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: سبل الوقاٌة وعبلج العنؾ: الفصل الثانً
 

. دور المدرسة فً إثارة العنؾ ومواجهته: المبحث األول 
:أوال األسباب المإدٌة للعنؾ     
: أسباب تعود إلى المإسسات التربوٌة  -1

كطرٌقة تصمٌم المإسسة التربوٌة وعدم كفاٌة المرافق واألماكن المناسبة لممارسة 
كالمسارح والمساحات الواسعة لممارسة األنشطة الرٌاضٌة ،  الهواٌات المختلفة

. وفً حال وجودها فإنه ال ٌتم استؽبللها بطرٌقة مثلى 
:  أسباب تعود إلى اإلدارة المدرسٌة  -2
. عدم تفعٌل القوانٌن واللوابح التنظٌمٌة والتً تحكم عمل المإسسات التربوٌة  -
ناء توزٌعهم على الفصول الدراسٌة مما عدم مراعاة الفروق الفردٌة للطلبة أث -

ٌساهم فً تكدس الطلبة اللذٌن ٌعانون من مشاكل سلوكٌة ودراسٌة فً فصل دراسً 
. واحد

. ضعؾ التواصل والتعاون بٌن مجالس اآلباء والمعلمٌن وإدارة المدرسة  -
. عدم وضوح بعض اللوابح واألنظمة المدرسٌة لدى الطبلب وأولٌاء األمور  -
الخدمات النفسٌة واالجتماعٌة التً تقدم فً المإسسات التربوٌة ، وٌرجع نقص  -

. ذلك لقلة عدد األخصابٌٌن النفسٌٌن واالجتماعٌٌن المإهلٌن
ضعؾ االهتمام باألنشطة البلصفٌة و إشراك الطبلب فً إعدادها وتنفٌذها و  -

. اإلشراؾ علٌها
 .لوقاٌة منهدور المإسسات التربوٌة فً مواجهة العنؾ وا -ثانٌا 

 :المدرسة هً المحور
وهً المإسسة األبرز من حٌث القصد والتوجٌه ووضوح  -ٌفترض أن المدرسة 

األهداؾ عادة فً مجتمعاتنا العربٌة واإلسبلمٌة تستهدؾ فً فلسفتها الكلٌة عبر 
إخراج الشخصٌة الحضارٌة : جمٌع مراحل الدراسة ومستوٌاتها ومقرراتها وأنشطتها

ٌّة المت . وازنة، البعٌدة عن جانبً اإلفراط أو التفرٌط فً التفكٌر أو السلوك السو
 

 :لعل من أبرزها وإن من أبرز وظابؾ المدرسة الٌوم 
  تطهٌر المناهج وتصفٌتها1 -

على تطهٌر  -وهً رمز وزارة التربٌة وما فً حكمها هنا –أي أن تعمل المدرسة 
قد تتضمنها بعض المناهج، وتصفٌتها المناهج من االنحرافات والخطاٌا الكبرى التً 

اً كانت أسباب ذلك أو دوافعه ٌّ على ذلك فإن و.من أي شوابب أو أخطاء وقعت فٌها،أ
ح بالعنؾ  ٌّة البد أن تطّهر من أي متضمنات تصرِّ المناهج الدراسٌة الظاهرة أو الخف
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ول أو تلِوح به، سواء مما حمله التراث بتجارب بعض السابقٌن، التً تحتمل القب
. والرفض، والصواب والخطؤ

 
  دمج أفكار المتعلمٌن وإٌجاد التجانس بٌنهم -2 

ٌُفترض أن تسعى المدرسة عبر مناهجها، وأساتذتها، وموجهٌها،  وهنا 
وإدارتها،وأنشطتها متعددة الوجوه؛ إلى خلق وحدة نفسٌة وفكرٌة بٌن كل أبناء 

واستعبلءهم الموهوم،وتنصهر البٌبة المدرسٌة، تذوب فٌه انتماءاتهم الضٌقة، 
، لٌصبح الشعور باالنتماء إلى هذه (بٌبة المدرسة)جمٌعها فً بوتقة البٌبة الجدٌدة 

. هو التؽٌر التربوي اإلٌجابً الجدٌد( المجتمع المدرسً المصّؽر)البٌبة
ٌتحّتم على المدرسة القٌام بدورها الفّعال فً التصحٌح لذلك الوضع ؼٌر السوي حٌن 

