالة 
قدرات الطالب الدراسية الطالب الدراسية مما يدفع إلى العمل المشترك بينهما في مجال تنمية 

والجسمية وغيرها آما تفيد هذه التقارير من ناحية أخرى وذلك عن طريق التعرف على الظروف 
المعيشية للطالب وطبيعة البيئة االجتماعية التي يعيش فيها بقصد مساعدة المرشد في إيجاد 

  . الطرق الناجحة والمناسبة في مساعدة الطالب المتأخر دراسيا 
  
  
  
  _:ـــــارة الـــمـــعـــلميــــن لآلبـــاء زي-3
  

تتوقف هذه الزيارات على استعداد المعلمين للقيام بها وهي تتطلب مهارة ولباقة وقدرة على 
االتصال بالمستويات الجماهيرية وال يمكن تكليف المعلم بمعنى فرضها عليه إال في حاالت نادرة 

وتوفر هذه الزيارات للمدرسة تواصال مع البيت , فقط و قيامه بها إنما يتم على أساس من التطوع 
مما يضمن استمرارية الصلة بهؤالء اآلباء وبمن في المجتمع ، ونالحظ ابتعاد اآلباء عن 

  المدرسة وتحاشيهم االتصال بها لذلك ال يمكن أن نتوقع اتصال المعلمين بكل األباء
  
  
  _ : مـجــالـــس اآلبـــــاء والــمــعــلميـــــن-4
  

آثيرا ما نالحظ عقد مثل هذه المجالس ولكن ما مدى فاعلية هذه المجالس في تحقيق التواصل 
إن مثل هذه المجالس قد تتمكن من تقريب وجهات النظر وإحداث . المنشود بين البيت والمدرسة 



والمدرسة نوع من التفاهم بين اآلباء والمعلمين مما يؤدي بالتالي إلى التعاون المنشود بين البيت 
ويحقق األهداف التي من أجلها تقوم هذه المجالس ، وبين التصور والواقع تتضح لنا الفجوة 

العميقة إذ أن هذه المجالس ال يتم تفعيلها وأحيانا يصبح القانون الشكلي هو الملزم الوحيد الذي 
حية أخرى نجد يجبر المدرسة على عقد اجتماع لمجلس اآلباء أو األمهات ، هذا من ناحية ومن نا

أن هناك تجاوب سلبي من قبل أولياء األمور وقد يحدث هذا لقلة الوعي بأهمية مثل هذه المجالس 
أو الهروب من دفع ضريبة التبرعات التي تطلبها المدرسة ال قامة مشروع ما أو نتيجة لخطأ في 

  . وسيلة االتصال بأولياء األمور وإخطارهم بأهمية الحضور 
  

عن في أهداف مثل هذه المجالس لوجدنا أنها تحقق جزءا آبيرا من التعاون الذي وإذا نظرنا بتم
  : ننشده بين البيت والمدرسة ونستطيع أن نورد هنا بعض األهداف التي نرجو أن تتحقق ومنها 

  
توثيق الصالت بين أولياء األمور والهيئة التدريسية بالمدرسة بما يحقق تعاونهم على تنشئة . 1

  .بحوا مواطنين صالحين في المجتمع الطالب ليص
  
دراسة حاجات الطالب ومشكالتهم والمشارآة في تلبية هذه الحاجات والعمل على حل تلك . 2

  .المشكالت 
  
رعاية الطالب ذوي االحتياجات الخاصة واقتراح البرامج التي تنمي قدراتهم بما يساهم في . 3

  .رفع المستوى التعليمي واالجتماعي لديهم 
  
دراسة متطلبات المجتمع والمساعدة في حل ما يعرضه من مشكالت تؤثر في األداء وإعداد . 4

  .الخطط المناسبة لذلك
  
مشارآة المدرسة في التصدي للظواهر االجتماعية واالقتصادية والخلقية التي تضر بالمجتمع . 5
.  

  
  .توجيه الطالب نحو العناية بالمبنى المدرسي . 6
  
  . العناية بالمرافق العامة في البيئةتوجيه الطالب نحو. 7
  
  (وزارة التربية والتعليم(المحيطة بالمدرسة والمحافظة عليها . 8
  

   وسائل التواصل خارج المدرسة -ب 
  

  : تتضمن هذه الفئة من الوسائل ما يلي 
  
  :وسائل اإلعالم وتشمل آل من . 1
  
  .  الصحف والمجالت -

  
  .  اإلذاعة -

  
  .  التلفزيون -



  
  . إلنترنت  ا-

  
üالصحــف والـمجـالت : _  
  

يمكن اعتبار هذا النوع من الوسائل إحدى محققات التواصل بين البيت والمدرسة واألسرة وقد 
زاد عدد هذه الصحف والمجالت وتنوعت فكان منها السياسي والديني والفني واالقتصادي 

  )1985,عبد الرزاق وآخرون. (واالجتماعي 
  

ية فهي متواجدة اآلن وإن لم تكن بالكثرة وال بالمستوى المطلوب ويمكن أما المجالت التربو
  : تحقيق التواصل من خالل هذه المجالت والصحف عن طريق ما يلي 

  
  . نشر مقاالت تتعلق بطبيعة وأهداف المواد الدراسية  

  
  .  نشر مقاالت توضح وتغطي األنشطة المدرسية المختلفة  

  
  .ف المجتمع  نشر مقاالت تتعلق بتثقي 

  
  .  إصدار مطبوعات متنوعة توضح فوائد التواص  

  
üاإلذاعــــــة :_  
  

تعتبر اإلذاعة من أهم وسائط التربية وإحدى الوسائل المحققة للتواصل المنشود فمن خاللها يمكن 
إذاعة برامج ثقافية وإرشادية تعالج مشكلة عدم التواصل بين البيت والمدرسة آذلك إذاعة برامج 

علق بمشكالت التالميذ حتى يكون اآلباء على وعي بها مما يؤدي إلى التآزر بين البيت تت
  . والمدرسة في مجال إيجاد الحلول المناسبة 

  
üالتـلفــزيـــون :_  
  

يعتبر أآثر الوسائل المرئية واإلذاعية انتشارا في العصر العتماده على الصوت والصورة 
قراءة لذا فإن تأثيره يعتبر عاما بالنسبة لجميع أفراد المجتمع المباشرة دون الحاجة إلى معرفة ال

  ويمكن من خالله زيادة التواصل بين البيت والمدرسة 
  

  : وذلك عن طريق 
  

  . عرض برامج توضح فائدة التواصل بين البيت والمدرسة على مستقبل الطالب 
  

  . عرض أفالم وندوات حول موضوع التواصل المثمر  
  

ت مع األهالي الحريصين على التواصل واستمرار يته مع المدرسة وإظهار  عرض مقابال 
  .إيجابيات هذا التواصل 

  



  
üاإلنـتـرنــت :-   
  

لعل استخدام شبكة المعلومات العالمية من أهم وسائل التثقيف والتوعية والتواصل التي يمكن فعال 
 والطالب وإدارات المدارس ، تطويعها لخلق آليات اتصال جيده بين أولياء األمور والمعلمين

وهناك العديد من المواقع التربوية الهادفة ومواقع الكثير من المدارس التي فتحت المجال 
  . للتواصل مع البيت ومع اآلباء واألمهات والمجتمع بشكل عام 

  
ية ونالحظ أن هذه الوسائل بكافة أنواعها تهدف إلى إيجاد خلفية لدى األهالي عن العملية التعليم

  . في المدارس إال أن تثقيفهم عن التواصل يأتي في المقام األول 
  

ومن آل ما سبق فإن مشكلة عدم التواصل بين البيت والمدرسة ال يمكن حلها دون التآزر بين 
آافة قطاعات المجتمع في إيجاد الحلول والوسائط للوصول إلى التعاون المنشود وفي حالة نجاح 

  .نتائج سيكون لها األثر األآبر على المجتمع وأبنائه هذه الجهود فإن جميع ال
  
vأسباب عدم التعاون بين البيت والمدرسة   
  

من البديهي عدم وجود مشكلة بدون أسباب أو عوامل تؤدي إليها وتكون المسبب لها إال أن هذا 
ها األسباب تختلف حسب طبيعة المشكلة وهذا يستوجب البحث وتكثيف الجهود إليجاد الحلول ل

  -:بصورة جذرية ال سطحية وفيما يلي عرض لبعض هذه األسباب
  
  _: الظروف المتغيرة-1
  

وهي توجد في البيئات الحضارية وخاصة في المجتمعات المتباينة، إذ أن هناك الكثير من القيم 
المتناقضة التي تبرز معايير واسعة التنوع إضافة إلى التغير االجتماعي السريع حيث يترآز 

الشديد على التكامل في القيم ورغم وجود هذا الضغط إال أنه يكون شديد في المجتمع الضغط 
  األآثر محافظة األمر الذي يفرض ترسيخًا جديًد للقيم إذا ما أرادت المجتمعات أن تبقى وتقاوم 

  
 أدت آثرة األعمال وخروج المرأة إلى العمل إلى انقطاع الصلة والمتابعة بين:فعلى سبيل المثال -

اآلباء العاملين وأبنائهم هذا من ناحية وانقطاع التواصل بينهم وبين إدارة المدرسة من ناحية 
أخرى األمر الذي أدى إلى إظهار الطالب أسلوب عدم الالمباالة تجاه المدرسة وعدم احترام 

المعلمين وإحداث الفوضى لعدم وجود الرقيب والمتابع من البيت، هذا باإلضافة إلى المشاآل 
األسرية التي تحدث في البيت مثل إنفصال الوالدين، أو عدم التفاهم بينهما ، مما يؤدي إلى 

  .التشتت األسري فيصبح الطالب بعيدًا عن العناية الالزمة والمراقبة المستمرة 
  

آالنظام : آما يمكن أن يضاف لهذه الظروف ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده وأنظمته المختلفة
ومدى اهتمامها بتفعيل المشارآة الفعالة للمواطنين , والتعليمي, واالجتماعي, االقتصادي

والتواصل معهم والتوجه نحو فتح المجال لالستماع للرأي اآلخر وتقبل النقد والتغيير المستمر لما 
  .فيه صالح المجتمع

  
  
  



  
  _: احتياجات الطلبة-2
  

يتم التعبير عنها بصورة إيجابية أو سلبية تأخذ هذه االحتياجات أشكال متعددة في مدارسنا وربما 
 فالصورة اإليجابية تعتبر نوع من أنواع التواصل بين أطراف العملية التعليمية تظهر في -

  :الصور التالية
  

  . االحترام المتبادل بين الطالب وهيئة التدريس 
  

  . التواصل مع جيل الكبار 
  

  . الخبرات التعليمية ذات المعنى 
  
  
  :ة السلبية تظهر دائما في هيئة سلوآيات غير مرغوبة يقوم بها الطالب تتمثل فيأما الصور-

  
  . المشاغبة الدائمة  

  
  . آثرة الغياب 

  
  . مهاجمة المعلمين 

  
و تأثير هذه االحتياجات في صورتها السلبية ينعكس بشكل أو آخر علي مدي نجاح اإلدارة 

ؤدي إلى إخفاق الجانبين في التوصل إلى حل متفق التربوية في التعامل مع هذه االحتياجات فقد ت
عليه فقد يرى البيت أن هذه االحتياجات منبعها عدم آفاءة طاقم التدريس وفشل المدرسة في إيجاد 
الجو المدرسي الذي يتوافق معه الطالب في حين ترى المدرسة من جانبها إخفاق البيت في القيام 

  .بين وعدم االهتمام بهمبمسئوليته في تربية مثل هؤالء المشاغ
  
  _: المعلمين-3
  

للمعلمين دور آبير في تعميق التعاون بين البيت والمدرسة، فالمعلم باتصاله بمجتمع الطالب 
واهتمامه بظروف حياته يستطيع التقرب إلى الطالب ومعالجة مشكالتهم وآلما آان بعيدا عن 

ا في معرفة ما يهمهم وبالتالي مقصرا في طالبه واالهتمام بهم وعدم اتصاله بعائالتهم آان مقصر
  .أداء وظيفته آمعلم مؤتمن على رعيته

  
فعلى سبيل المثال استخدام المعلمين للعنف تجاه الطالب يدفع في آثير من األحيان أولياء األمور 

إلى االحتجاج لدى إدارة المدرسة على مثل هذا التصرف واتهام هؤالء المدرسين بإخفاقهم في 
التعليمية وعدم إيجاد األساليب المناسبة لتوصيل المعلومة إلى أذهان الطالب، وال يقف العملية 

  .األمر عند هذا الحد بل يتعدى األمر إلى اتهام المعلمين أولياء األمور بالفشل في تربية أبنائهم
  

وهذا آله ينعكس على عالقة البيت بالمدرسة إضافة إلى ما يحدثه أسلوب العنف من آبت 
انيات الطالب العقلية خشية الوقوع في الخطأ في حالة اإلجابة علي أسئلة المعلم األمر الذي إلمك

قد ينتهي إلى إحداث عقده خوف لديهم ولألسف فأن آثيرا من المعلمين يستخدمون هذا األسلوب 



  :مع أنه باإلمكان استخدام وسائل تربوية أخرى ناجحة وتفعليها داخل الموقف التعليمي مثل
  

  .استخدام وتفعيل آشوف الدرجات  
  

   الترآيز على الطالب وإشراآه في الحصة 
  

   إشراك الطالب في األنشطة المدرسية 
  

   النصيحة 
  

  . جلسات المصارحة 
  

وغيرها من الوسائل التي تختلف وظروف آل مشكله ويترك المجال فيها للمعلم الستخدام ما يراه 
  .مناسبا ومتوافقا مع احتياجات طالبه 

  
  _: مشارآة المواطنين-4
  

لقد آان لمشارآة المواطنين التقليدية طابع سلبي بمعنى أن المواطنين لم يتدخلوا في عمل وخطط 
المدارس طالما آانت تبدو سائرة بهدوء ولم يحاول المواطنون التأثير في عمل وخطط المدارس 

  .ال سلبياإال عندما يشعرون بعدم الرضا عنها ومثل هذا التدخل قد يأخذ شك
  
أما عن الجانب اإليجابي فإن اشتراك المواطن الذي يمثل المجتمع في رسم أهداف المدرسة -

فمشارآة أولياء األمور في وضع المواد التي تالئم الطالب , يؤدي إلى ازدياد التواصل من ناحية
ردود جيد وتكون قريبة من واقعه بحيث تكون أآثر توافقا مع مشكالته ومن األمور التي لها م

علي المستوي التربوي أن األساليب داخل المدرسة أصبحت أآثر تعقيدا إذ أصبح من الصعب 
أي " على المواطن العادي إدراآها وهذا من شأنه أن ينعكس على العالقة بين المدرسة والمجتمع 

