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 المقدمـــــة
 

تعتـبر المدرسـة ساحة للتفاعل االجتماعي  وفضاء أساسيا للتنشئة االجتماعية، فلئن كان الطفل               
نظام االكل والنوم،   ( التعامل االجتماعي األولية     يتعـلم داخـل اسرته في مرحلة ما قبل الدراسة مبادئ          

امافي . فـان ذلـك يتم في إطار عاطفي يتجسد في حنان االبوين وحمايتهما وتسامحهما             ...) الـنظافة،   
فالتلميذ الطفل يتعلم ألول    )  سنة 11 الى   6من  (مرحلة الطفولة الثالثة التي توافق بداية مرحلة التمدرس         

فوظيفة المدرسة إذن تتجاوز تلقين     . ستبطن مفهوم التقيد بفضاء اجتماعي    مـرة االنضـباط لـلقانون وي      
المعرفة الى التربية بمعنى تأهيل تلميذ اليوم ليكون فردا قادرا على االندماج في حياة مجتمعه وذلك من                 

ليس مجرد وسيلة   : "كما يقول إميل دوركايم     –خـالل تعويـده عـلى التقيد بالنظام المدرسي الذي هو            
... ة، الغرض منها اسستتباب نوع من السالم الخارجي بحيث يمكن استمرار الدرس في هدوء               مصطنع

 ".وانما هو اساس االخالق
كمـا نجـد هذه الفكرة عند البار بندورا في تحليله لمفهوم التعلم االجتماعي الذي يقوم على مبدإ                  

فالمدرسة من . ة سلوك اآلخرين حيث ان نسبة كبيرة من التعلم تاتي نتيجة مالحظ      يالـتفاعل االجـتماع   
 إنتاج قيم المجتمع وقواعده وكذلك فوارقه وتناقضاته، ومن جهة أخرى هي أداة تغيير وتقدم               دجهـة تعي  

واطـار يرتسـم فيه المستقبل والمدرسةكمنظومة فرعية في عالقة تفاعل مع محيطها الخارجي ال يعني     
 في المحيط االجتماعي واالقتصادي، بمعنى      وضخها من جديد  ) بشرية ومادية ومعرفية  (تحويـل مداخل    

انها تنفعل بما يقع في محيطها الخارجي الذي يتميز في الوقت الحاضر كما تقول الدكتورة ريان الزغل                 
 ".بالتحول والتغير فيما يتعلق خاصة بالقيم والمعايير والعالقات بين الكهول وبين االطفال والمراهقين"

نموذج التلميذ المنشود في المدرسة التونسية حتى نستطيع قياس         ولهـذا يحسن بنا أن ننطلق من        
 .درجة انحراف السلوكات المدرسية السائدة عن هذا النموذج

 
I-  مالمح التلميذ المنشود في المدرسة التونسية: 

يمكـن أن نستشـف مالمح التلميذ الذي تسعى المدرسة التونسية إلى تكوينه من خالل مرجعين                
  ونظام التأديب المدرسي     1991 الصادر في شهر جويلية      65صالح التربوي عدد    قانون اإل : أساسيين  
 .الحالي
 :قانون اإلصالح التربوي  -1

يؤكـد قـانون اإلصالح التربوي على الفرد باعتباره موضوع العمل التربوي وهدفه وباعتباره              
 .العنصر الفاعل في المجتمع

  :وتدور مبادئ هذا القانون حول أربعة محاور كبرى 
 المغاربي والعربي   ءمن خالل التكامل بين الهوية الوطنية واالنتما       : ءالهويـة واالنتما   -

 واإلسالمي ولكن دون تعصب او انغالق
 .انفتاح المتعلم على الحضارة االنسانية لغة ومعارف وقيما واالسهام فيها -
 تنمية شخصية المتعلم والتاكيد على مبدإ الترشد الذاتي  -
وأهميته سواء بالنسبة الى شخصية المتعلم أو ما تقتضيه التنمية          إدراك قيمـة العمـل       -

 .الشاملة ومناعة الوطن
 :النظام التأديبي  -2

 3



يركز نظام التأديب المدرسي على ضرورة تربية الشباب على تلقائية الجمع بين الشخصية الحرة              
اب التونسي على تعظيم العلم     وهذا يقتضي تعويد الشب   . المسؤولة والعمل المنظم النير والعمل الجاد النافع      