تؽٌٌر تلك الثقافة استنادا إلى مناهج التربٌة اإلسبلمٌة الداعٌة إلى قٌم  تعمد إلى
المساواة والكرامة اإلنسانٌة والتآخً 

:  استكمال الدور التربوي لؤلسرة وتصحٌحه -3
إن كل فرد إنسانً ُولِد عادة فً أحضان أسرته، تلك التً تبذل قدراً من العناٌة 

. تجاوز مرحلة العجز واالعتماد على اآلخرٌنواالهتمام، كً ٌستطٌع ولٌدها أن ي
وٌؤتً اهتمام األسرة ورعاٌتها فً ضوء ظروفها الثقافٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة، 
. وهنا تصبح وظٌفة المدرسة استكماالً واضحاً لتلك الجهود فً االتجاه اإلٌجابً العام

نؾ على نحو ؼٌر لكن من الوارد كذلك أن تنشا بعض األسر أفرادها على مسلك الع 
مقصود ؼالباً، ولذلك أسبابه الموضوعٌة المكتسبة من وحً معاناة األسرة فً 

.  أؼلبٌة مجتمعاتنا
 :البٌبة االجتماعٌة وأثرها السلبً على السلوك  *-
مع تعقد الحٌاة االجتماعٌة المعاصرة، وتزاٌد أعبابها، وارتفاع تكالٌؾ المعٌشة،  

اه جهات عدة حكومٌة ، فإن تربة العنؾ تجد خصوبتها وكثرة االلتزامات المادٌة تج
فً نفسٌة رّب األسرة ومن حوله ومن ثّم ٌنتقل تلقابٌاً عبر أسالٌب التنشبة 

. االجتماعٌة إلى الناشبة الصؽار 
: األسالٌب التربوٌة القاسٌة  *-

ٌظهر تؤثٌر البٌبة االجتماعٌة السلبً فً أوضح صوره، حٌث ٌنعكس على األسالٌب 
لتربوٌة القاسٌة، وٌؽدو العقاب البدنً هو األسلوب المفّضل فً حاالت كثٌرة، ال ا

فرق فً ذلك بٌن األوالد والبنات، فطبٌعة الصنؾ األول تفرض فٌهم الشدة والقسوة 
سرعان ما ٌتحول إلى مرّكب نقص فً شخصٌة الناشا، فٌزرع فٌه االعتقاد أن 

دور ذاته الذي ُنشِّا علٌه فً طفولته، وهو إثبات الرجولة ال ٌتحقق إال بممارسته لل
ممارسة العنؾ بشقٌه المادي والمعنوي تجاه أسرته ابتداًء، وتجاه من اإتمن على 

. تنشبتهم ورعاٌتهم فً أي موقع بعد ذلك
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أما الفتاة أو البنت فاالتجاه القاسً فً تنشبتها ٌجد له من المسّوؼات أضعاؾ ما 
قابمة الممنوعات ال تنتهً، وأسالٌب العنؾ فً تزاٌد ٌجده مع الولد، ومن ثم فإن 

. مستمر
 :البٌبة الطبٌعة وأثرها السلبً على السلوك *-

إن للبٌبة الطبٌعٌة تؤثٌرها فً تعمٌق مسلك العنؾ،بفارق جوهري فحواه، أن ال 
عبلقة للقصد والتوجٌه فً ذلك، إذ إن للتضارٌس والُمناخ، والموقع الجؽرافً، ونحو 

العوامل البٌبٌة أثرها المباشر وؼٌر المباشر فً تشكٌل ثقافة النشء من ذلك من 
وهنا ٌقل التركٌز على الفوارق العضوٌة بٌنهما، إذ الخشونة للبٌبة القاسٌة . الجنسٌن

ٌّؾ معها بصرؾ النظر عن الطبٌعة العضوٌة  بكل مفرداتها متطلبات ضرورٌة للتك
.  للولد أو البنت

مة ابن ) القرن الثامن الهجري فً مقّدمته الشهٌرة  وقد أشار ابن خلدون فً مقدِّ
مة الثالثة بقوله(خلدون وتؤثٌر الهواء فً ألوان البشر )) ، حٌث عنون فً المقدِّ