جب عليها إذ يؤدي إلى اتهام المواطن إلدارة المدرسة بعدم إدراك مسؤولياتها تجاه ما ي" البيت 
مما يتناسب وحاجات الطالب وواقعهم إضافة إلى ان مستوى فهم بعض اآلباء ال يصل إلى 

مستوى التقدم في هذه األساليب األمر الذي يؤدي إلى الظن أن المدرسة تستخدم أساليب معقدة في 
  . العملية التعليمية التربوية 

  
  _: قـلـــة الـــوعــــي-5
  

 أهم المشكالت التي تعوق الكثير من المجتمعات عن النهوض والتقدم، تبدو مشكلة قلة الوعي من
, وتقلل من فعالية الكثير من البرامج والفعاليات التي تقصد منها الدول النهوض بمستوى شعوبها

ومشكلة عدم أو قلة الوعي بالتعاون بين البيت والمدرسة لها آثارها الكبيرة علي المستوي 
اء بدور المدرسة ودورهم آأولياء أمور في المتابعة ألبنائهم وآذلك فقلة وعي اآلب. التربوي

المعلمين بأهمية دور المدرسة والبيت يؤدي بالتالي إلى انعدام التعاون المطلوب بين أهم 
  .مؤسستين تربويين

  
ولعل هذه المشكلة تعتمد على نوعية البيئة التي يعيشها أبناء المجتمع فإذا آان المجتمع يعيش في 

يئة مثقفة واعية آان هناك إدراك من الجميع بأهمية هذا التعاون وإذا آان المجتمع أميًا لم يكن ب
  .هناك اهتمام وال مراعاة للمسئوليات المنوطة بكل فرد وخصوصًا أولياء األمور



  
ومن المهم جدًا ألي مشروع ناجح أن يصحبه نوع من التوعية واإلعالن لكي يستفيد أبناء أي 

  . أو حتى يستطيعوا مواجهته إذا آان األمر يتعلق بمشكلة معينة مجتمع منه
  

والتعاون بين البيت والمدرسة من أهم األمور التي تحتاج إلى نشر التوعية بأهميتها بين الناس 
وخصوصًا أن هناك الكثير ممن يجهل أدوار البيت والمدرسة آمؤسستين تربويتين فاعلتين 

  .مستوى أي أمة تسهمان بشكل واسع في النهوض ب
  

وبالتالي فإننا نحتاج في عمان إلى العديد من برامج التوعية سواء آانت تقدم عن طريق وسائل 
اإلعالم المختلفة أي من خالل العلم وأصحاب الدعوة ، والحقيقة أن البرامج التربوية على 

ر المتزايد في آل مستوى الدول العربية ال تلبي احتياجات الفرد بل هي قليلة جدًا في ظل التطو
طرق ووسائل الحياة مما يقتضي مسايرة متالحقة من دور التربية واإلعالم لالهتمام بتوعية 

األبناء واآلباء والمعلمين بكل جديد ومفيد وبكل ما يسهم في نجاح وإتمام العملية التعليمية 
  .التربوية آما هو مخطط لها

  
  ناءدور الوالدين في إشباع الحاجات النفسية لألب

  
إذا استطاعت األسرة تفهم حاجات األبناء ومطالب نموهم آان من السهل التعامل معهم ويخفف 

من متاعبهم ويحل مشكالتهم ولذا فان من الواجب توفير الرعاية لهم في جميع المجاالت الصحية 
كن ال والبدنية والحرآية والعقلية واالجتماعية والفسيولوجية واالنفعالية بشكل علمي مدروس ول

  بد ان نفرق ونميز بين الرعاية و التربية، 
  

فهي في غاية األهمية " التربية"يستطيع أي شخص أن يقوم بها، أما الثانية " الرعاية" فاألولى
وال يستطيع أي شخص يقوم بها وهي مسؤولية األسرة والوالدين معا بالدرجة األولى وليس دور 

اء من مأآل ومشرب وملبس فقط، فهذا واجب البد تحمله، األسرة هو تلبية الحاجات المادية لألبن
ومسؤولية الوالدين شاءوا أم أبوا، وإنما الدور الحقيقي هو الدور النفسي والمعنوي والذي يبدأ من 
الوالدة وحتى مرحلة الرشد وقد يستمر إلى ابعد من ذلك وهو دور أهم وأصعب من الدور األول 

  .واجتماعية، ال تقل أهمية من الحاجات المادية الن هناك حاجات ومتطلبات نفسية 
  

الكثير من الحاجات النفسية التي البد ان تشبع منذ الصغر الن لحرمانها سوف تسبب الكثير من 
  :ان األطفال لهم حاجات نفسية مختلفة ومنها. المشكالت السلوآية والنفسية في المراحل الالحقة

  .التقبل واالحترام والتقدير) 1
  .طمئنان واألمن النفسياال) 2
  .إشباع جوانب الحب والحنان) 3
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  غياب الطالب وهروبهم-

  
البي مجتمعًا متميزًا نظرا لترآيبته المتميزةً  ألفراده الذين تربطهم عالقات يمثل المجتمع الط

خاصة وتجمعهم أهداف موحدة في ظل مجتمع تربوي تحكمه أنظمة وقوانين تنظم مسيرة العمل 
داخله ، وعلى الرغم من ذلك فقد زخر هذا المجتمع بالكثير من المشكالت المختلفة التربوية 

لقت مضاجع المسئولين والتربويين ومن تلك المشكالت مشكلة التأخر الدراسي والتعليمية التي أق
ومشكلة السلوك العدواني والتمرد والجنوح واالنطواء والغياب والتأخر الصباحي ، وغيرها من 

  0المشكالت المؤثرة في حياة الطالب والتي قد تؤثر سلبًا في مسيرته الدراسية 
  

من أهم المشكالت التي يعاني منها المجتمع المدرسي ، وذلك لما وتعتبر مشكلة الغياب والهروب 
لها من تأثير سلبي على حياة الطالب الدراسية وسببًا في آثير من إخفاقاته التحصيلية وانحرافاته 

السلوآية، وهذا ما أشغل بال المسئولين والمربين الذين أخذوا على عاتقهم دراسة هذه المشكلة 
  . ووضع البرامج لعالجها والقضاء على آثارهاوالتعرف على أسبابها

  
  :طبيعة المشكلة -

  
يعني غياب الطالب عن المدرسة هو عدم تواجده بها خالل الدوام الرسمي أو جزء منه ، سواًء 

آان هذا الغياب من بداية اليوم الدراسي ، أي قبل وصوله للمدرسة أو آان بعد وصوله للمدرسة 
ل الغياب ، أو حضوره للمدرسة واالنتظام بها ثم مغادرته لها قبل والتنسيق مع بعض زمالئه حو
  .نهاية الدوام دون عذر مشروع 

  
وإذا آان غياب الطالب في بعض األحيان بسبب مقبول لدى أسرة الطالب آالغياب ألجل مهام 

بسبب عوامل أخرى غير ذات , منزلية بسيطة أو بسبب عوامل صحية يمكن التغلب عليها أ و
 قوي ولكن يجدها الطالب فرصة للغياب ، فإن ذلك ال يعتبر مقبوًال من ناحية تربوية ألن تأثير

تلك الظروف الخاصة يمكن التغلب عليها ومواجهتا بحيث ال تكون عائقًا في سبيل الحضور إلى 
   0المدرسة 

  
  :األسباب والدوافع -

  
 ما يعود إلى الطالب نفسه يرجع غياب الطالب وهروبه من المدرسة ألسباب وعوامل عدة منها

ومنها ما يعود للمدرسة ومنها ما يعود ألسرته ومنها عوامل أخرى غير هذه وتلك ، وسنتطرق 
في األسطر التالية ألهم تلك األسباب والدوافع التي قد تكون وراء غياب الطالب وهروبه من 

  :المدرسة 
  

  :العوامل الذاتية : أوًال 
  

  :وتتمثل في وهي عوامل تعود للطلب نفسه 
  
لشخصية الطالب وترآيبته النفسية بما يمتلكه من استعدادات وقدرات وميول تجعله ال يتقبل ) 1

  0العمل المدرسي وال يقبل عليه 
  
اإلعاقات والعاهات الصحية والنفسية المالزمة للطالب والتي تمنعه عن مسايرة زمالئه ) 2



 له خبرة غير سارة مما يدفعه إلى البحث عن فتجعله موضعًا لسخريتهم فتصبح المدرسة بالنسبة
  0وسائل يحاول عن طريقها إثبات ذاته 

  
عدم قدرة الطالب على استغالل وتنظيم وقته وجهل أفضل طرق االستذآار، مما يسبب له ) 3

  0إحباطًا و إحساسا بالعجز عن مسايرة زمالئه تحصيليًا 
  
هر االستهتار والعناد و آسر األنظمة والقوانين لرغبة في تأآيد االستقاللية وإثبات الذات فيظ) 4

  0والتي يلجأ إليها آوسائل ضغط إلثبات وجوده ) المدرسة والمنزل ( التي يضعها الكبار
  
ضعف الدافعية للتعلم وهي حالة تتدنى فيها دوافع التعلم فيفقد الطالب االستثارة ومواصلة ) 5

  0قيق التكيف الدراسي والنفسي التقدم مما يؤدي إلى اإلخفاق المستمر وعدم تح
  

  :العوامل لمدرسية : ثانيًا 
  

وهي عوامل تعود لطبيعة الجو المدرسي و النظام القائم والظروف السائدة التي تحكم العالقة بين 
  :عناصر المجتمع المدرسي مثل 

  
مل عدم سالمة النظام المدرسي وتأرجحه بين الصرامة والقسوة وسيطرة عقاب آوسيلة للتعا) 1

  .مع الطالب أو التراخي واإلهمال وعدم توفر وسائل الضبط المناسبة
  
سيطرة بعض أنواع العقاب بشكل عشوائي وغير مقنن مثل تكليف الطالب بكتابة الواجب عدة ) 2

  الخ000مرات والحرمان من بعض الحصص الدراسية والتهديد باإلجراءات العقابية 
  
1-   
  
 واالحترام من قبل عناصر المجتمع المدرسي حيث يبقى عدم اإلحساس بالحب والتقدير) 3

  .الطالب قلقًا متوترًا فاقدًا األمن النفسي
  
  0إحساس الطالب بعدم إيفاء التعليم لمتطلباته الشخصية واالجتماعية ) 4
  
عدم توفر األنشطة الكافية والمناسبة لميول الطالب وقدراته واستعداداته التي تساعده في ) 5

  0 لديه وتحقيق المزيد من اإلشباع النفسي خفض التوتر
  
  0آثرة األعباء والواجبات ، خاصة المنزلية التي يعجز الطالب عن اإليفاء بمتطلباتها ) 6
  
عدم تقبل الطالب والتعرف على مشكالته ووضع الحلول المناسبة لها مما أوجد فجوة بينه ) 7

ي فقد الثقة في مخرجات العملية التعليمية وبين بقية عناصر المجتمع المدرسي فكان ذلك سببًا ف
  .برمتها واللجوء إلى مصادر أخرى لتقّبله

  
  :العوامل األسرية : ثالثا 

  
وتتمثل في طبيعة الحياة المنزلية والظروف المختلفة التي تعيشها والروابط التي تحكم العالقة بين 

  :أعضائها ، ومما يالحظ في هذا الشأن ما يلي 



  
القات األسرية وما يشوبها من عوامل التوتر والفشل من خالل آثرة الخالفات اضطراب الع) 1

  0والمشاجرات بين أعضائها مما يشعر الطالب بالحرمان وفقدان األمن النفسي 
  
ضعف عوامل الضبط و الرقابة األسرية بسبب ثقة الوالدين المفرطة في األبناء أو إهمالهم و ) 2

جدوا في عدم المتابعة فرصة التخاذ قراراتهم الفردية بعيدا عن انشغالهم عن متابعتهم الذين و
  0عيون اآلباء 

  
سوء المعاملة األسرية والتي تتأرجح بين التدليل والحماية الزائدة التي تجعل الطالب اتكاليًا ) 3

سريع االنجذاب وسهل االنقياد لكل المغريات وبين القسوة الزائدة والضوابط الشديدة التي تجعله 
حاطًا بسياج من األنظمة والقوانين المنزلية الصارمة مما يجعل التوتر والقلق هو سمة الطالب م

  0الذي يجعله يبحث عن متنفس آخر بعيد عن المنزل والمدرسة 
  
عدم قدرة األسرة على اإليفاء بمتطلبات واحتياجات المدرسة ، وحاجات الطالب بشكل عام ، ) 4

  . منعًا لإلحراج ومحاولة للبحث عما يفي بمتطلباته مما يدفع الطالب لتعمد الغياب
  
  

  :عوامل أخرى : رابعًا 
  

  :وتتمثل في غير ما ذآر أعاله ومن أهمها 
  
جماعة الرفاق وما يقدمه أعضاؤها للطالب من مغريات تدفعه لمجاراتهم واالنصياع لرغباتهم ) 1

  .لوقتيةفي الغياب والهروب من المدرسة وإشغال الوقت قضاء الملذات ا
  
عوامل الجذب المختلفة التي تتوفر للطالب وتصبح في متناول يده بمجرد خروجه من المنزل ) 2

  . مثل األسواق العامة وشواطئ البحر وأماآن التجمع ومقاهي اإلنترنت والكازينوهات
  

  :البرنامج العالجي
  

الب نفسه وعلى أسرته على الرغم من التأثير السلبي لغياب الطالب وهروبه من المدرسة على الط
والمجتمع بشكل عام ، إال أن تأثيره على المدرسة أآثر وضوحًا ، ذلك أنه عامل آبير يساهم في 

  0تفشي الفوضى داخل المدرسة واإلخالل بنظامها العام 
  

فتكرار حاالت الغياب والهروب من المدرسة وبروزها آظاهرة واضحة في مدرسة ما يسبب 
 وتدهور مستوى طالبها التعليمي والتربوي ، خاصة في ظل عجز خلًال في نظام المدرسة

  0)وقاية وعالجًا ( المدرسة عن مواجهة مثل هذه المشكالت 
  

ومن هنا فعلى المدرسة أن تكون قادرة على اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والتربوية المناسبة لعالج 
ا والتي قد تتجاوز أسوار مشكلة الغياب والهروب ، وجاّدة في تطبيقها والحد من خطورته

المدرسة إلى المجتمع الخارجي فتظهر حاالت السرقة والعنف وإيذاء اآلخرين والتخريب 
واالعتداء على الممتلكات العامة وآسر األنظمة ، وما إلى ذلك من مشكالت تصبح المدرسة 

  والمنزل عاجزين عن حّلها ومواجهتها ،
  



  :ي هذا المجال ومن أهم ما يمكن أن تقوم به المدرسة ف
  
  
  