واجالل المعلم واحترام المدرسة والتحلي بروح المواطنة والحس المدني وممارسة كل ذلك بشكل يومي              
 . وعملي داخل الوسط المدرسي

ويتجلى من خالل هذين المرجعين نموذج التلميذ المنشود في المدرسة التونسية وبالتالي فان كل              
 .نموذج يقع ضمن دائرة المخالفةسلوك مدرسي يحيد عن هذا ال

 
II-  مفهوم المخالفة: 

النموذج من الفعل الذي يخرج تماما عن مجموعة        "يعـرف محمـد عاطف غيث المخالفة بكونها         
 )1".(المعايير التي وضعت لألشخاص في مراكزهم االجتماعية

أشكاال من  قواعد ضمنية أو مصرح بها تستوجب التقيد بها كما تفترض           "والمقصود بالمعايير هي    
في إطار النظام   (العقوبـة لمـن يحيـد عـنها و يمكن أن تكون معايير السلوك المدرسي مصرحا بها                  

أو ضمنية تتدرج في إطار أشمل      ) المدرسـي الداخلي أو المناشير و المذكرات المنظمة للحياة المدرسية         
، الوفاء. الصدق، مثل اإليثار ( بمعنى األنماط السلوكية التي تعتبرها المجموعة مثالية        ". هـو سلم القيم   

وهي ال تنبع من موقف عقالني خالص و إنما         . و تستدعي االحترام و االتباع    ...) االعتماد على الذات    
 .أيضا من اندفاع وجداني يجعل منها عامال موجها لسلوك االفراد و الجماعات 

 واقع السلوك بالوسط المدرسي
مستوى المرجعيات الثقافية واالنتماء االجتماعي     تتفاعل داخل المدرسة جماعات مختلفة على        -1

والمرحلة العمرية و تنتج عن هذا التفاعل و االحتكاك توترات تؤدي في بعض األحيان الى               
 .سلوكيات و ردود أفعال غير سوية متفاوتة الخطورة يمكن تصنيفها حسب معيارين

 :درجة الخطورة - أ
عدم احضار  ، فة مثل التشويش االظرفي و العفوي        فقد يكون تجاوز المعايير بسيطا فيعتبر مخال      

التطاول على األطراف   ، أو خطيرا فيعتبر جنحة مثل القضايا األخالقية      .... التأخر، األدوات المدرسـية  
 .التربوية و العصيان الجماعي

 :الطرف  المعتدى عليه - ب
رس و االستخفاف   يمكن أن تكون المخالفة تجاوزا للمربي أو اعتداء عليه مثل التطاول على المد            
 .بعون التأطير أو االداري و قد تكون أيضا مشاكسة لألقراب أو سطوا على ممتلكاتهم 

 :مخالفات في حق المؤسسة   - ج
 ...إتالف األثاث تلوين الجدران بكتابات ال أخالقية ، مثل عدم احرام التراتيب الداخلية للمؤسسة

 :السلوكات المضرة بالذات  -د
 …التغيب دون عذر شرعي، التأخر، عدم االنضباط، مل مثل التقاعس عن الع

و نالحـظ فـي السـنين األخيـرة أن بعض المخالفات تتخذ نسبا تصاعديا في مستوى تواترها                  
 :و نوعيتها مثل) وكثافتها(
 استفحال ظاهرة العنف بأنواعه - أ
اع تفشـي ظاهرة العصيان المنظم و التي تهدف الى القيام بأعمال سلبية جماعية مثل امتن               - ب

تآمر ، أو االمتناع عن إجراء فرض ما     ، جميـع الـتالميذ عـن المشاركة في حصة الدرس         
 ...مجموعة من التالميذ على أستاذ أو قيم الستفزازهما أو تحديهما

 .تضخم ظاهرة الغش و التجاهر به و اتخاذه شكال تمرديا أحيانا  - ت
 ....، المدّبرو، الجماعي، المتكرر. تفاقم ظاهرة الغياب في أشكاله المختلفة - ث
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 96دراسات في علم االجتماع التطبيقي ص ) 1(

 
- IV انعكاسات الظواهر السلوكية: 
 .على المستوى العالئقي داخل المدرسة -1

عالقـة متشنجة تتراوح بين اهتزاز الثقة في الطرف اآلخر و العدوانية السافرة              -
 .أحيانا 