. وأوضح فٌها مدى التؤثٌر السلوكً المباشر لذلك ((. والكثٌر من أحوالهم
  
: دور المدرسة فً تصحٌح البٌبة االجتماعٌة  *-

ور التصحٌحً للمدرسة فٌما ٌتصل بالبٌبة االجتماعٌة، فً ضرورة وهنا ٌكمن الد
تلك  -على وجه الخصوص -تضمٌن مناهج التربٌة اإلسبلمٌة والتربٌة االجتماعٌة

المشكبلت صراحة حٌناً وضمناً حٌناً آخر، بحسب حضورها وتفشٌها فً المجتمع 
. ذات الصلة بهاالمحلً أو العام، مع االستناد إلى النصوص الصحٌحة الصرٌحة 

 
على وجه  –أما بالنسبة للبٌبة الطبٌعٌة فإن بسط مناهج التربٌة اإلسبلمٌة 

القٌم اإلسبلمٌة المتمثلة فً فضابل االحتساب واالبتبلء والصبر  -الخصوص
والتسامح والتواضع ولٌن الجانب، فً مقابل التنفٌر القرآنً والنبوي من مسلكٌات 

عنؾ، وكذا االتكالٌة والعجز من شؤنه أن ٌسهم إلى حّد الجزع والؽلظة، والتهّور وال
 .مقّدر فً التخفٌؾ من حّدة تلك التؤثٌرات السلبٌة

 

: تنسٌق الجهود بٌن المدرسة ومإسسات التنشبة االجتماعٌة األخرى -4
تمثل هذه الوظٌفة مرحلة أشبه بمرحلة اإلشراؾ والمتابعة للتؤّكد من مخرجات  -

. المدرسة
المدرسة على متابعة أداء مإسسات التنشبة االجتماعٌة األخرى وال سٌما تعمل  -

. األسرة والمسجد واإلعبلم وسواها، من حٌث مدى االنسجام والتناؼم بٌنها
ٌُعّد صمام أمان نجاح  - إن التنسٌق والتكامل بٌن المدرسة وبقٌة المإسسات األخرى 

التنسٌق والتكامل المؤمولٌن رهن العملٌة التربوٌة بصورة عامة، كما أن تحقق ذلك 
. بمدى تفعٌل ذلك الدور اإلشرافً للمدرسة ومتابعته، حتى ٌإتً ثماره
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: عبلقة المدرسة بالمسجد-
إن عملٌة التواصل بٌن مإسستً المدرسة والمسجد فً ؼاٌة األهمٌة والضرورة،  -

بل إن آلٌات بحٌث ال تعمل أي منهما ، وكؤنها فً جزٌرة نابٌة معزولة عن األخرى، 
:  ذلك عن طرٌق إدارة التواصل خصبة ومثمرة، إذا أحسن

دعوة خطباء المساجد إلى المدرسة ألداء محاضرات، واإلسهام فً أنشطة، ُتحّددها  -
. المدرسة، بناء على إدراكها للموضوعات ذات الصلة بظاهرة العنؾ ومبلبساتها

فاعلوا مع المدرسة فً تقوٌم أن الخطباء والوعاظ والدعاة الواعٌن البد أن ٌت -
عن طرٌق تبصٌر القابمٌن  -على سبٌل المثال -مسارها فٌما ٌتصل بهذه الظاهرة

علٌها بالتوجٌهات واألسالٌب الدعوٌة والتربوٌة الناجحة، وأن ٌعرضوا خبراتهم 
. علٌها

 
قد أما فٌما ٌتعلق بعبلقة المدرسة بمإسسة اإلعبلم بقنواته الثبلث، فٌبدو األمر أع -

. على وجه التحدٌد -مما ٌتصور، تجاه ظاهرة العنؾ
البد من التصرٌح فً هذا السٌاق أن الوسٌط اإلعبلمً الذي ٌفترض أن : اإلعبلم  -1

ٌكون الردٌؾ والرافد القوي للمدرسة ٌعمل فً الؽالب، وخاصة عبر قنواته 
رضه ألفبلم فً االتجاه المضاد، حٌث ٌشاٌع التنشبة المنحرفة من خبلل ع -الرسمٌة

.. العنؾ، حٌن ٌركز على الرجل الحدٌدي والخارق واآللً، والسوبرمان الذي ال ٌهزم
إلخ وكذا بعض المسلسبلت المتلفزة فإن بعضها ال ٌخلو من إٌحاء وربما سفور بؤن 