  :اإلجراءات الفنية : أوًال 
  
دراسة المشكالت الطالبية الحقيقية والتعرف على أسبابها مع مراعاة عدم الترآيز على ) 1

أعراض المشكالت وظواهرها وإغفال جوهرها ، واعتبار آل مشكلة حالة لوحدها متفردة بذاتها 
0  
  
  :توافق النفسي والتربوي للطالب عن طريق تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مزيد من ال) 2
  

  0 تهيئة الفرص لالستفادة من التعليم بأآبر قدر ممكن  
  

   الكشف عن قدرات وميول واستعدادات الطالب وتوجيهها بشكل جيد 
  

  0 إثارة الدافعية لدى الطالب نحو التعليم بشتى الوسائل  
  

  0امل بحكمة مع الجوانب السلبية  تعزيز الجوانب اإليجابية في شخصية الطالب والتع 
  

  0 الموازنة بين ما تكلف به المدرسة طالبها وما يطيقون تحمله  
  

  0 إثارة التنافس والتسابق بين الطالب وتشجيع التعاون والعمل الجماعي بينهم  
  
خلق المزيد من عوامل الضبط داخل المدرسة عن طريق وضع نظام مدرسي مناسب يدفع ) 3

ستوًى معين من ضبط النفس يساعد على تالفي المشكالت المدرسية وعالجها ، مع الطالب إلى م
مالحظة أن يكون ضبطًا ذاتيًا نابعًا من الطالب أنفسهم وليس ضبطًا عشوائيًا بفرض تعليمات 

  0شديدة بقوة النظام وسلطة القانون 
  
ون المشترك بينها حول توثيق العالقة بين البيت والمدرسة لخلق المزيد من التفاهم والتعا) 4

أفضل الوسائل للتعامل مع الطالب والتعرف على مشكالته ووضع الحلول المناسبة لكل ما يعوق 
  مسيرة حياته الدراسية والعامة

  
  

  :اإلجراءات اإلدارية : ثانيًا 
  
وضع نظام واضح للطالب لتعريفهم بالنتائج الوخيمة التي تعود علهم بسبب الغياب والهروب ) 1

لمدرسة ، مع توضيح اإلجراءات التي تنتظر من يتكرر غيابه من الطالب وأن تطبيق تلك من ا
  0اإلجراءات ال يمكن التساهل فيه أو التقاضي عنه 

  
التأآيد على ضرورة تسجيل الغياب في آل حصة عن طريق المعلمين وأن يتم ذلك بشكل ) 2

لفصول الذين قد يستغلون دقيق وداخل الحصص دون االعتماد بشكل آامل على عر فاء ا
  .عالقاتهم بزمالئهم



  
المتابعة المستمرة لغياب الطالب وتسجيله في السجالت الخاصة به للتعرف على من يتكرر ) 3

غيابه منهم ، وتتم المتابعة بشكل يومي مع التأآد من صحة المبررات التي يحضرها الطالب من 
حاضر التوقيف وما شابه ذلك وليكن ذلك عن ولي أمره أو الجهات األخرى آالتقارير الطبية وم
  0طريق أحد اإلداريين إلعطائه صفة أآثر رسمية 

  
تحويل حاالت الغياب المتكررة إلى المرشد الطالبي لدراستها والتعرف على أسبابها ودوافعها ) 4

  .ووضع البرامج والخدمات التوجيهية واإلرشادية المناسبة لمواجهة تلك المشكالت وعالجها
  
إبالغ ولي أمر الطالب بغياب ابنه بشكل فوري وفي نفس يوم الغياب وحبذا لو يتم ذلك خالل ) 5

الحصة األولى أو الثانية على أقص حد لكي يكون على بينة بغياب ابنه وبالتالي إمكانية متابعته 
  .للتعرف على حالته والتأآيد علي ولي األمر بضرورة الحضور إلى المدرسة لمناقشة الحالة

  
التأآيد على الطالب الغائب بااللتزام بعدم تكرار الغياب وآتابة التعهدات الخطية عليه وعلى ) 6

  0ولي أمره مع التأآيد بتطبيق اللوائح في حالة تكرار الغياب 
  
اتباع إجراءات اشد قسوة لمن يتكرر غيابه وهروبه من المدرسة آالحرمان من حصص ) 7

  0ي الحفالت المدرسية والزيارات الخارجيةالتربية الرياضية أو المشارآة ف
  
تنفيذ التعليمات والتنظيمات التي تضمنتها الالئحة الداخلية لتنظيم المدارس والتي تنص على ) 8

  0راءات التي يلزم العمل بها عند التعامل مع حاالت الغياب <بعض ا
  

 ووسائلها التربوية ومهما يكن من أمر فإنه ال يمكن أن تنجح المدرسة في تنفيذ إجراءاتها
واإلدارية لعالج مشكلة غياب الطالب وهروبهم إذا لم تبد األسرة تعاونًا ملحوظًا في تنفيذ تلك 
اإلجراءات ومتابعتها ، وإذا لم تكن األسرة جّدية في ممارسة دورها التربوي فسيكون الفشل 

  مصير آل محاوالت العالج والوقاية
  

  امشاآل طالب الثانوية آيف نحد منه
  

تعتبر المرحلة الثانوية من المراحل الدراسية الهامة حيث يقطف الطالب فيها ثمرة جهودهم التي 
  .بذلوها في المرحلة االبتدائية والمتوسطة

  
والطالب في هذه المرحلة يمر بفترة حرجة من مراحل النمو وهي مرحلة المراهقة المتوسطة من 

 والميول واالتجاهات والرغبات والشهوات  حيث تظهر فيها العديد من المشاآل18-16سن 
والحاجات فإذا لم يتم فيها توجيههم من قبل األباء والمعلمين توجيهًا سليمًا في ظل إطار شرعي 

وتربوي مرن بعيدًا عن التهاون والتساهل والتخلي عن المبادئ والمثل والقيم وبعيدًا عن 
حلة يضيعون في لجج الفتن ومز الق الرذيلة التصرفات العصبية الرعناء فإن الشباب في هذه المر

  .مما يؤدي بهم إلى االنحطاط والفشل وعدم القدرة على مواجهة متطلبات الحياة
  

وأن المتأمل لواقع طالب المرحلة الثانوية يجد أنهم لديهم العديد من التصرفات والسلوآيات 
حتى ترآها، وعقوق الوالدين السيئة أوقعتهم في الكثير من المشاآل آالتهاون في الصالة أو 

واستعمال المخدرات والتدخين والمعاآسة في األسواق والكذب والسب والشتم القبيح والسرعة 
الجنونية والتفحيط والميوعة ومحاآاة الغرب في قصات الشعور وفي مالبسهم وفي حرآاتهم 



الهروب منها والعبث والتشبه بالنساء وممارسة الرذيلة والسرقة والتمرد على أنظمة المدرسة و
بممتلكاتها واالعتداء على اآلخرين والغش في االختبارات وإظهار السلوك العدواني والعناد أمام 
المعلمين وعدم احترامهم وغير ذلك من التصرفات السيئة التي يشمئز منها آل إنسان غيور على 

لمورد البشري الهام في دينه وقيمة وعاداته وحريص على مصلحة هؤالء الشباب الذين يعتبرون ا
  : بناء الوطن ومن أبرز النتائج السلبية التي تنتج عن ظهور مثل هذه السلوآيات السيئة مايلي 

  
 التأثير على سلوآيات الطالب اآلخرين حيث تنتقل العدوى من طالب سيئ إلى طالب يتصف  

  .بالسلوآيات الحسنة خصوصًا عند غياب النصح والتوجيه
  

  .الدراسي عند بعض الطالب ضعف التحصيل  
  

  . التأثير السلبي على عطاء المعلم بسبب ظهور مثل هذه السلوآيات 
  

  . إعطاء صورة غير حضارية في المجتمع الذي تكثر فيه هذه السلوآيات 
  

  . الهدر االقتصادي الناتج عن العبث بالممتلكات 
  

  .ت ظهور البطالة في المجتمع الذي تظهر فيه مثل هذه السلوآيا 
  

  : ولعل من أبرز األسباب التي أدت إلى وقوع الشباب في مثل هذه المشاآل مايلي 
  
  .ضعف الوازع الديني والجهل بأحكام الشريعة) 1
  
  .غياب القدوة الحسنة سواًء من أولياء األمور أو من المعلمين) 2
  
ا األساسي في التفكك األسري وانشغالها بمباهج الحياة أدى إلى تخلي األبوين عن دورهم) 3

  .التربية وإسداء النصح والتوجيه ألبنائهما في هذه المرحلة الحساسة
  
التدليل المفرط والشدة الزائدة تؤدي إلى وقوع الشباب في مثل هذه المشاآل حيث يجب على ) 4

آل أب أن يتعامل مع أبنائه في هذه ا لمرحلة تعامًال أخويًا دون أن يترك الحبل على الغارب 
يفعلون مايشاؤون دون عقاب أو توجيه وال يقوم في نفس الوقت بالتضييق والتشديد وترآهم 

  .عليهم ومحاسبتهم على آل صغيرة وشاردة وواردة
  
  .مشاهدة أفالم الجريمة والجنس والقنوات الفضائية المسعورة والمجالت الهابطة) 5
  
  .االستخدام السلبي لإلنترنت) 6
  
  .مصاحبة رفقاء السوء) 7
  
ض المعلمين لهم سلوآيات سيئة وتصرفات غير الئقة ُيظهرها أمام الطالب مما يؤثر سلبًا بع) 8

عليهم والبعض اآلخر من المعلمين تقع عينه على بعض هذه السلوآيات المنحرفة وال يقوم 
بالتوجيه والنصح واإلرشاد همه األول فقط تدريس الطالب مادته العلمية وإنهائها في الوقت 

  .المحدد



  
  
  : وحتى يمكننا أن نحد من هذه المشاآل البد أن نضع العالج المناسب لها وذلك على النحو التاليـ

  
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا : "دعاء الوالدين بصالح الذرية حيث يقول اهللا تعالى ) 1

 عجيب إذا ُأخذ ، فالدعاء ذو أثر74سورة الفرقان آيه " وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
بأرآانه وأسبابه من تمجيد هللا وثناء على النبي صلى اهللا عليه وسلم والدعاء في األوقات 

  .المستجابة آالسحر ونزول المطر وفي السجود وأدبار الصلوات مع األخذ باألسباب
  
على المعلم أن يبذل ما في وسعه في النصح والتوجيه حيث أن دوره ال يقتصر فقط على ) 2

يل المعلومات للطالب فقط وإنما يتعدى دوره إلى أهم من ذلك فدوره في المدرسة آدور توص
  .األب في المنزل يربي وينصح ويوجه

  
وإذا قارنا بين عدد الساعات التي يعيشها الطالب مع معلمه في المدرسة فإنها قد تصل إلى خمس 

لتزمها مع والديه، وإذا آان األمر أو ست ساعات يوميًا لوجدنا أنها أآثر من عدد الساعات التي ي
آذلك، فإن المعلم يرى من األحوال والتصرفات التي تصدر من الطالب قد تخفى على والديه، لذا 
يجب عليه أن يقوم بإصالح المعوج وتهذيب األخالق وتصحيح األفكار بأسلوب المشفق الناصح 

معين ألن ذلك أبلغ في قبول وأن تكون النصيحة المقدمة للطالب سرًا إن آانت خاصة بفرد 
  .النصيحة وأسرع لالستجابة، أما إن آانت عالنية فهو توبيخ في قالب نصح التقبله النفس

  
بناء الثقة وجسور المحبة عند الطالب في هذه المرحلة من قبل أولياء األمور والمعلمين وذلك ) 3

هزاء والتقريع التأنيب وتعزيز بالكلمات الطيبة ذات األثر الوجداني والبعد عن السخرية واالست
  .السلوآيات الطيبة التي تظهر منه بالتشجيع المستمر

  
إعطاء الطالب في هذه المرحلة الفرصة للحديث وإبداء الرأي واالستماع واإلنصات له ) 4

باهتمام مع مراعاة البعد عن الفوقية والتسلط عند الحديث معه وأن يكون توضيح ما يبدر منه من 
 ذلك بأسلوب مقنع، فاإلقناع فن ال يجيده إال قلة من الناس فإذا تمكن المحاور سواًء خطأ أثناء

  .المعلم أو األب من إقناع الشباب بخطئه فقد أجاد وأفاد ووصل إلى الهدف المراد
  

ولنا في رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوٌة حسنة عندما جاءه شاب يرغب في الزنى ويستأذنه 
، ورد عليه صلى … له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا فاسق أو يا منافق أو في ذلك فما قال

أتحبه لعمتك، فكانت .. أتحبه ألختك .. يا هذا أتحبه ألمك: اهللا عليه وسلم ردًا مقنعًا هادئًا قائًال له 
  .إجابة الشاب بالنفي وخرج من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبغض شيء عليه هو الزنى

  
أن ُيولي آل من ولي األمر والمعلم العناية واالهتمام بتعميق الجانب العقدي في نفس الطالب ) 5

ألن ذلك من أهم األسس في استمرار المؤمن على مراقبة اهللا واستشعار عظمته وخشيته في آل 
 يكون فال. الظروف واألحوال، وهذا مما يقوي القوة النفسية واإلرادة الذاتية لدى الفرد المؤمن

عبدًا لشهواته، وال أسيرًا ألطماعه فإذا قوي هذا الجانب فإن الفرد ينصلح من داخله ألنه يعتقد أن 
  .عين اهللا الساهرة تراقبه وتراه وتعلم سره ونجواه

  
يجب على آل من األب والمعلم االلتزام بمبادئ الدين اإلسالمي الحنيف والخلق اإلسالمي ) 6

ة الحسنة لهؤالء الشباب حيث يعتبر ذلك مؤثرًا إيجابيًا قويًا، في معالجة القويم وأن يمثلوا القدو
مشاآلهم فالفرد ال يقبل النصح وال اإلرشاد وال تتولد لديه أي قناعة من إنسان سلوآياته سيئة 



وتصرفاته غير الئقة ومخالفٌة لشرع اهللا عز وجل، فالتربية بالقدوة الحسنة من أهم الوسائل 
  .الجة العديد من المشاآل التي يعاني منها الشبابالناجحة في مع

  
  إشغال وقت فراغ الشباب بما ينفعهم ويفيدهم) 7
  

  .مفسدة للمرء أي مفسدة.. إن الشباب والفراغ والجدة: يقول الشاعر 
  

لذلك يجب على المدرسة العناية بتفعيل األنشطة المدرسية وتوجيه الطالب نحو القيام ببعض 
لتنمية حب العمل لديهم آذلك يجب على آل معلم من خالل مادته تنمية حب األعمال المهنية 