 . على مستوى صورة المدرسة و مردوديتها -2
 .       و ذلك بانشغال المؤسسة بالظواهر السلوكية عوض تجويد األداء التربوي             

 .على مستوى تقدير الذات  -3
 ).الشعور باإلحباط والعجز عن تطويق هذه الظواهر السلوكية(  لدى األطراف التربوية -
 .الشعور بالظلم و عدم التفهم من األطراف األخرى،  لدى التالميذ-
 

V  -هر السلوكية  عوامل الظوا: 
كن لهم كالطبيب الرقيق الذي ال يعجل بالدواء        ."أوصـي عقبة بن أبي سفيان مؤدب أوالده قائال        

وهو ما يحيلنا على ضرورة النظر في ما يكمن وراء جملة الظواهر السلوكية من              " حـتى يعـرف الداء    
لمجال المدرسي و كذلك    شبكة معقدة من األسباب منها ما يتصل بالمجال االجتماعي و منها ما يتصل با             

 .بالمجال الذاتي
 :العوامل الموضوعية -1

 :العوامل االجتماعية - أ
 .على مستوى األسرة

تفـرقع األسـرة التقـليدية بضوابطها المعهودة و ظهور العائلة  النواة بقيمها               -
 ومعاييرها

 تقلص السلطة الوالدية وغياب الحوار داخل األسرة -
      

 :ية  على مستوى الحياة االجتماع- ب
  التذبذب بين الهوية الوطنية وثقافة العولمة-
  فراغ ثقافي-
 طغيان الطابع االستهالكي المادي الصارخ على القيم اإلنسانية -
الشعور بالكبت في معظم أبعاد الحياة االجتماعية مما ولد أفرادا متوترين  -

 .ومهيئين لالستقالة أو لممارسة دور سلبي
 

  :العوامل المدرسية  -2
  نمـر بسرعة على االسباب المعهودة التي يتواتر ذكرها كلما طرح الحديث عن ظروف المدرسة                   

...  أساليب التقييم المناهج الدراسية    – الضوارب   – البرامج   – التجهيزات   –االكتظاظ  : والدراسـة مثل    
كمن وراء الخروج   لنقف عند أهم العوامل التي استفحلت في السنين االخيرة وأصبح التلميذ مقتنعا بأنها ت             

 :عن المألوف في السلوك المدرسي، من ذلك 
االنشطة الثقافية والرياضية، غياب االعالم الشفاف الهادف، عدم        ( ركـود الحيـاة المدرسـية       .       أ

 ... )استجاباتها خاصة لحاجيات المراهق وانتظاراته،
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الى استقالة المدرس من الوظيفة     غيـاب التواصـل االفقـي بين التالميذ والمربين وذلك يعود            .      ب
 .التربوية وتقلص دوره في حدود انجاز الدرس وتقديمه

اعتماد طريقة تلقينية استجوابية يظل فيها المدرس       (توخـي منهج تعليمي تقليدي آحادي االتجاه        .      ج
 ).محتكرا للمعلومة النه يتصور نفسه المصدر الوحيد للمعرفة 

 من طرف جل التالميذ وخاصة مع انتشار الوسائط التكنولوجية التفاعلية           وقد أصبح هذا المنهج مرفوضا    
 .الموازية
ضـعف الحـرفية الصناعية لدى بعض المدرسين مما يجرهم الى اعتماد أساليب غير تربوية               .      د

من ذلك مثال االنقاص من العدد، االقصاء عن الدرس بصورة متواترة وأحيانا          ( للـتحكم فـي الفصـل       
 ...)استعمال نعوت مذلة للتلميذ جماعية، 
اهتزاز المكانة االجتماعية للمربين أمام بروز معايير تفاضلية أخرى تعتمد على المال والجاه             .      هـ  
   ! ! ! والشهرة

 
  : العوامل الذاتية  - 3

ب عن  للطفل والمراهق مع ما يترت)إفراط في النمو أو تأخر فيه  (عـدم تكـافؤ النمو الجسمي       .        أ
ذلـك من سوء تكيف أسري ومدرسي واجتماعي فصورة الجسد تؤثر في تشكل صورة الذات كما بينت                 

 .ذلك الدراسات في مجال علم نفس النمو
  إذا كانت هذه القدرات منخفضة عن المتوسط فقد تدفع صاحبها الى ارتكاب              :القدرات العقلية   .       ب