. البطولة إنما هً لمن درج على العنؾ 
ت، وزرع الخرافة فً وتهتم هذه األفبلم ؼالبا بحكاٌات المؽامرا: أفبلم الكرتون  -2

نفوس الناشبة، إلى جانب ؼرس مسلك العنؾ كنمط سلوكً ٌرمز إلى معانً العظمة 
وذلك كله ٌعنً تنشبة مبكرة على تقبل هذه الظاهرة وسلوك . والتفوق والنجومٌة

 .مسلكها
والتحدي األصعب أمام مإسستً المدرسة واإلعبلم معاً ٌتمّثل فً إمكان تجاوز حالة 

وال ٌمكن تحقٌق ذلك إال . القطٌعة التً ال تزال تطبع نمط العبلقة بٌنهما الجفاء أو 
. باستشعار المسبولٌة المشتركة بٌنهما 

مع انتشار القنوات الفضابٌة وصعوبة السٌطرة المنضبطة :  القنوات الفضابٌة -3
إذا لم ٌكن ثّمة وازع أخبلقً أو دٌنً أو وطنً  -على ما تنشره المإسسات الخاصة

ه التركٌز على المإسسات اإلعبلمٌة الرسمٌة فً ضرورة تؽٌٌر نمط  -خلً دا ٌتجِّ
ٌُنشر إال ما ( األم)العبلقة مع المإسسة  ٌُذاع ، أو  ٌُبث، أو  وهً المدرسة، بحٌث ال 

.  كان معّززا لدورها ورسالتها، داعماً لبرامجها، وأنشطتها
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ستٌن ؛ بحٌث تتجّسد التربٌة التواصل الفعلً بٌن القابمٌن على المإس: وآلٌة ذلك
اإلعبلمٌة عملٌاً، عبر معرفة كل طرؾ لواجبه تجاه الطرؾ اآلخر، وصوالً إلى 

كما  –وما لم ٌحدث ذلك فإن المتعلّم . تحقٌق حالتً التنسٌق والتكامل المؤمولتٌن
سٌصبح أشبه بالعربة لتً ٌجّرها  –ٌصفه األستاذ الدكتور سعٌد إسماعٌل علً 

ما ٌنطلق به ذات الٌمٌن واآلخر ذات الٌسار، والنتٌجة ال تستؤهل كبٌر أحده: حصانان
 !فطنة

 

دور إدارة المدرسة والكادر التعلٌمً فً الحد من سلوك العنؾ : ثانٌا 
المدرسً 

دور مدٌر المدرسة  -1
 .توفٌر األجواء المبلبمة فً المدرسة لعملٌة اتصال وتواصل اٌجابٌة فعالة -
 .والمتابعة للمعلمٌن خبلل الدوام المدرسًتكثٌؾ اإلشراؾ  -
تعزٌز الخدمات المتوافرة فً البٌبة المدرسٌة وتوزٌع األنشطة التربوٌة المختلفة  -

 .وفـق إمكانٌـات الطلبـة ومٌولهم وقدراتهم وحاجاتهم النمابٌة
تزوٌد أولٌاء األمور بمعلومات أساسٌة عن إجراءات وسٌاسات المدرسة وإشراكهم  -

 .عملٌة التخطـٌط للخدمات المدرسٌةفً 
التزام مدٌر المدرسة بإببلغ مدٌر التربٌة والتعلٌم وبتقرٌر خطً عن أٌة مشكلة  -

 .متعلقة باإلساءة أو العنؾ بشكل مكتوم لٌصار التخاذ اإلجراءات البلزمة حٌالها
مراعاة عدم تزامن خروج الطلبة من المراحل العمرٌة المختلفة فً المدرسة  -

 .واحدة فً نفس الوقت، حٌثما أمكنال
تعزٌز الخدمات المتوافرة فً البٌبة المدرسٌة وتنوٌع األنشطة التربوٌة المختلفة،  -

وفـق إمكانٌـات الطلبـة ومٌولهم وقدراتهم وحاجاتهم النمابٌة، لئلسهام فً استثمار 
 .أوقات فراؼهم وتصرٌؾ طاقاتهم الزابدة

دور المعلم  -ثانٌا
ن دور المعلم فً مواجهة العنؾ ٌنبؽً أوال أن نشٌر إلى أن هناك قبل التحدث ع