القراءة واإلطالع لطالبه ، ويجب على األب توفير مكتبة منزلية مقروءة وسمعية ومرئية يتم 
اختيار مادتها بعناية و محاولة إشراك ابنه في الفترة المسائية وفي اإلجازات الصيفية بالدورات 

سب اآللي والكهرباء وغيرها والحرص على توجيهه بحفظ القرآن واألحاديث المتنوعة في الحا
  .النبوية وآثار السلف الصالح

  
أن ترآز المناهج الدراسية بمختلف التخصصات بصورة أآثر على توضيح المخاطر السيئة ) 8

  . .التي تلحق بالشباب نتيجة انحرافاتهم السلوآية وتقديم وسائل العالج المناسبة 
  

  ا يقصد بالتأخر الدراسي ؟ ماذ
  

يتشكى الكثير من اآلباء واألمهات من حالة التأخر الدراسي التي يعاني منها أبناءهم ، غير 
مدرآين لألسباب الحقيقية وراء هذا التأخر وسبل عالجها ، وقد يلجأ البعض منهم إلى األساليب 

والشك أن .  أبنائهم على االجتهاد غير التربوية والعقيمة ، آالعقاب البدني مثًال في سعيهم لحث
األساليب القسرية ال يمكن أن تؤدي إلى تحسين أوضاع أبنائهم ، بل على العكس يمكن أن تعطينا 

  نتائج عكسية لما نتوخاه 
  

إن معالجة مشكلة التأخر الدراسي لدى أبنائنا تتطلب منا االستعانة باألساليب التربوية الحديثة ، 
، فهي المنار الذي يمكن أن نهتدي بها للوصول إلى ما نصبوا له ألبنائنا والقائمة على العلم 

  :وألجيالنا الناهضة من تقدم ورقي وهذا بدوره يتطلب منا أن اإلجابة على األسئلة التالية 
  
  آيف نحدد التأخر الدراسي ؟. 1
  
  ما هي أنواع التأخر الدراسي ؟. 2
  
  ما هي مسببات التأخر الدراسي ؟. 3
  
  ف يمكن عالج التأخر الدراسي ؟ آي. 4
  

  : آيف نحدد التأخر الدراسي 
  
  
  



  
  )24: (لكي نستطيع تحديد آون التلميذ متأخر دراسيًا أم ال ، ينبغي إجراء االختبارات التالية 

  
  .اختبارات الذآاء ) 1
  
  .اختبارات القدرات ) 2
  
  .اختبارات التكيف الشخصي واالجتماعي) 3
  

 عن هذه االختبارات وما يمكن أن تكشفه لنا آل واحدة منها من معلومات وسأحاول أن أقدم لمحة
هامة ومفيدة تساعدنا على التعرف على مستوى ذآاء التلميذ ، وما إذا آان عمره العقلي يتناسب 
مع عمره الزمني ، أم انه أعلى ،أم أدنى من ذلك ، وتدلنا على الوسائل التي يمكن االستعانة بها 

 تأخره ، وتوجيهه الوجهة الصحيحة ، ومالفات الهدر الذي يمكن أن يصيب لمعالجة أسباب
  .العملية التعليمية والتربوية إذا ما أهمل هذا الجانب من االختبارات 

  
  :ـ اختبارات الذآاء : أوًال 

  
الذآاء آما هو معلوم ، القدرة على التعلم ، واآتساب الخبرات ، وآلما زاد الذآاء ، آلما زادت 

رة على التعلم ، وطبيعي أن األطفال جميعًا يختلفون بعضهم عن بعض بنسبة الذآاء ، القد
  .آاختالفهم في القدرة الجسمية سواء بسواء 

  
ولقد آان العلماء فيما مضى يهتمون بكمية الذآاء لدى الطفل بصورة عامة ، إال أن األبحاث 

 متفوقًا في الرياضيات ، ولكنه ضعيف في الجديدة آشفت أن للذآاء أنواع متعددة ، فقد نجد تلميذًا
إن الختبارات الذآاء أهمية قصوى وينبغي أن تأخذها مدارسنا بالحسبان لكي . اإلنشاء والتعبير 

  .تستطيع أن تؤدي عملها بنجاح 
  

  ماذا تكشف لنا اختبارات الذآاء ؟ 
  
م أن تحصيله أقل من ذلك ، تعرفنا هذه االختبارات إن آان تحصيل التلميذ متفقًا مع قدراته ، أ) 1

  .وإلى أي مدى ؟
  
تساعدنا على تقبل نواحي النقص ، أو الضعف ، لدى التلميذ ، فال نضغط عليه ، وال نحمله ما ) 2

  .ال طاقة له به ، فيهرب من المدرسة ، ويعرض مستقبله للخراب 
  
  .تساعدنا على تحديد نواحي الضعف التي يمكن معالجتها لدى التلميذ ) 3
  
توضح لنا الفروق الفردية بين التالميذ ، ولهذا األمر أهمية بالغة جدًا ، ال يمكن ألي معلم ) 4

  .ناجح االستغناء عنها 
  
تساعدنا هذه االختبارات على تحديد نواحي القوة والتفوق لدى التلميذ ، والتي يمكن االستعانة ) 5

  .بها على معالجة نواحي الضعف لديه 
  
ختبارات على توجيه التلميذ الوجهة الصحيحة ، فال يكون معرضًا للفشل تساعدنا هذه اال) 6



  )25(وضياع الجهود واألموال 
  

وهكذا يتبين لنا أن االهتمام بمثل هذه االختبارات يتسم بأهمية آبيرة إذا ما أردنا النجاح في عملنا 
 وجنبناهم آل ما التربوي ، وتجنبنا إضاعة الجهود ، وحرصنا على أحوال التالميذ النفسية ،

يؤدي إلى الشعور بالفشل ، وضعف الثقة بالنفس ، وعدم القدرة ، والشعور بالنقص ، وربما يلجأ 
التلميذ إلى الهروب من المدرسة إذا ما وجد نفسه غير قادر على القيام بواجباته المدرسية شأنه 

  .شأن بقية زمالئه في الصف 
  
  

  : أنواع اختبارات الذآاء 
  

  )26: ( من اختبارات الذآاء هناك نوعان
  
  : نوع يقيس القدرة العقلية بصورة عامة-أ

  
للتلميذ ، وتعبر عنه هذه النتيجة بنسبة ]العمر الزمني[و]العمر العقلي[ويوضح لنا العالقة بين 

 100الذآاء حيث تقاس نسبة الذآاء بحاصل قسمة العمر العقلي على العمر الزمني مضروبًا في 
 سنوات ، وأن نتائج اختبارات الذآاء بينت أن عمره 10ًال عمره الزمني يعادل فلو فرضنا أن طف

  % .90 سنوات فإن نسبة الذآاء لديه تساوي 9العقلي يعادل 
  

  % 100ومن الواضح أن التلميذ المتوسط تكون نسبة ذآائه 
  

  .آان دون المتوسط % 90إلى 80ومن آان نسبة ذآائه ما بين 
  

  . آان متوسط الذآاء 110 إلى 90ومن آان نسبة ذآائه من بين 
  

   آان ذآيًا 120 إلى 110ومن آانت نسبة ذآائه ما بين 
  

  . آان ذآيًا جدًا 140 إلى 120ومن آانت نسبة ذآائه ما بين 
  

  .  التلميذ عبقريًا  آان140ومن آان نسبة ذآائه ما فوق 
  
  : نوع يقيس األنواع المختلفة للقدرات العقلية -ب
  

ويبين لنا موطن الضعف ، وموطن القوة ، إلى جانب الذآاء الكلي ، وطبيعي أن هذا النوع أدق 
  .من االختبار األول 

  
منهم يأخذ آان علماء النفس يعتقدون أن نسبة الذآاء ثابتة ، غير قابلة للتغيير ، وال زال البعض 

بهذه الفكرة ، غير أن الدالئل تشير إلى أن النمو في قدرة الطفل العقلية ال تسير على وتيرة واحدة 
، وبشكل منتظم ، بل تتخلله حاالت من البطء ،وحاالت من السرعة ، وهي تتوقف على طبيعة 

  .النمو ، وعوامله المختلفة 
  

، وإذا ما تبين أن ذوي التلميذ ال ] البيئة[و] وراثةال[إن الذآاء يتأثر حتمًا بالتفاعل بين عاملي 



يعانون من أي عوق أو تخلف عقلي أو اضطرابات نفسية ، وإذا ما توفرت البيئة الصحية 
  . والطبيعية المالئمة ، فإن النمو يجري على أحسن الوجوه 

  
لى حد الكمال ، غير أن هناك حقيقة ال ينبغي إغفالها وهي أن اختبارات الذآاء قد ال توصلنا إ

بسبب وجود عوامل مختلفة تؤثر على مدى دقتها، آالمرض واالضطراب النفسي،والخبرة التي 
وعلى آل حال يمكننا أن نحصل . اآتسبها الطفل من بيئته ألنها تلعب دورًا مهمًا في الموضوع 

، وإذا ما أخذنا في على النتائج المفيدة إلى حد بعيد ، إذا ما آانت االختبارات التي نجريها دقيقة 
االعتبار جميع العوامل المؤثرة في هذا المجال وينبغي لنا أن نؤآد على أن نجاح التلميذ في 

اختبارات الذآاء ال يعني أنه لن يفشل في دراسته العليا ، إذا ما اجبر على دراسة فرع ال يرغب 
 أخرى تحدد االتجاه الذي به ، وليست له القدرة عليه ، ولذلك البّد وأن تكون هناك اختبارات

  . ينبغي للتلميذ أن يسلكه 
  

  : اختبار القدرات : ثانيًا 
  

وهذا النوع من االختبارات له أهمية خاصة ، حيث أنه ال يعطينا فقط مستوى قدرة التلميذ في 
مجال ما ، في الوقت الذي جرى فيه االختبار ، وإنما يتعداه إلى آشف المستوى الذي يمكن أن 

دراته في هذا المجال ، إذا ما نال من مربيه في البيت والمدرسة ، الرعاية والعناية تبلغه ق
  .الالزمتين 

  
  )27(ومن األنواع الشائعة لهذه االختبارات 

  
  .االختبار في القدرة الموسيقية ) 1
  
  .االختبار في القدرة الفنية ، من رسم ونحت وتمثيل ) 2
  
  .االختبار في القدرة الميكانيكية ) 3
  
  .االختبار في القدرة األدبية ) 4
  

وبهذه األنواع من االختبارات نستطيع أن نحدد قابلية التلميذ في هذه المجاالت ، ومدى إمكانية 
تطوير هذه القابلية في أي من هذه المجاالت ، آي نوجهه الوجهة الصحيحة التي تمكنه من 

  . النجاح فيها بتفوق 
  

  : خصي واالجتماعي اختبارات التكيف الش: ثالثًا 
  

وهذه االختبارات تكشف لنا عن ميول التلميذ ، ومزاجه ، ومشاآله الشخصية ، وهي ال تعطينا 
إجابات محددة ،صحيحة أو خاطئة ، عن األسئلة المطروحة ، والتي يطلب فيها من التلميذ 

رات له أهمية وهذا النوع من االختبا. اإلجابة بما يشعر به ، بل تقيس جميع مظاهره الشخصية 
بالغة بالنسبة لعمليتي التربية والتعليم ، وذلك ألن المعلم ال يستطيع أن يربي تالميذه التربية 
الصحيحة ، ويعلمهم بسهولة ويسر ، إال إذا فهم آل تلميذ فهمًا صحيحًا ، من حيث الميول ، 

ة ، ويعمل على والرغبات ، والمزاج،والتعرف على المشاآل التي يعانيها في البيت والمدرس
  .تذليلها 

  



بقي لي آلمة أخيرة أقولها بكل أسف ومرارة ، أن المدارس في معظم ما يسمى بالعالم الثالث ال 
تهتم بهذه األنواع من االختبارات ، وجل اهتمامها ينصب على اختبارات التحصيل الدراسي ، بل 

ختبارات ، وال يعرفون شيئًا عنها ، ال أغالي إذا قلت أن الكثير من المعلمين لم يسمعوا عن هذه اال
وهكذا بقيت األساليب التربوية والتعليمية مبتورة ، وسببت ضياع الجهود واإلمكانيات لدى األبناء 

، وعلى هذه المدارس أن تغير من أساليبها ، لتالفي نواحي النقص فيها إذا شاءت النهوض 
  . بشعبها إلى مصاف األمم المتقدمة األخرى 

  
  :لتأخر الدراسي أنواع ا

  
يختلف التأخر الدراسي من تلميذ إلى آخر ، ولكل نوع من التأخر الدراسي أسبابه وظروفه وسبل 

  :معالجته وإجماًال يمكن تحديد أنواعه بما يأتي 
  
  _:التأخر الدراسي المرض) 1
  

  .ويتطلب هذا النوع عالجًا طبيًا ،وغالبًا ما يكون عالجه صعبًا 
  
  _:عيالتأخر غير طبي) 2
  

وهذا النوع يمكن عالجه بالوسائل التربوية العلمية ، وهو ما يمكن أن تقوم به المدرسة بالتعاون 
مع البيت ، وهذا النوع من التأخر يمكن أن يكون في جميع الدروس ، وقد يكون تأخرًا في بعض 

مر وقتًا طويًال الدروس ، وقد يكون تأخرًا في درس واحد فقط ، وقد يكون التأخر وقتيًا ، وقد يست
  )28(، ولكل نوع من هذه األنواع مسبباته ووسائل عالجه 

  
  ما هي مسببات التأخر الدراسي ؟

  
  _:إن أهم العوامل التي تسبب التأخر الدراسي هي

  
  .آالتأخر في الذآاء بسبب مرضي أو عضوي : العامل العقلي ) 1
  
دة معينة ، أو آراهية معلم المادة بسبب آضعف الثقة بالنفس ،أو الكراهية لما:العامل النفسي ) 2

  سوء معاملته لذلك التلميذ ، وأسلوب
  
  .آكون التلميذ يعاني من عاهة أو أي إعاقة بدنية ، على سبيل المثال : العامل الجسمي ) 3
  
ويتعلق هذا العامل بوضع التلميذ في البيت والمدرسة ،وعالقاته بوالديه : العامل االجتماعي ) 4

  .،وأخوته ،وأصدقائه ،ومعلميه 
  

إن هذه العوامل آلها ذات تأثير مباشر في التأخر الدراسي لدى التالميذ ، وعلى ضوء دراستها 
نستطيع أن نعالج التالميذ المتأخرين دراسيًا والذين تثبت مقاييس الذآاء أن تخلفهم أمر غير 

  .طبيعي
  

يصاحبه في اغلب األحيان الهرب من ومما تجدر اإلشارة إليه أن التأخر الدراسي لدى التالميذ 
المدرسة واالنحراف نحو الجرائم ، من سرقة واعتداء وغيرها ، ذلك أن التالميذ الفاشلين في 