ى خطورتها وقد يكون هذا المستوى مرتفعا عن المتوسط أفعـال ال يسمح له مستوى تفكيره بإدراك مد  
العـام فيكـون التـلميذ على مستوى عال من الذكاء لم يجد له منصرفا في مجاالت مرغوب فيها من     
المجـتمع أو لـم يحقق له إشباعا وإحساسا بتفوقه فيتجه الى استغالل هذا الذكاء استغالال سيئا ليشبع به    

 .الحصول على مكانة أو مال
 قد يؤدي الى ضعف التكيف المدرسي ومن ثمة تراجع التحصيل الدراسي الذي             قـص الدافعيـة   ن  .ج

احمد المانسي  (يسـعى الى تغطيـته بسلوك الفت وقد بين بحث أجراه المرشدان  في اإلعالم والتوجيه                 
مدى عالقة العنف بالنتائج المدرسية المتدنية فكلما ضعف التحصيل الدراسي خرج           ) ومخـتار المطوي    

 . عن خالص من وضعية ال تثمن ذاتهاالمراهق عن عصا الطاعة احتجاجا او دفاعا عن النفس أو بحث
  المستقبل الدراسي والمهني ة نتيجة ضبابيالقلق النفسي المتناهي. د
 وغياب الثبات االنفعالي لديه مما يؤثر على مستوى استقرار تصرفاته           تذبـذب مشـاعر المـراهق     . ه

  سلوكه ومراقبته ويضعف قدرته على ضبط
 جراء النمو المتساوي والمكثف في      (Egocentrisme) اتسام سلوكه بطابع من االنوية المحورية     . و

 الجسمية والذهنية مع ما يرتبط بذلك من عدم القدرة على موازنة هذه المكتسبات الجديدة مع                  القدرات
لمراهق الحامل لهذه المكتسبات الجديدة     إمكانية الواقع الستيعابها مما يؤدي الى حدوث نزاعات بين هذا ا          

 . وبين المحيط الذي ال يعترف بها
 موضع تساؤل بعد    )Les Identifications infantiles  (وضع جملة التمثالت الطفلية السابقة    . ز

لتقوية ) مرآة( أسرية كاألقران الذين يمثلون واجهة       –مرحلة البلوغ واالتجاه نحو نماذج تمثلية خارج        
 .دى المراهق وشخصيات أخرى تجسد قيما جديدة تخرج عما تعّود عليه لدى أفراد أسرته وفئتهاألنا ل
 (plaintes نحو التعبير عن صعوباته النفسية عن طريق شكاوي جسمية               اتجاه المراهق . ح

somatiques  ( أو مخاوف مراقية)hypochondriaques Les peurs ) (الصداع-آالم الظهر(.. 
 م المألوفة والتي تشكلت أثناء مراحل النمو األولي والتي كانت تتس          ظرفي للمعايير الجسمية  الفقدان ال . ط  

  .l'inquiétante étrangeté  يسميه فرويد بالغربة المحيرةبالهدوء والتدرج والتي تؤدي الى ما 
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VI –الوسط المدرسي السلوكية في الظواهر  :     طرق التعامل مع
لعرض للظواهر السلوكية ودوافعها ان معرفتها المسبقة شرط ضروري            يبدو جليا من خالل هذا ا      

 .للتعامل معها ومعالجتها
 ان جملة الظواهر التي تم ذكرها تعتبر طبيعية بالنظر الى خصوصيات النمو التي يمر بها التلميذ                   

 .من المجتمعالشاب والمدرسة باعتبارها فضاء للتفاعل االجتماعي الديناميكي باعتبارها منظومة فرعية 
 .والمدرسة مدعوة الى التعامل مع كل الظواهر السلوكية سواء أكانت إيجابية أو سلبية

يكون ذلك بتعزيزها وتثمينها وإثابتها كي ال تؤول الى          :  التعامل مع الظواهر السلوكية اإليجابية     – 1
 .االنطفاء واالضمحالل

  :التعامل مع الظواهر السلوكية السلبية – 2
  :يب الوقايةأسال. أ

التواصل الصفي  ( دعم التواصل داخل المؤسسة التربوية خاصة بين المربين والتالميذ             -         
 ).والتواصل التربوي 

 بيداغوجية لتجاور صعوبات مدرسية : والمرافقة نوعان :  المرافقة لحاالت معينة -         
 .           ونفسية لتجاوز صعوبات ذاتية أو عالئقية