بها المعلم تإدي إلى استفزاز الطالب لكً ٌسلك بشكل عنٌؾ  ممارسات عدٌدة ٌقوم
أو ؼٌر مقبول اجتماعٌـا تجاه المعلم أو زمبلبه الطلبة أو تجاه الصؾ أو المدرسة 

: ثبلثة أنـواعككل، نستطٌع تصنٌؾ ممارسات المعلمٌن هذه إلى 
 -:من حٌث السبب

 .ممارسات تعود إلى فلسفة المعلم -1
 .ممارسات تعود إلى ضعؾ كفاٌات المعلم -2
 .ممارسات تعود إلى نمط شخصٌة المعلم -3
 

فلسفة المعلم : أوال
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من المعلمٌن % 5٠أشارت إحدى الدراسات المحلٌة فً الكوٌت إلى أن اكثر من 
ثر اٌجابٌا على التحصٌل لدى الطلبة وٌحدث انضباطا ٌعتقدون أن العقاب البدنً ٌإ

 .فً سلوكهم الصفً
بٌنما أشار البقٌة إلى أن استخدام العقاب البدنً ٌتعارض مع الدور التربوي وٌسبب 

 . الشعور بالذنب لدى المعلم
 كل األفكار واآلراء والقٌم والمعتقدات التً ٌإمن" :-مما سبق، فإن فلسفة المعلم هً

 ."لم تجـاه نفـسه وتجـاه اآلخرٌن وتوجه سلوكهبها المع
هذه الفلسفة هً السبب والعامل الربٌس وراء سلوك المعلم المستفز للطالب إذ كانت 

وٌتبنى . تحمل أفكـارا أو معتقـدات سلبٌة تجاه الطالب أو العملٌة التعلٌمٌة التربوٌة
 .المعلم تبعا لها سٌاسة التخوٌؾ واألسلوب العنٌؾ مع الطالب

 
 -:من هذه السلوكٌات التابعة إلى فلسفة المعلم

 -:اتجاهات المعلم السلبٌة تجاه مهنته( أ
الكثٌر من المعلمٌن ٌلتحقون بمهنة التعلٌم بشكل عشوابً أو بمحض الصدفة، ؼٌر 

مدفوعٌن بدافع الرؼبة و االختٌـار المهنً المقصود، مما جعل بعضهم ٌحمل 
مما ٌإدي . بها ألنها مصدر رزقه وطبلبه حتى لو استمراتجاهات سلبٌة تجاه مهنته 

إلى أن ٌحمل أفكارا سلبٌة وؼٌر منطقٌة حول مدى الجهد المبذول واإلخبلص ومدى 
 .متابعة طبلبه

 :النقد المستمر( ب 
ٌإدي تركٌز المعلم على الخطؤ الصادر من الطالب وكٌؾ ٌجب أن ٌعمل الشًء  -

ن المحاولة لٌتجنب الشعور ؼٌر المرٌح الناتج بشكل أفضل إلى أن ٌكـؾ الطالب ع
 .عن انتقاده

ٌإدي النقد المستمر إلى ضعؾ الثقة بالنفس فٌصبح الطالب لدٌه نظرة متدنٌة  -
. لذاته، وهذا ٌجعله فً حالـة قلـق مستمر ألنه ٌخاؾ من أي سإال أو تقٌٌم ٌوجه له

الطالب أنه سٌعمل على عند حدوث األخطاء والمشكبلت على المعلم أن ٌشعر  -
مساعدته فً التوصل إلى طرٌقة لحل ما ٌصعب علٌه وأن ٌوجهه بمبلحظات إٌجابٌة 

بها سلوكه ال شخصٌته ؛ ألن التركٌز على الشخصٌة ٌحط مـن الكرامة  ٌقصد
 .وٌشعره بالمهانة

 :توقعات المعلم حول الطالب( ج
له معاٌٌر أداء عالٌة جدا بعض المعلمٌن ٌفترض أن الطالـب دابما مقصر ، فٌضع  -

 -:أعلى من قدراته الحقٌقٌة قد تصل إلى درجة الكمـال، ٌكـرر علٌـه عبارات مثل
 "أنا أعرؾ أنك لم تبذل جهدك "
 "ال تقدم االعذار فهذا ؼٌر مقبول منك "
 "كان علٌك أن تكون أفضل "
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 "أنا وضعت لك عبلمة أفضل مما تستحق "
طالب إلى التفوق واإلبداع ولكنه ال ٌعرؾ أنه سبب له ٌعتقد المعلم أنه بذلك ٌدفع ال