دراستهم يستجيبون أسرع من غيرهم لهذه األمور بسبب شعورهم بالفشل ، وعدم القدرة على 
رفين لوجدنا أنهم خرجوا مواصلة الدراسة والتحصيل ، ولو تتبعنا أوضاع وسلوك معظم المنح

  )29.(من بين صفوف التالميذ المتأخرين دراسيًا 
  

  آيف نعالج مسألة التأخر الدراسي؟؟؟ 
  

تتوقف على التعاون التام ، ] غير الطبيعي [ إن معالجة مسألة التأخر الدراسي للنوع الثاني 
  : والمتواصل بين رآنين أساسيين 

  
  . البيت -أ

  
  . المدرسة-ب
  
  ــــتالبـيـ§ 
  

ونعني بالبيت طبعًا مهمة األباء واألمهات ومسؤولياتهم بتربية أبنائهم تربية صالحة ، مستخدمين 
  الوسائل التربوية الحديثة القائمة على تفهم 

  
حاجات األبناء وتفهم مشكالتهم وسبل تذليلها ، والعائلة آما أسلفنا هي المدرسة األولى التي ينشأ 

وال يتوقف عمل البيت عند المراحل األولى من حياة . علموا منها الكثير بين أحضانها أبناءنا ويت
الطفل ، بل يمتد ويستمر لسنوات طويلة حيث يكون األبناء بحاجة إلى خبرة الكبار في الحياة ، 

  :وهذا يتطلب منا 
  

أوًال ـ اإلشراف المستمر على دراستهم ، وتخصيص جزء من أوقاتنا لمساعدتهم على تذليل 
اب التي تجابههم بروح من العطف والحنان والحكمة ، والعمل على إنماء أفكارهم الصع

وشخصياتهم بصورة تؤهلهم للوصول إلى الحقائق بذاتهم ، وتجنب آل ما من شأنه الحّط من 
قدراتهم العقلية بأي شكل من األشكال ، ألن مثل هذا التصرف يخلق عندهم شعورًا بعدم الثقة 

  .حهم بالنفس ويحد من طمو
  

ثانيًا ـ مراقبة أوضاعهم وتصرفاتهم وعالقاتهم بزمالئهم وأصدقائهم ، وآيف يقضون أوقات 
الفراغ داخل البيت وخارجه ،والعمل على إبعادهم عن رفاق السوء ، والسمو بالدوافع ، أو 
  .سهم الغرائز التي تتحكم بسلوآهم وصقلها ، وإذآاء أنبل الصفات والمثل اإلنسانية العليا في نفو

  
  ثالثًا ـ العمل على آشف مواهبهم وهواياتهم ، وتهيئة الوسائل التي تساعد على تنميتها وإشباعها 

  
  .رابعًا ـ مساعد أبنائنا على تحقيق خياراتهم ،وعدم إجبارهم على خيارات ال يرغبون فيها 

  
م ، والتعامل معهم خامسًا ـ تجنب استخدام األساليب القسرية في تعاملنا معهم ، وعدم النظر إليه

وآأنهم في مستوى الكبار ، وتحميلهم أآثر من طاقاتهم ، مما يسبب لهم النفور من الدرس والفشل 
.  

  
سادسًا ـ مساعدتهم على تنظيم أوقاتهم ، وتخصيص أوقات معينة للدرس ، وأخرى للراحة 

  .واللعب مع أقرانهم 



  
  :المــدرســـــة § 
  

 على إعداد األجيال وتهيأتهم ليكونوا رجال المستقبل مسلحين المدرسة هي المؤسسة التي تعمل
بسالح العلم والمعرفة ، والقيم اإلنسانية السامية لكي يتواصل تقدم المجتمع اإلنساني ، ويتواصل 

وهكذا نجد أن المدرسة لها الدور األآبر في إعداد أبنائنا . التطور الحضاري جيًال بعد جيل 
  .على األسس العلمية والتربوية القويمة اإلعداد الصحيح القائم 

  
إن المهمة العظيمة والخطيرة الملقاة على عاتق المدرسة تتطلب اإلعداد والتنظيم الدقيق والفعال 

  :للرآائز التي تقوم عليها المدرسة والتي تتمثل فيما يلي 
  
  .إعداد اإلدارة المدرسية ) 1
  
  .إعـداد المعلمـين ) 2
  
  .اف التربوي إعداد جهاز األشر) 3
  
  .إعداد المناهج والكتب المدرسية ) 4
  
  .نظام االمتحانات وأنواعها وأساليبها ) 5
  
  .تعاون البيت والمدرسة ) 6
  
  .األبنية المدرسية وتجهيزاتها ) 7
  

إن هذه الرآائز جميعًا مترابطة مع بعضها البعض ، وآل واحدة منها تكمل األخرى ، ويتوقف 
 والتعليمية في المدرسة على تالزم وتفاعل هذه الرآائز ببعضها ، وآلما نجاح العملية التربوية

  توطدت وتعمقت حرآة التفاعل هذه آلما استطاعت المدرسة ت
  
  
vسمات الطالب المتأخرين دراسيا   
  

يتصف الطالب المتأخر دراسيًا ببعض الخصائص والسمات مجتمعة أو منفردة والتي أوضحتها 
  :لنفسية من أهمها ما يلي بعض الدراسات والبحوث ا

  
  _:السمات والخصائص العقلية. 1
  
  . مستوى إدراآه العقلي دون المعدل-

  
  . ضعف الذاآرة وصعوبة تذآره لألشياء-

  
  . عدم قدرته على التفكير المجرد واستخدامه الرموز-

  



  . قلة حصيلته اللغوية-
  
  . ضعف إدراآه للعالقات بين األشياء-

  
  _:الجسميةالسمات والخصائص . 2
  
  : ال يكون في صحته الجسمية الكاملة وقد يكون لديه أمراض ناتجة عن سوء التغذية-

  
 لديه مشكالت سمعية وبصرية أو عيوب في األسنان وتضخم في الغدد أو اللوزتين أو زوائد -

  أنفية
  
  _:السمات والخصائص االنفعالية. .3
  
  . فقدان أو ضعف ثقته بنفسه-

  
  .ء الدرس  شرود الذهن أثنا-

  
  . عدم قابليته لالستقرار وعدم قدرته على التحمل -

  
  . شعوره بالدونية أو شعوره بالعداء-

  
  . نزوعه للكسل والخمول -

  
  . سوء توافقه النفسي -

  
  _:السمات والخصائص الشخصية واالجتماعية. 4
  
  . قدرته المحدودة في توجيه الذات أو التكيف مع المواقف الجديدة-

  
  .به من المواقف االجتماعية واالنطواء انسحا-

  
  _:العادات واالتجاهات الدراسية. 5
  
  . التأجيل أو اإلهمال في إنجاز أعماله أو واجباته-

  
  . ضعف تقبله وتكيفه للمواقف التربوية والعمل المدرسي-

  
  . ليست لديه عادات دراسية جيدة-

  
  . ال يستحسن لمدرسه آثيرًا-

  
vالتأخر الدراسي عالجه : _  
  



أن الكثير من حاالت التأخر الدراسي يعود آما أسلفنا إلى أسباب متعددة ولتحسين مستوى 
تحصيل الطالب البد من التشخيص الدقيق لنقاط الضعف لديه ولبحث عن األسباب ومن ثم وضع 

  .العالج المناسب 
  

  :وعادة يتم عالج التأخر الدراسي في إطارين
  

لى أسباب تخلف الطالب في دراسته سواء اجتماعية ، صحية توجيه المعالجة إ: أولـهـمــا 
  .الخ .. اقتصادية 

  
توجيه المعالجة نحو التدريس أو إلى مناطق الضعف التي يتم تشخيصها في آل مادة من : ثانيهما

وتكثيف الوسائل .المواد الدراسية باستخدام طرق تدريس مناسبة يراعى فيها الفروق الفردية
ام بالمهارات األساسية لكل مادة والعالقات المهنية االيجابية بين المدرس التعليمية االهتم

  .والطالب
  

ويتم تحقيق تلك المعالجات من خالل تحديد الخدمات اإلرشادية والعالجية المناسبة لكل حالة 
  :ويمكن تقسيم هذه الخدمات إلى 

  
  :خدمات وقائية : أوًال

  
  .التعليمي خدمات التوجيه واإلرشاد األآاديمي و) 1
  
  .الخدمات التعليمية) 2
  
  .خدمات صحية ) 3
  
  .خدمات توجيهية ) 4
  
  .خدمات إرشادية نفسية) 5
  
  .خدمات التوجيه األسرية) 6
  
  :خدمات عالجية: ثانيًا

  
  .العالج االجتماعي ) 1
  
  .اإلرشاد النفسي ) 2
  
  .العالج التعليمي ) 3
  

  :  الخدمات الوقائية -أوًال 
  

  : من العوامل المسئولة عن التأخر الدراسي وأهم هذه الخدمات وتهدف إلى الحد
  



وتتمثل في تبصير الطالب بالخصائص العقلية . التوجيه واإلرشاد األآاديمي والتعليمي ) 1
ومجاالت التعليم العام والفني والمهني والجامعات والكليات ومساعدة الطالب على . والنفسية 

  .المناسب اختيار التخصص أو نوع التعليم 
  
الخدمات التعليمية وتتمثل في توجيه عناية المدرس إلى مراعاة الفروق الفردية أثناء التعليم أو ) 2

  .التدريس وتنويع طريقه التدريس واستخدام الوسائل التعليمية ، وعدم إهمال المتأخرين دراسيًا 
  
منتظم وتزويد خدمات صحية وتتمثل في متابعة أحوال الطالب الصحية بشكل دوري و) 3

المحتاجين منهم بالوسائل التعويضية آالنظارات الطبية والسماعات لحاالت ضعف البصر أو 
السمع، وإحالة الطالب الذين يعانون من التهاب اللوزتين والعيوب في الغدد الصماء وسوء 

  .التغذية إلى المراآز الصحية أو الوحدات الصحية المدرسية ألخذ العالج الالزم 
  
دمات توجيهيه وتتمثل في تقديم النصح والمشورة للطالب عن طرق االستذآار السليمة و خ) 4

مساعدتهم على تنظيم أوقات الفراغ واستغاللها وتنمية الواعي الصحي والديني واالجتماعي 
لديهم وغرس القيم والعادات اإلسالمية الحميد وقد يتم ذالك من خالل المحاضرات أو المناقشات 

أو برامج اإلذاعة المدرسية وخاصة في طابور الصباح أو من خالل النشرات الجماعية 
  .والمطويات 

  
خدمات إرشادية نفسية وتتمثل في مساعدة الطالب على التكييف والتوافق مع البيئة المدرسية ) 5

 واألسرية وتنمية الدوافع الدراسية واالتجاهات االيجابية نحو التعليم والمدرسة ومقاومة الشعور
بالعجز والفشل ويتم ذلك من خالل المرشد الطالبي ألسلوب اإلرشاد الفردي أو أسلوب اإلرشاد 

  .الجماعي حسب حاالت التأخر ومن خالل دراسة الحالة 
  
خدمات التوجيه األسرية وتتمثل في توجيه اآلباء بطرق معاملة األطفال وتهيئة األجواء ) 6

قيق االتصال المستمر بالمدرسة وذلك من خالل استغالل المناسبة للمذاآرة ومتابعة األبناء وتح
تواجد أولياء األمور عند اصطحاب أبنائهم في األيام األولى من بدء العام الدراسي وأيضًا من 

خالل زيارة أولياء األمور للمدرسة بين فترة وأخرى وآذلك عند إقامة مجالس اآلباء 
  .الخ...والمعلمين

  
  :خدمات عالجية: ثانيًا

  
  :تهدف إلى إزالة العوامل المسئولة عن التأخر الدراسي من خالل و
  
ويستخدم هذا األسلوب إذا آان التأخر الدراسي شامًال ولكنه طارئ حيث : العالج االجتماعي ) 1

بالترآيز على المؤثرات البيئية االجتماعية التي أدت إلى التأخر ) المرشد الطالبي (يقوم المعالج 
  .عديلها أو تغييرها بما يحقق العالج المنشودالدراسي ويقترح ت

  
  :ومن المقترحات العالجية في هذا الجانب ما يلي 

  
 إحالة الطالب إلى طبيب الوحدة الصحية أو أي مرآز صحي ألجراء الكشف عليه وتقديم العالج  

  .المناسب
  

  . وضع الطالب في مكان قريب من السبورة إذا آان يعاني من ضعف السمع والبصر 



  
 نقل الطالب إلى أحد فصول الدور األرضي إذا آان يعاني من إعاقة جسمية آالشلل أو العرج أو  

  .ما شابه ذلك
  

 تقديم بعض المساعدات العينية أو المالية إذا آانت أسرة الطالب تعاني من صعوبات اقتصادية أو  
  .مالية في توفير األدوات المدرسية للطالب

  
ب التربية المناسبة وآيفية التعامل مع األطفال أو األبناء حسب خصائص  توعية األسرة بأسالي 

  .النمو ، وتعديل مواقف واتجاهات الوالدين تجاه األبناء
  

  . إجراء تعديل أو تغيير في جماعة الرفاق للطالب المتأخر دراسيًا 
  

م توافقه مع  نقل الطالب المتأخر دراسيًا من فصله إلى فصل آخر آجانب عالجي إذا أتضح عد 
  .زمالئه في الفصل أو عجزه عن التفاعل معهم ، إذا آان السبب في التأخر له عالقة بالفصل 

  
 إحالة الطالب المتأخر دراسيًا إلى إحدى عيادات الصحة النفسية أو معاهد التربية الفكرية لقياس  

  .مستوى الذآاء إذا آان المعالج يرى أن التأخر له صلة بالعوامل العقلية
  
بمساعدة الطالب المتأخر دراسيًا في ) المرشد الطالبي ( وفيه يقوم المعالج : اإلرشاد النفسي ) .2

التعرف على نفسه وتحديد مشكالته وآيفية استغالل قدراته واستعداداته واالستفادة من إمكانيات 
  .المدرسة والمجتمع بما يحقق له التوافق النفسي واألسري واالجتماعي 

  
  :ترحات العالجية في هذا الجانب ما يلي ومن المق

  
 عقد جلسات إرشادية مع الطالب المتأخر دراسيًا بهدف إعادة توافق الطالب مع إعاقته الجسمية  

والتخلص من مشاعر الخجل والضجر ومحاولة الوصول به إلى درجة مناسبة من الثقة في النفس 
  .وتقبل الذات 