 اإلصغاء واإلرشاد يحدده التحليل االجتماعي النفسي بأنه جملة الطرق والوسائل التي يحصل             -         
بواسطتها تبادل المعلومات بين أشخاص يوجدون في وضعية معينة، وهو مشروط بالقدرة على التقمص              

 النفسي واحترام اآلخر
 وانيقة تراعي وتحترم    تأمين اإلعالم الشفاف والمحين والفوري وتقديمه بطرق جذابة          -

 .شخصية المتقبل 
التلميذ نائب القسم، التلميذ الوصي،بعث     (تشريك التلميذ في جميع جوانب الحياة المدرسية         -

مما ينمي لديه الروح التعاونية والمبادرة        ) مجالس التالميذ، إثراء التالميذ في مشروع المؤسسة        
وكا نابعا من ذاته وليس من سلطة خارجية وهو ما           واالنضباط الذاتي الذي يتمثل في اتباع التلميذ سل       

 "اهمية االرادة في الفعل"يعبر عنه ابن مسكويه بـ 
 تفعيل دور الوصي -
 :أساليب العالج  - ب

 :اتجاه التفهم واإلرشاد  •
 نظرية التمركز حول الذات لكارل      ى تعتمد األساليب التي نقترحها للتعامل مع الظواهر السلوكية عل        

االقتناع بان الفرد يمتلك في ذاته امكانات حقيقية لفهم ذاته وضبط سلوكاته وما على              روجرر وتتمثل في    
وفي نفس السياق يتعين    . المربي اال تحريك الطاقات الكامنة فيه اذا اراد معالجة االنحرافات السلوكية           

أي "جليدالجزء المغمور من جبل ال    " توجيه جهوده الى     –على المربي في تعامله مع سلوكات التالميذ         
ال بد اذن من ان نفرق بين االنحراف . المضمون النفسي للسلوك والديناميات الخفية التي تفاعلت وانتجته  

السلوكي واعراضه فالمبالغة في التشويش وخمول النشاط والهروب من المدرسة والتدخين هي أعراض             
 : سلوكية لدى التالميذ الختالل عميق في العمليات النفسية ولتجسيد ذلك نختار بعض النماذج ال

 يلجأ التلميذ الى التدخين ال تقليدا لألب بالضرورة فقد يكون األب غير              :التدخين   -  1
ومعالجة هذا االنحراف السلوكي ال     . مدخن بل الثبات ذاته ومحولة دخوله عالم الكبار أو تأثرا بأنداده           
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 على اثبات ذاته ورجولته بأنشطة       تتم بمنع التلميذ عن التدخين او مراقبته او معاقبته بل بمساعدته            
 .وسلوكات بديلة تتطلب االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية التي هي عماد مفهوم الرجولة

العائلة والمحيط  (يكمن عالج هذا السلوك في البحث عن األسباب البيئية           : الهروب من المدرسة     -  2
فقد ال يكون   ) يته واستعداداته وميوله  شخص(والذاتية الراجعة الى التلميذ نفسه       ) المدرسي والمجتمع 

وقد يكون السبب اجتماعيا    . المحيط العائلي مناسبا العداد الدروس فيتهرب التلميذ من مقابلة مدرسيه          
وقد يكون  . متمثال في رفاق السوء، او مدرسيا مثل الصرامة البالغة او االهمال التام داخل المدرسة               

كالتأتأة، والصمم،  (جزه عن مسايرة زمالئه العاديين في الفصل         السبب ذاتيا كإصابة التلميذ بعاهة تع     
او تجعله موضعا لسخريتهم مما يجعل المدرسة تمثل بالنسبة اليه خبرة غير سارة              ...) وقصر النظر   

وقد يكون سبب الهروب عائدا الى قصور فادح في المكتسبات الدراسية يمنع التلميذ من مسايرة دراسته                
 . فشل واإلحباطبكفاية ويشعره بال

قد يدفع هذا   ) قصر القامة، ضعف البنية   (ظاهرة العنف لدى التالميذ المصابين بقصور في النمو          -  3
ولمعالجة هذا السلوك يحسن    . القصور المراهق الى التعويض واثبات قوته باالعتداء على االخرين          

كالشطرنج، (ة كبيرة   توجيه هذا الصنف من المراهقين مثال الى انشطة رياضية ال تتطلب قوة عضلي             
 ...)وتنس الطاولة، وركوب الخيل 

 :اللجوء الى العقوبة  •
ان بعض االنحرافات السلوكية ال يجدي معها التفهم واالرشاد وفي نفس            : المفهوم العام للعقوبة     -  1

الوقت ال يمكن السكوت عنها كي ال تصبح مثاال سيئا يحتذى من قبل بقية التالميذ وهنا يتحتم اللجوء                   
هي ايقاع االلم المادي او     "والعقوبة لغة هي الجزاء بالشر ، وفي المنظور االجتماعي           . العقوبةالى  

ووظيفة العقوبة في الحياة     " المعنوي بالمخالف لتحذيره من تكرار مثل هذا الخطإ في المستقبل            
 : االجتماعية عامة هي 

 التذكير بوجود القانون حتى تكون الحياة المشتركة آمنة -
 بأن في القانون حماية لهوية الجماعةالتذكير  -

 هي العقوبة التي ال تسلط على المخالف من أجل خطإ وقع فيه بل من أجل                :العقوبة التربوية   
وإذا لم  . فهي العقوبة الهادفة التي تعطي المخالف فرصة لمراجعة سلوكه وتحسينه         . إعداده لحياة افضل    

 .م بالمخالف دون ان تحدث لديه تغيرا إيجابياتتوفر هذه الشروط في العقوبة فانها تلحق االل
  :شروط العقوبة التربوية 
 أن تصون كرامة المخالف -
  ان تتناسب مع حجم المخالفة-
  أن يقنع التلميذ ذاته باستحقاقه لها-
  أن يقتنع كذلك بوظيفتها التربوية-
  تجنب التشهير بالتلميذ المخالف-
 )مادي مع الحصار النفسي العقاب ال(  تجنب العقاب المضاعف -
 تجنب االكثار من العقاب الن ذلك يؤدي الى تبلد االحساس والتعود على القسوة والخشونة               -

وأن العسف يؤدي الى    " ان الشدة على المتعلمين مضرة بهم       " وقد قال ابن خلدون منذ القديم       
 ".التضييق على النفس والذهاب بنشاطها " 

  .93/91النظام التأديبي وقد ورد في المنشور الخاص ب
يصبح العقاب بهذا المعنى إجراء استثنائيا أي أنه عند االقتضاء يتم اللجوء الى الوسائل              " ... 

 "الردعية بالنسبة الى من لم تنفع معهم الوسائل التربوية العادية 
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  : الخاتمــــــة
جتماعية وأسرية ومدرسية   ا: تنشـأ االنحـرفات السـلوكية داخل المدرسة إذن من عدة عوامل             

 .وتستفحل إذا ما قوبلت إما بالعقاب والقسوة أو باإلفراط في الحماية أو بالالمباالة. وذاتية
لين في غير   : " والـتعامل الـتربوي السليم مع هذه الظواهر يكون على أساس القاعدة القديمة              

تضي حدا أدنى من المعرفة     وكل تعامل مع هذه االنحرافات السلوكية يق      " ضـعف وشدة في غير عنف       
 ).علم نفس الطفل وعلم نفس المراهق ( النظرية بعلم نفس النمو 

كمـا يقتضـي قدرة كبيرة على التقمص لفهم اآلليات الخفية التي تكمن وراء السلوكات ألننا إذا                 
عن اقتصـرنا على العقاب نجحنا في القضاء على األعراض لكن الجناح الكامن لن يلبث أن يعود ليعبر            

نفسـه فـي شكل آخر من أشكال السلوك االنحرافي وقد يكون في صورة أكثر شدة وعنفا من الصورة                   
 .األولى

غير أن سلطة المربي الحقيقية ال تنبع فحسب في تمثيله للقانون وتطبيقه للنظام المدرسي بل من                
فإذا كان التلميذ   . ذاتـه واشـعاع شخصيته من موضع المثال الذي يضعه فيه التالميذ أخالقيا ومعرفيا               

وخلقا ومبادئ تعلق به واحترمه أصغى إليه وبذلك يكون المربي قد           مقتـنعا بشخصـية المـربي سلوكا        
مـارس السلطة التربوية في أنبل معانيها كما يكون قد مثل القانون المنظم للحياة المدرسية حق التمثيل                 

 .دون التجاء مفرط الى استعمال وسائل الشدة والعقاب
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