  
خر دراسي بسبب نقص جسمي أو إعاقة جسمية بشكل عادي  التعامل مع الطالب الذي لديه تأ 

  .دون السخرية منه أو التشديد عليه
  

 تغيير أو تعديل اتجاهات الطالب المتأخر دراسيًا السلبية في شخصيته نحو التعليم والمدرسة  
  .والمجتمع وجعلها أآثر إجابة 

  
  . تغيير المفهوم السلبي عن الذات وتكوين مفهوم ايجابي عنه  

  
 مساعدة الطالب المتأخر دراسيًا على فهم ذاته ومشكلته وتبصيره بها وتعريفه بنواحي ضعفه  

  .واألفكار الخاطئة وما يعانيه من اضطرابات انفعالية 
  

  .وخلق الثقة في نفس الطالب التأخر دراسيًا ) وخاصة دافع التعلم (  تنمية الدافع  
  

والطالب المتأخر دراسيًا وتشجيع المعلم على فهم نفسية  إيجاد العالقة اإليجابية بين المعلم  
  .الطالب المتأخر دراسيًا وتحليل دواخله



  
  . التأآيد على المعلم بمراعاة التالي عند التعامل مع المتأخر دراسيًا  

  
  . عدم إجهاد الطالب باألعمال المدرسية 

  
  . عدم إثارة المنافسة والمقارنة بينه وبين زمالئه 

  
توجيه اللوم بشكل مستمر عندما يفشل الطالب المتأخر دراسيًا في تحقيق أمر ما وعدم  عدم  

  .المقارنة الساخطة بينه وبين زمالء له أفلحوا فيما فشل هو فيه
  

ويستخدم هذا األسلوب إذا آان التأخر الدراسي في مادة واحدة أو أآثر وأن سبب :العالج التعليمي 
. بل بطريقة التدريس .  العامة أو االجتماعية أو قدراته العقلية التأخر ال يتصل بظروف الطالب

بالترآيز على آل ماله صلة بالمادة ، ) المرشد الطالبي أو المدرس ( عندها يقوم المعالج 
  .الخ...العالقة مع المدرس ، عدم إتقان أساسيات المادة , طريقة التدريس, المدرس 

  
  _:انب مايليومن المقترحات العالجية في هذا الج

  
  . إرشاد الطالب المتأخر دراسيًا وتبصيره بطرق استذآار المواد الدراسية عمليًا  

  
 مساعدة الطالب المتأخر دراسيًا فيوضع جدول عملي لتنظيم وقته واستغالله في االستذآار  

  .والمراجعة 
  

ية القصوى في اإلطالع  متابعة مذآرة الواجبات المدرسية للطالب المتأخر دراسيًا وإعطائه األهم 
  عليها وعلى المالحظات المدونة من المدرسين

  
 إعادة تعليم المادة من البداية للطالب المتأخر دراسيًا والتدرج معه في توفير عامل التقبل  

ومشاعر االرتياح وتقديم اإلشادة المناسبة لكل تقدم ملموس وذالك إذا آان السبب في التأخر يرجع 
  .طالب لهذه المادة إلى عدم تقبل ال

  
  

 عقد لقاء أو اجتماع مع المعلم الذي يظهر عنده تأخر دراسي مرتفع والتعرف منه على أسباب  
ثم التنسيق معه بعد ذلك حول اإلجراءات العالجية . ذالك التأخر وماهي المقترحات العالجية لدية 

  .لذالك التأخر 
  

تسمح به اللحاق بزمالئه حيث يعتمد المعلم في  عمل فصول تقويه عالجية لتنمية قدرات الطالب  
  .تلك الفصول على استخدام الوسائل المعينة آعامل مساعد لتوصيل المعلومات 

  
vالمــراهـقــــــــــــــــــــة   
  

تعد المراهقة من أخطر المراحل التي يمر بها اإلنسان ضمن أطواره المختلفة التي تتسم بالتجدد 
 معارج الصعود نحو الكمال اإلنساني الرشيد، ومكمن الخطر في هذه المستمر، والترقي في

المرحلة التي تنتقل باإلنسان من الطفولة إلى الرشد، هي التغيرات في مظاهر النمو المختلفة 
، ولما يتعرض )الجسمية والفسيولوجية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والدينية والخلقية(



  .  متعددة، داخلية وخارجيةاإلنسان فيها إلى صراعات
  

  : مفهوم المراهقة
  

الذي يعني االقتراب من الشيء، فراهق الغالم " راهق"إلى الفعل العربي " المراهقة"ترجع آلمة 
والمعنى هنا يشير إلى . قربت منه: قارب االحتالم، ورهقت الشيء رهقًا، أي: فهو مراهق، أي

  .االقتراب من النضج والرشد
  

االقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي : "في علم النفس فتعنيأما المراهقة 
، ولكنه ليس النضج نفسه؛ ألن الفرد في هذه المرحلة يبدأ بالنضج العقلي والجسمي "واالجتماعي

 10والنفسي واالجتماعي، ولكنه ال يصل إلى اآتمال النضج إال بعد سنوات عديدة قد تصل إلى 
  .سنوات

  
اآتمال : بلوغ المراهق القدرة على اإلنسال، أي"لمراهقة والبلوغ، فالبلوغ يعني وهناك فرق بين ا

، أما المراهقة "الوظائف الجنسية عنده، وذلك بنمو الغدد الجنسية، وقدرتها على أداء وظيفتها
وعلى ذلك فالبلوغ ما ". التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي"فتشير إلى 
ب واحد من جوانب المراهقة، آما أنه من الناحية الزمنية يسبقها، فهو أول دالئل هو إال جان

  . دخول الطفل مرحلة المراهقة
  

ويشير ذلك إلى حقيقة مهمة، وهي أن النمو ال ينتقل من مرحلة إلى أخرى فجأة، ولكنه تدريجي 
وضحاها، ولكنه ومستمر ومتصل، فالمراهق ال يترك عالم الطفولة ويصبح مراهقًا بين عشية 

  . ينتقل انتقاًال تدريجيًا، ويتخذ هذا االنتقال شكل نمو وتغير في جسمه وعقله ووجدانه
  

وجدير بالذآر أن وصول الفرد إلى النضج الجنسي ال يعني بالضرورة أنه قد وصل إلى النضج 
  .العقلي، وإنما عليه أن يتعلم الكثير والكثير ليصبح راشدًا ناضجًا

  
المراهق نموه المتفجر في عقله وفكره وجسمه وإدراآه وانفعاالته، مما يمكن أن و للمراهقة و

نلخصه بأنه نوع من النمو البرآاني، حيث ينمو الجسم من الداخل فسيولوجيًا وهرمونيًا وآيماويًا 
  .وذهنيًا وانفعاليًا، ومن الخارج والداخل معًا عضويًا

  
  : مراحل المراهقة

  
تختلف من مجتمع إلى آخر، ففي بعض المجتمعات تكون " مراهقة"مى والمدة الزمنية التي تس

  :قصيرة، وفي بعضها اآلخر تكون طويلة، ولذلك فقد قسمها العلماء إلى ثالث مراحل هي
  
  .، وتتميز بتغيرات بيولوجية سريعة) عاما14-11(مرحلة المراهقة األولى ) 1
  
  .ة اآتمال التغيرات البيولوجية، وهي مرحل) عاما18-14(مرحلة المراهقة الوسطي ) 2
  
، حيث يصبح الشاب أو الفتاة إنسانًا راشدًا بالمظهر )عاما21 -18(مرحلة المراهقة المتأخرة ) 3

  .والتصرفات
  

  ويتضح من هذا التقسيم أن مرحلة المراهقة تمتد لتشمل أآثر من عشرة أعوام من عمر الفرد



  
  : ها وصورها الجسدية والنفسيةعالمات بداية مرحلة المراهقة وأبرز خصائص* 
  

بوجه عام تطرأ ثالث عالمات أو تحوالت بيولوجية على المراهق، إشارة لبداية هذه المرحلة 
  :عنده، وهي

  
حيث تظهر قفزة سريعة في النمو، طوًال ووزنًا، تختلف بين الذآور واإلناث، : النمو الجسدي) 1

المراهقة األولى، وعند الذآور يتسع الكتفان فتبدو الفتاة أطول وأثقل من الشاب خالل مرحلة 
بالنسبة إلى الورآين، وعند اإلناث يتسع الورآان بالنسبة للكتفين والخصر، وعند الذآور تكون 

  .الساقان طويلتين بالنسبة لبقية الجسد، وتنمو العضالت
  
نه ال يعني يتحدد النضوج الجنسي عند اإلناث بظهور الدورة الشهرية، ولك: النضوج الجنسي) 2

نمو الثديين وظهور الشعر تحت اإلبطين : مثل(بالضرورة ظهور الخصائص الجنسية الثانوية 
، أما عند الذآور، فالعالمة األولى للنضوج الجنسي هي زيادة حجم )وعلى األعضاء التناسلية

لي، الخصيتين، وظهور الشعر حول األعضاء التناسلية الحقًا، مع زيادة في حجم العضو التناس
وفي حين تظهر الدورة الشهرية عند اإلناث في حدود العام الثالث عشر، يحصل القذف المنوي 

  .األول عند الذآور في العام الخامس عشر تقريبًا
  
إن للتحوالت الهرمونية والتغيرات الجسدية في مرحلة المراهقة تأثيرًا قويًا : التغير النفسي) 3

قات االجتماعية، فظهور الدورة الشهرية عند اإلناث، يمكن على الصورة الذاتية والمزاج والعال
أن يكون لها ردة فعل معقدة، تكون عبارة عن مزيج من الشعور بالمفاجأة والخوف واالنزعاج، 

: بل واالبتهاج أحيانًا، وذات األمر قد يحدث عند الذآور عند حدوث القذف المنوي األول، أي
ولكن المهم هنا، أن أآثرية الذآور يكون لديهم علم باألمر . يةمزيج من المشاعر السلبية واإليجاب

قبل حدوثه، في حين أن معظم اإلناث يتكلن على أمهاتهن للحصول على المعلومات أو يبحثن 
  .عنها في المصادر والمراجع المتوافرة

  
  : مشاآل المراهقة* 
  

إلى آخر، ومن بيئة جغرافية إن المراهقة تختلف من فرد : "يقول الدآتور عبد الرحمن العيسوي
إلى أخرى، ومن ساللة إلى أخرى، آذلك تختلف باختالف األنماط الحضارية التي يتربى في 

وسطها المراهق، فهي في المجتمع البدائي تختلف عنها في المجتمع المتحضر، وآذلك تختلف في 
 الذي يفرض آثيرًا من مجتمع المدينة عنها في المجتمع الريفي، آما تختلف من المجتمع المتزمت

القيود واألغالل على نشاط المراهق، عنها في المجتمع الحر الذي يتيح للمراهق فرص العمل 
  . والنشاط، وفرص إشباع الحاجات والدوافع المختلفة

  
آذلك فإن مرحلة المراهقة ليست مستقلة بذاتها استقالًال تامًا، وإنما هي تتأثر بما مر به الطفل من 

  ". المرحلة السابقة، والنمو عملية مستمرة ومتصلةخبرات في 
  

وألن النمو الجنسي الذي يحدث في المراهقة ليس من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى حدوث 
أزمات للمراهقين، فقد دلت التجارب على أن النظم االجتماعية الحديثة التي يعيش فيها المراهق 

المراهقة في المجتمعات الغربية أآثر بكثير من هي المسئولة عن حدوث أزمة المراهقة، فمشاآل 
  نظيرتها في المجتمعات العربية واإلسالمية،

  



  : وهناك أشكال مختلفة للمراهقة منها
  
  .مراهقة سوية خالية من المشكالت والصعوبات) 1
  
مراهقة انسحابية، حيث ينسحب المراهق من مجتمع األسرة، ومن مجتمع األقران، ويفضل ) 2

  .واالنفراد بنفسه، حيث يتأمل ذاته ومشكالتهاالنعزال 
  
مراهقة عدوانية، حيث يتسم سلوك المراهق فيها بالعدوان على نفسه وعلى غيره من الناس ) 3

  .واألشياء 
  

والصراع لدى المراهق ينشأ من التغيرات البيولوجية الجسدية والنفسية التي تطرأ عليه في هذه 
 في أعضاء جسمه قد يسبب له قلقًا وإرباآًا، وينتج عنه المرحلة، فجسديًا يشعر بنمو سريع

إحساسه بالخمول والكسل والتراخي، آذلك تؤدي سرعة النمو إلى جعل المهارات الحرآية عند 
المراهق غير دقيقة، وقد يعتري المراهق حاالت من اليأس والحزن واأللم التي ال يعرف لها 

لدين ليشعر باالستقاللية واالعتماد على النفس، وبناء سببًا، ونفسيا يبدأ بالتحرر من سلطة الوا
المسؤولية االجتماعية، وهو في الوقت نفسه ال يستطيع أن يبتعد عن الوالدين؛ ألنهم مصدر األمن 

والطمأنينة ومنبع الجانب المادي لديه، وهذا التعارض بين الحاجة إلى االستقالل والتحرر 
، وعدم فهم األهل لطبيعة المرحلة وآيفية التعامل مع والحاجة إلى االعتماد على الوالدين

سلوآيات المراهق، وهذه التغيرات تجعل المراهق طريد مجتمع الكبار والصغار، إذا تصرف 
آطفل سخر منه الكبار، وإذا تصرف آرجل انتقده الرجال، مما يؤدي إلى خلخلة التوازن النفسي 

  . للمراهق، ويزيد من حدة المرحلة ومشاآلها
  
وفي بحث ميداني ولقاءات متعددة مع بعض المراهقين وآبائهم، أجرته الباحثة عزة تهامي · 

تبين أن أهم ما يعاني اآلباء منه ) الحاصلة على الماجستير في مجال اإلرشاد النفسي(مهدي 
  : خالل هذه المرحلة مع أبنائهم

  
üالخوف الزائد على األبناء من أصدقاء السوء .  
  
ü على التميز بين الخطأ والصواب باعتبارهم قليلو الخبرة في الحياة ومتهورون عدم قدرتهم.  
  
üأنهم متمردون ويرفضون أي نوع من الوصايا أو حتى النصح .  
  
üأنهم يطالبون بمزيد من الحرية واالستقالل .  
  
üأنهم يعيشون في عالمهم الخاص، ويحاولون االنفصال عن اآلباء بشتى الطرق .  
  
  : كالت والتحديات السلوآية في حياة المراهقأبرز المش* 
  
صراع بين : حيث يعاني المراهق من جود عدة صراعات داخلية، ومنها:  الصراع الداخلي-1

االستقالل عن األسرة واالعتماد عليها، وصراع بين مخلفات الطفولة ومتطلبات الرجولة 
الواضح في التزاماته، وصراع واألنوثة، وصراع بين طموحات المراهق الزائدة وبين تقصيره 

بين غرائزه الداخلية وبين التقاليد االجتماعية، والصراع الديني بين ما تعلمه من شعائر ومبادئ 
ومسلمات وهو صغير وبين تفكيره الناقد الجديد وفلسفته الخاصة للحياة، وصراعه الثقافي بين 



  .جيله الذي يعيش فيه بما له من آراء وأفكار والجيل السابق
  
فالمراهق يشكو من أن والديه ال يفهمانه، ولذلك يحاول االنسالخ عن :  االغتراب والتمرد-2

مواقف وثوابت ورغبات الوالدين آوسيلة لتأآيد وإثبات تفرده وتمايزه، وهذا يستلزم معارضة 
ة سلطة األهل؛ ألنه يعد أي سلطة فوقية أو أي توجيه إنما هو استخفاف ال يطاق بقدراته العقلي

التي أصبحت موازية جوهريًا لقدرات الراشد، واستهانة بالروح النقدية المتيقظة لديه، والتي 
تدفعه إلى تمحيص األمور آافة، وفقا لمقاييس المنطق، وبالتالي تظهر لديه سلوآيات التمرد 

  .والمكابرة والعناد والتعصب والعدوانية
  
لزائدة يؤديان إلى شعور المراهق باالعتماد على فالتدليل الزائد والقسوة ا:  الخجل واالنطواء-3

اآلخرين في حل مشكالته، لكن طبيعة المرحلة تتطلب منه أن يستقل عن األسرة ويعتمد على 
  . نفسه، فتزداد حدة الصراع لديه، ويلجأ إلى االنسحاب من العالم االجتماعي واالنطواء والخجل

  
ق في تحقيق مقاصده الخاصة دون اعتبار والذي يسببه رغبة المراه:  السلوك المزعج-4

للمصلحة العامة، وبالتالي قد يصرخ، يشتم، يسرق، يرآل الصغار ويتصارع مع الكبار، يتلف 
الممتلكات، يجادل في أمور تافهة، يتورط في المشاآل، يخرق حق االستئذان، وال يهتم بمشاعر 

  .غيره
  
 عصبيته وعناده، يريد أن يحقق مطالبه فالمراهق يتصرف من خالل:  العصبية وحدة الطباع-5

  . بالقوة والعنف الزائد، ويكون متوترًا بشكل يسبب إزعاجًا آبيرًا للمحيطين به
  

وتجدر اإلشارة إلى أن آثيراًَ من الدراسات العلمية تشير إلى وجود عالقة قوية بين وظيفة 
لمستويات الهرمونية المرتفعة الهرمونات الجنسية والتفاعل العاطفي عند المراهقين، بمعنى أن ا

خالل هذه المرحلة تؤدي إلى تفاعالت مزاجية آبيرة على شكل غضب وإثارة وحدة طبع عند 
  .الذآور، وغضب واآتئاب عند اإلناث

  
ويوضح الدآتور أحمد المجدوب الخبير بالمرآز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية مظاهر -

الغرق في الخياالت، وقراءة القصص الجنسية :" وخصائص مرحلة المراهقة، فيقول هي
والروايات البوليسية وقصص العنف واإلجرام، آما يميل إلى أحالم اليقظة، والحب من أول 

نظرة، آذلك يمتاز المراهق بحب المغامرات، وارتكاب األخطار، والميل إلى التقليد، آما يكون 
  ". س الظهر، وقصر النظرفقر الدم، وتقو: عرضة لإلصابة بأمراض النمو، مثل

  
: " وفي حديثه مع موقع المسلم، يذآر الدآتور المجدوب من مظاهر وسلوآيات الفتاة المراهقة-

االندفاع، ومحاولة إثبات الذات، والخجل من التغيرات التي حدثت في شكلها، و جنوحها لتقليد 
 بسرعة، وتميل لتكوين أمها في سلوآياتها، وتذبذب وتردد عواطفها، فهي تغضب بسرعة وتصفو

صداقات مع الجنس اآلخر، وشعورها بالقلق والرهبة عند حدوث أول دورة من دورات الطمث، 
فهي ال تستطيع أن تناقش ما تحس به من مشكالت مع أفراد األسرة، آما أنها ال تفهم طبيعة هذه 

  ".العملية
  
لمشاآل التي تظهر في مرحلة ويشير الخبير االجتماعي الدآتور المجدوب إلى أن هناك بعض ا-

االنحرافات الجنسية، والميل الجنسي ألفراد من نفس الجنس، والجنوح، وعدم : " المراهقة، مثل
أن هذه "، موضحًا "التوافق مع البيئة، وآذا انحرافات األحداث من اعتداء، وسرقة، وهروب
ف والحنان والرعاية االنحرافات تحدث نتيجة حرمان المراهق في المنزل والمدرسة من العط



  ". واإلشراف، وعدم إشباع رغباته، وأيضًا لضعف التوجيه الديني
  
ويوضح المجدوب أن مرحلة المراهقة بخصائصها ومعطياتها هي أخطر منعطف يمر به -

الشباب، وأآبر منزلق يمكن أن تزل فيه قدمه؛ إذا عدم التوجيه والعناية، مشيرًا إلى أن أبرز 
فقدان الهوية واالنتماء، وافتقاد الهدف الذي :" ها المراهقون في تلك المرحلةالمخاطر التي يعيش

  "يسعون إليه، وتناقض القيم التي يعيشونها، فضًال عن مشكلة الفراغ
  

آما يوضح أن الدراسات التي أجريت في أمريكا على الشواذ جنسيًا أظهرت أن دور األب آان 
 بالدورين معًا، وأنهم عند بلوغهم آانوا يميلون إلى معدومًا في األسرة، وأن األم آانت تقوم

أآثر من الرجال، و هو ما آان له أبلغ األثر في ..... ) أمهاتهم ، أخواتهم ،( مخالطة النساء 
  ". شذوذه جنسيًا 

  
  : طرق عالج المشاآل التي يمر بها المراهق* 
  
شراك المراهق في المناقشات قد اتفق خبراء االجتماع وعلماء النفس والتربية على أهمية إ-

العلمية المنظمة التي تتناول عالج مشكالته، وتعويده على طرح مشكالته، ومناقشتها مع الكبار 
في ثقة وصراحة، وآذا إحاطته علمًا باألمور الجنسية عن طريق التدريس العلمي الموضوعي، 

  ". حتى ال يقع فريسة للجهل والضياع أو اإلغراء
  
تشجيع النشاط الترويحي الموجه والقيام بالرحالت واالشتراك في مناشط " ية آما أوصوا بأهم-

الساحات الشعبية واألندية، آما يجب توجيههم نحو العمل بمعسكرات الكشافة، والمشارآة في 
  ". إلخ... مشروعات الخدمة العامة والعمل الصيفي

  
اهقين في عالمنا العربي نتيجة من مشكالت المر% 80آما أآدت الدراسات العلمية أن أآثر من -

مباشرة لمحاولة أولياء األمور تسيير أوالدهم بموجب آرائهم وعاداتهم وتقاليد مجتمعاتهم، ومن 
ثم يحجم األبناء، عن الحوار مع أهلهم؛ ألنهم يعتقدون أن اآلباء إما أنهم ال يهمهم أن يعرفوا 

  .مشكالتهم، أو أنهم ال يستطيعون فهمها أو حلها
  
 أجمعت االتجاهات الحديثة في دراسة طب النفس أن األذن المصغية في تلك السن هي الحل وقد-

لمشكالتها، آما أن إيجاد التوازن بين االعتماد على النفس والخروج من زي النصح والتوجيه 
باألمر، إلى زي الصداقة والتواصي وتبادل الخواطر، و بناء جسر من الصداقة لنقل الخبرات 

يق واألخ ال بلغة ولي األمر، هو السبيل األمثال لتكوين عالقة حميمة بين اآلباء بلغة الصد
  ".وأبنائهم في سن المراهقة

  
المدرسة المتخصصة للدراسات االجتماعية بالواليات ) Gssw(وقد أثبتت دراسة قامت بها الـ -

اءات مختلفة  على لق24 طفل، بداية من سن رياض األطفال وحتى سن 400المتحدة على حوالي 
، أن المراهقين في األسرة المتماسكة ذات الروابط القوية التي يحظى 21، 18، 15، 9، 5في سن 

أفرادها بالترابط واتخاذ القرارات المصيرية في مجالس عائلية محببة يشارك فيها الجميع، ويهتم 
لنظرة للحياة جميع أفرادها بشؤون بعضهم البعض، هم األقل ضغوًطا، واألآثر إيجابية في ا

  .وشؤونها ومشاآلها، في حين آان اآلخرون أآثر عرضة لالآتئاب والضغوط النفسية
  
  



  
  : حـلــول عمــليــــــة* 
  

ولمساعدة األهل على حسن التعامل مع المراهق ومشاآله، نقدم فيما يلي نماذج لمشكالت يمكن 
  . أن تحدث مع حل عملي، سهل التطبيق، لكل منها

  
أو السباحة ضد تيار األهل بين المراهق وأسرته، " الصدية"وجود حالة من : ولىالمشكلة األ*

  .وشعور األهل والمراهق بأن آل واحد منهما ال يفهم اآلخر
  
إن السبب في حدوث هذه ): أخصائية علم النفس( الحل المقترح، تقول األستاذة منى يونس -

األبناء، واختالف البيئة التي نشأ فيها األهل المشكلة يكمن في اختالف مفاهيم اآلباء عن مفاهيم 
وتكونت شخصيتهم خاللها وبيئة األبناء، وهذا طبيعي الختالف األجيال واألزمان، فالوالدان 
يحاوالن تسيير أبنائهم بموجب آرائهم وعاداتهم وتقاليد مجتمعاتهم، وبالتالي يحجم األبناء عن 

 إما أنهم ال يهمهم أن يعرفوا مشكالتهم، أو أنهم ال الحوار مع أهلهم؛ ألنهم يعتقدون أن اآلباء
  .  ليسوا على استعداد لتعديل مواقفهم- حتى إن فهموها -يستطيعون فهمها، أو أنهم 

  
ومعالجة هذه المشكلة ال تكون إال بإحالل الحوار الحقيقي بدل التنافر والصراع واالغتراب 

ًال ال شكًال بحيث يشعر المراهق أنه مأخوذ على المتبادل، وال بد من تفهم وجهة نظر األبناء فع
 وأن له - حتى لو لم يكن األهل موافقين على آل آرائه ومواقفه -محمل الجد ومعترف به وبتفرده 

األهم من ذلك أن يجد المراهق لدى األهل آذانًا صاغية . حقًا مشروعًا في أن يصرح بهذه اآلراء
مجاملة، آما ينبغي أن نفسح له المجال ليشق طريقه بنفسه وقلوبًا متفتحة من األعماق، ال مجرد 
  حتى لو أخطأ، فاألخطاء طريق للتعلم،

  
وليختار األهل الوقت المناسب لبدء الحوار مع المراهق، بحيث يكونا غير مشغولين، وأن يتحدثا 

 والنهر، جالسين،جلسة صديقين متآلفين، يبتعدا فيها عن التكلف والتجمل، وليحذرا نبرة التوبيخ،
  .. والتسفيه

  
، أو األسئلة غير الواضحة وغير "ال"أو " بنعم"حاوال االبتعاد عن األسئلة التي تكون إجاباتها 

المباشرة، وأفسحا له مجاًال للتعبير عن نفسه، وال تستخدما ألفاظًا قد تكون جارحة دون قصد، 
  ". ألم أنبهك لهذا األمر من قبل؟"أو " آان هذا خطأ: "مثل
  
شعور المراهق بالخجل واالنطواء، األمر الذي يعيقه عن تحقيق تفاعله : لمشكلة الثانيةا*

االجتماعي، وتظهر عليه هاتين الصفتين من خالل احمرار الوجه عند التحدث، والتلعثم في 
  .الكالم وعدم الطالقة، وجفاف الحلق

  
عجزه عن : تعددة، وأهمهاإن أسباب الخجل واالنطواء عند المراهق م:  الحــل الـمـقتــرح-

مواجهة مشكالت المرحلة، وأسلوب التنشئة االجتماعية الذي ينشأ عليه، فالتدليل الزائد والقسوة 
الزائدة يؤديان إلى شعوره باالعتماد على اآلخرين في حل مشكالته، لكن طبيعة المرحلة تتطلب 

يلجأ إلى االنسحاب من العالم منه أن يستقل عن األسرة ويعتمد على نفسه، فيحدث صراع لديه، و
  . االجتماعي، واالنطواء والخجل عند التحدث مع اآلخرين

  
توجيه المراهق بصورة دائمة وغير مباشرة، وإعطاء : ولعــالج هــذه الـمـشكـلـة يـنـصح بـ

مساحة آبيرة للنقاش والحوار معه، والتسامح معه في بعض المواقف االجتماعية، وتشجيعه على 



  .والحوار بطالقة مع اآلخرين، وتعزيز ثقته بنفسهالتحدث 
  
عصبية المراهق واندفاعه، وحدة طباعه، وعناده، ورغبته في تحقيق مطالبه : المشكلة الثالثة*

  . بالقوة والعنف الزائد، وتوتره الدائم بشكل يسبب إزعاجًا آبيرًا للمحيطين به
  
  
 الحر، أن لعصبية المراهق أسبابًا آثيرة، يرى الدآتورعبد العزيز محمد:  الحــل المـقتــرح-

أسباب مرتبطة بالتكوين الموروث في الشخصية، وفي هذه الحالة يكون أحد الوالدين : منها
نشأة المراهق في جو تربوي مشحون بالعصبية والسلوك : أسباب بيئية، مثل: عصبيًا فعًال، ومنها
  . المشاآس الغضوب

  
اظة وعدوانية، والتصرف معهم بعنف، يؤدي بهم إلى أن آما أن الحديث مع المراهقين بفظ

يتصرفوا ويتكلموا بالطريقة نفسها، بل قد يتمادوا لألشد منها تأثيرًا، فالمراهقون يتعلمون 
العصبية في معظم الحاالت من الوالدين أو المحيطين بهم، آما أن تشدد األهل معهم بشكل مفرط، 

م من التصرفات والسلوآيات، يجعلهم عاجزين عن ومطالبتهم بما يفوق طاقاتهم وقدراته
االستجابة لتلك الطلبات، والنتيجة إحساس هؤالء المراهقين بأن عدوانًا يمارس عليهم، يؤدي إلى 

توترهم وعصبيتهم، ويدفعهم ذلك إلى عدوانية السلوك الذي يعبرون عنه في صورته األولية 
  . يين، ومتمردينبالعصبية، فالتشدد المفرط هذا يحولهم إلى عصب

  
وهناك أسباب أخرى لعصبية المراهقين آضيق المنزل، وعدم توافر أماآن للهو، وممارسة -

  . أنشطة ذهنية أو جسدية، وإهمال حاجتهم الحقيقية لالسترخاء والراحة لبعض الوقت
  
ويرى الدآتور الحر أن عالج عصبية المراهق يكون من خالل األمان، والحب، والعدل، -

األمان من مخاوف التفكك .. قاللية، والحزم، فال بد للمراهق من الشعور باألمان في المنزلواالست
األسري، واألمان من الفشل في الدراسة، واألمر اآلخر هو الحب فكلما زاد الحب لألبناء زادت 
 فرصة التفاهم معهم، فيجب أال نرآز في حديثنا معهم على التهديد والعقاب، والعدل في التعامل

مع األبناء ضروري؛ ألن السلوك التفاضلي نحوهم يوجد أرضًا خصبة للعصبية، فالعصبية ردة 
فعل ألمر آخر وليست المشكلة نفسها، واالستقاللية مهمة، فال بد من تخفيف السلطة األبوية عن 

عور األبناء وإعطائهم الثقة بأنفسهم بدرجة أآبر مع المراقبة والمتابعة عن بعد، فاالستقاللية ش
محبب لدى األبناء خصوصًا في هذه السن، والبد من الحزم مع المراهق، فيجب أال يترك لفعل ما 
يريد بالطريقة التي يريدها وفي الوقت الذي يريده ومع من يريد، وإنما يجب أن يعي أن مثل ما له 

 يجب من حقوق، فإن عليه واجبات يجب أن يؤديها، وأن مثل ما له من حرية فلآلخرين حريات
  . أن يحترمها

  
ممارسة المراهق للسلوك المزعج، آعدم مراعاة اآلداب العامة، واالعتداء : المشكلة الرابعة*

  .على الناس، وتخريب الممتلكات والبيئة والطبيعة، وقد يكون اإلزعاج لفظيًا أو عمليًا
  
 مقاصده الخاصة رغبته في تحقيق: من أهم أسباب السلوك المزعج عند المراهق:  الحل المقترح-

دون اعتبار للمصلحة العامة، واألفكار الخاطئة التي تصل لذهنه من أن المراهق هو الشخص 
القوي الشجاع، وهو الذي يصرع اآلخرين ويأخذ حقوقه بيده ال بالحسنى، وأيضًا اإلحباط 
ي، والحرمان والقهر الذي يعيشه داخل األسرة، وتقليد اآلخرين واالقتداء بسلوآهم الفوضو

  .والتعثر الدراسي، ومصاحبة أقران السوء
  



نشاط حرآي زائد يغلب عليه االضطراب والسلوآيات : أما مظاهر السلوك المزعج، فهي
المرتجلة، واشتداد نزعة االستقالل والتطلع إلى القيادة، وتعبير المراهق عن نفسه وأحاسيسه 

، الجدل العقيم، التورط في المشاآل، الصراخ، الشتم، السرقة، القسوة(ورغباته بطرق غير الئقة 
والضجر السريع، والتأفف من االحتكاك بالناس، وتبرير التصرفات بأسباب واهية، والنفور من 

  ). النصح، والتمادي في العناد
  

أما مدخل العالج فهو تبصير المراهق بعظمة المسؤوليات التي تقع على آاهله وآيفية الوفاء 
ير واألعمال المثمرة البناءة، وتصويب المفاهيم الخاطئة في ذهنه، ونفي باألمانات، وإشغاله بالخ

العالقة المزعومة بين االستقاللية والتعدي على الغير، وتشجيعه على مصاحبة الجيدين من 
األصدقاء ممن ال يحبون أن يمدوا يد اإلساءة لآلخرين، وإرشاده لبعض الطرق لحل األزمات 

مة، وتعزيز المبادرات اإليجابية إذا بادر إلى القيام بسلوك إيجابي ومواجهة عدوان اآلخرين بحك
يدل على احترامه لآلخرين من خالل المدح والثناء، واالبتعاد عن األلفاظ االستفزازية والبرمجة 

  .السلبية وتجنب التوبيخ قدر المستطاع
  
تماعية المتعلقة تعرض المراهق إلى سلسلة من الصراعات النفسية واالج: المشكلة الخامسة*

بصعوبة تحديد الهوية ومعرفة النفس يقوده نحو التمرد السلبي على األسرة وقيم المجتمع، ويظهر 
ذلك في شعوره بضعف االنتماء األسري، وعدم التقيد بتوجيهات الوالدين، والمعارضة والتصلب 

  .التلفظ بألفاظ نابيةفي المواقف، والتكبر، والغرور، وحب الظهور، وإلقاء اللوم على اآلخرين، 
  
إن غياب التوجيه السليم، والمتابعة اليقظة المتزنة، والقدوة الصحيحة يقود :  الحل المقترح-

عيش المراهق في حالة صراع بين الحنين إلى : المراهق نحو التمرد، ومن أسباب التمرد أيضًا
تكثر فيها المسؤوليات، وآثرة مرحلة الطفولة المليئة باللعب وبين التطلع إلى مرحلة الشباب التي 

القيود االجتماعية التي تحد من حرآته، وضعف االهتمام األسري بمواهبه وعدم توجيهها الوجهة 
الصحيحة، وتأنيب الوالدين له أمام إخوته أو أقربائه أو أصدقائه، ومتابعته لألفالم والبرامج التي 

  .عنفتدعو إلى التمرد على القيم الدينية واالجتماعية وال
  
ويرى آل من الدآتور بدر محمد ملك، والدآتورة لطيفة حسين الكندري أن عالج تمرد المراهق -

السماح للمراهق بالتعبير عن أفكاره الشخصية، وتوجيهه نحو البرامج : يكون بالوسائل التالية
، وتقوية الفعالة لتكريس وممارسة مفهوم التسامح والتعايش في محيط األندية الرياضية والثقافية

الوازع الديني من خالل أداء الفرائض الدينية والتزام الصحبة الصالحة ومد جسور التواصل 
والتعاون مع أهل الخبرة والصالح في المحيط األسري وخارجه، وال بد من تكثيف جرعات 
م بأنه الثقافة اإلسالمية، حيث إن الشريعة اإلسالمية تنظم حياة المراهق ال آما يزعم أعداء اإلسال

يكبت الرغبات ويحرم الشهوات، واالشتراك مع المراهق في عمل أنشطة يفضلها، وذلك لتقليص 
مساحات االختالف وتوسيع حقول التوافق وبناء جسور التفاهم، وتشجيع وضع أهداف عائلية 

مشترآة واتخاذ القرارات بصورة جماعية مقنعة، والسماح للمراهق باستضافة أصدقائه في البيت 
 الحرص على التعرف إليهم والجلوس معهم لبعض الوقت، والحذر من البرمجة السلبية، مع

أنت فاشل، عنيد، متمرد، اسكت يا سليط اللسان، أنت دائمًا تجادل وتنتقد، أنت : وتجنب عبارات
إلخ؛ ألن هذه الكلمات والعبارات تستفز المراهق وتجلب المزيد من المشاآل ...ال تفهم أبدًا
  0 وال تحقق المراد من العالجوالمتاعب

  
  
  



  
  بعض األسباب المدرسية التي تؤثر في تشكيل سلوك الطالبة المراهقة 

  
  : تنقسم الطالبات بوجه عام إلى نوعان 

  
 طالبه لديها سلوآيات صفية جيدة تجلس بشكل مناسب وتظهر انتباهها للمادة من خالل -أ

  .ي األوقات التي تشعر فيها بالملل التواصل بالعين واإليماء بالرأس وتشارك حتى ف
  
 طالبة أخرى ال تملك هذه المهارة فتتصرف على طبيعتها وال تخفي مللها وتشعر بالسعادة -ب

  .والمتعة من خالل إثارة غضب المعلمة 
  

  هنا قد تشعر المعلمة بالرضا إذا أمسكت هذه الطالبة وهي تقوم بالسلوك المخالف 
  

وخالف إذ قد تصف المعلمة الطالبة بصفة سلبية وبالتالي الطالبة قد هذا التفاعل ينشأ عن نزاع 
المعلمة " تتهم المعلمة بأنها تضايقها وال تنصفها وبالتالي تصبح ليدنا مشكلة سلوآية لكال االثنين 

  .يتحمل مسؤوليتها " و الطالبة 
  
üالي يتم تشجيع  ما يحدث في مدارسنا هو تقديم أنظمة غير واضحة ومعاقبة مخالفتها وبالت

الطالبات بشكل غير مقصود على مخالفة هذه األنظمة ألنهن لم يبلغن بها مسبقًا آما أنهن يحاولن 
اختبار النظام ليعرفن المدى الذي يستطعن الوصول إليه لذا يتعين على المسؤوليات إداريًا 

ا وبما سيحدث عند والمعلمات أن يبلغن الطالبات محاآاة السلوك المقبول قبل ان تتم مخالفاته
  .مخالفتها 

  
ü هناك مصدر آخر للمشاآل السلوآية هو عدم وجود متنفس مقبول للتعبير عن المشاعر نقول 

للطالبات دائمًا ال ترآضوا ال تتشاجروا ال تلقوا ببقايا األطعمة على األرض وآثيرًا من القوانين 
علمهم بدائل لهذه السلوآيات فنحن التي تبين للطالبات ماال يجب ان يعملوه ولكن نادرًا ما ن

نفترض أنهم يعرفون آيف يتصرفون بشكل مالئم وننسى أنهم يحتاجون إلى مهارة وتدريب آي 
  .يتعلموا ما يفعلونه بدل السلوآيات الممنوعة 

  
ü الطالبات اآلتي لديهن مشاآل سلوآية معظمهن يعتقدن أنهن ال يستطعن ان يكن ناجحات في 

إن األفضل لي أن يُنظر , ى أنفسهن آخاسرات فتكون رسالتهم إلى ذواتهم المدرسة وينظرن إل
  .إّلي آالمثيرة للمشاآل أفضل من أن ينظر إّلي آشخص غبي فهي بتصرفاتها تحمي آرامتها

  
ü البد من تحسين االتصال بالطالبة ومحاولة التوصل إلى تفاهم معها إذ ان أغلبية تفاعلنا الكالمي 

 محاضرة حيث نكون مهتمين بتعليمها شيء ما ومعاقبتها أو تأآيد سلوآياتها مع الطالبة تعتبره
السلبية أو أخطائها إذًا لنصل إلى تحسين االتصال يجب أن تناقش السلوآيات األآثر إيجابية 

آما نشجعها على التعبير عن مشاعرها , إلخ ...واألشياء التي تولع بها مثل هواياتها وأفكارها 
  تي تحبها واألشياء التي تكرههاوعن األشياء ال

  
طالبة أهملت في تسجيل الملخصات لجميع الدروس السابقة وتحتاج مثًال إلى عالمات : " مثــال 

) البد ان تكملي سجلك وأحصل عليه غدًا آامًال ( المشارآة بدل ان أدخل معها في صراع وأقول 
حسنًا اآتبي نصف (ي تسويه وهي التريد ان تكمله وتريد عالمات المشارآة أدخل معها ف

الدروس هذا األسبوع والنصف اآلخر األسبوع القادم وسأعطيك نصف العالمة عند فراغك من 



) النصف األول وأآلمها لك لو آتبتي النصف الثاني وسأزيدك درجة لو اآملتيه في وقت أبكر 
  ".ريقين فبدًال من وجود فائز وخاسر قدمت لنا هذه التسوية وضعًا يفوز به آال الف

  
ü مشكلتنا مع الطالبة المراهقة انه ال يعجبنا ان ترفض ما نعتقده صحيحًا وهذا ال يحقق تواصل 

جيد معها فمن أآثر الطرق فعالية في التعامل مع الغضب والسلوآيات المتمردة هي حث هذه 
ونتقبل المراهقة على التعبير عن مشاعرها السلبية وأسباب غضبها ولكن بأسلوب هادئ ومناسب 

رفضها لرأينا واختالفها معنا مادامت التعبر عن ذلك بطريقة وقحة ونحاول ان نفكر فيما تقوله 
  .وإمكانية إصالح األمر أو إيجاد حل وسط 

  
ü يستخدم المراهق وسائل متعددة للتعبير عن غضبه وإلثارة رد فعل من يتعامل معه من مدرسيه 

لسلوآيات السلبية أما ان نخلق مزيدا من الغضب أو أو والديه وحسب طريقة التعامل مع هذه ا
  نستطيع تفريج بألوان الغضب

  
قد تعطين للطالبة أمرًا في الفصل فتسمعين الطالبة تخبط بالكتاب وتتذمر بصوت : " مثــال 

إذا , ) خفيف هذه تعتبر مناورات سلبية عدوانية للتعبير عن الغضب ووسيلة للتنفيس عنه 
ات فإنك تعطينها فرصة لتفريغ غضها دون االصطدام بِك وهناك قاعدة ال بد تجاهلت هذه الهمهم

ان تبقيها أيتها المعلمة في ذهنك عند استخدام طريقة التجاهل أذا طلبت من المراهق ويقوم هو 
  ".بفعله على الرغم من آونه يتذمر طول الوقت فتجاهل هذه الشكوى طالما أنه يفعل ما يطلب منه

  
üاعر الطالبة التي تدفعها الرتكاب سلوآيات سيئة وتهدئة الموقف باإلصغاء بتفهم  اإلحساس بمش

وتعاطف مع الطالبة وهذا يعني ان تخمن ما تشعر به الطالبة وتعيد صياغة هذه المشاعر 
  وتسردها على الطالبة

  
ترب طالبة ارتكبت سلوآيات خاطئة بدًال من إرسالها لإلدارة أو طردها من الفصل تق:" مثــال 

ربما تكون الحصة مملة لك وربما أنت تودين القيام بعمل آخر ما " منها المعلمة وبهدوء تقول لها 
  " .رأيك بعد الدرس ان نتناقش في بعض األفكار التي تجعل الحصة أآثر تشويقًا لك 

  
üين  دائمًا أبقي التواصل بينك وبين الطالبة سريًا ال تحرجيها أمام زميالتها ألنك بذلك تزيد

خطورة الموقف و حساسيته فالمعلمة تشعر أنها تريد ان تبين للطالبات األخريات أنها مسؤؤلة 
والطالبة تحتاج ان تثبت لزميالتها أنها ال تخشى تهديد المعلمة إذا وجدت المعلمة أنها وقعت في 

قاف صراع للقوة مع الطالبة تحاول أن تجد مخرجًا من الصراع فالمعلمة هي المسؤوله عن إي
الصراع ألن الطالبة حتى لو رغبت في إيقاف الصراع من الصعب عليها أن تفعل ذلك لهذا ال 

  تحاولي ان تحرجي الطالبة إلى درجة اإلذعان والخضوع
  
  
  
  

 تــم بـحـمـــد اللـه وتـوفـيـقــه،،،
 