. التوتر والقلق 
من الطلبة ٌرون % 61أشارت احدى الدراسات المحلٌة حول العنؾ فً المدارس ان 

 .بان الشعور بالظلم من المعلم سببا من أسباب العنؾ من الطالب
 

كفاءة المعلم ومهاراته : ثانٌا
: االتًوتضم كفاءة المعلم ومهاراته 

 -:ضعؾ الكفاءة العلمٌة( أ
تلعب الخصابص المعرفٌة العلمٌة للمعلم دورا بارزا فً فعالٌة العملٌة التعلٌمٌة 

وتإثر بـشكل مباشـر علـى تحصٌل الطالب االكادٌمً وبشكل ؼٌر مباشر على 
فعلى . اتجاهاته ودافعٌته ومدى تقبله للمادة العلمٌة وحتى على انـضباطه الصفً

أن ٌكون متمكنا من العلم الذي ٌدرسه للطلبة الن فاقد الشًء ال ٌعطٌه المعلم 
 .والمصباح الخالً مـن الطاقة ال ٌمكن أن ٌنٌر من حوله

 -:أسلوب التدرٌس( ب
ان اسلوب اٌصال المادة العلمٌة من خبلل االنشطة والوسابل والتقنٌات المختلفة  -

بلػ مستوى المعلم العلمً، ال قٌمة له ٌعتبر مقصداً ربٌسٌاً لكفاءة المعلـم، فمهما 
دون استخدام اسلوب مناسب ومشوق ٌجذب اهتمام الطلبة له وٌحفـز دافعٌتهم 

 .الكتسابه
كما ان قلة التنوٌع فً االنشطة خبلل الحصة ٌفقد الطلبة الحماس والتشوٌق  -

 .والتحدي
ن الفٌنة كما ان سرعة سٌر المعلم فً شرح الدرس دون اعطاء الطبلب راحة بً -

واالخرى للتفكٌر واستٌعاب ما تلقوه من معلومات ٌإدي الى شعورهم باإلحباط 
 .والتوتر فٌلجؤون عندها الى اثارة المشكبلت

-ٌتحٌز المعلم فً بعض المواقؾ الصفٌة لفبة من الطلبة فً توزٌع المهمات  -
باقً السماح لهم ببعض الحرٌة، مما ٌإدي الى تولٌد شعور الحقد والقهر لدى 

الطلبة مما ٌدفع بعضهم الى الحاق االذى بؤحد الطلبة الذٌن ٌتحٌز لهم المعلـم او 
 .بممتلكاته المدرسٌة او بالمعلم نفسه

 
 -:االتصال والتواصل مع الطلبة( جـ

اذا دخل المعلم باب ؼرفة الصؾ فهو فً عالم االبداع والعطاء الخاص به، وهو 
 .حصتهالفنان الذي ٌنظم وٌخطـط وٌنفـذ 

بها المعلم اثناء ادارته لصفه واثناء تعامله مع طلبته قد  هناك سلوكٌات عدٌدة ٌقوم
. تإدي الى استفزاز سلوك العنـؾ لدى الطالب
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 :دور المعلم فً توفٌر البٌبة الصفٌة المحفزة على نبذ العنؾ -2

ورعاٌتهم من وٌمكن للبٌبة الصفٌة أن تكون بٌبـة صـالحة لتنمٌـة شخصٌات الطلبة 
 :خبلل مراعاة ما ٌلً

توفٌر الجو المشجع والمثٌر للتعلم والتفكٌر، من خبلل توفٌر مثٌرات وأجهزة  §
 .وأدوات وؼٌرها

 .اعتبار الطالب محور العملٌة التربوٌة وأن ٌكون العمل متمركز حوله §
تساعدهم على بناء عبلقة قوٌه مع أولٌاء أمور الطلبة وتزوٌدهم بالمعلومات التً  §

التعامل مع أبنابهم بحنكـة واقتدار، وكٌفٌة تشجع نموهم األكادٌمً واالجتماعً و 
 .العاطفً

الرؼبة فً التدرٌس، فالمعلم الذي تتوفر لدٌه الرؼبة ٌنظر إلى مهنة التدرٌس  §
باعتبارها مهنة إنسانٌة تتطلب منه فكراً أصٌبلً ودقة علمٌة فً التخطٌط واإلنتاج 

 . ى ما لدٌه من جهدوبذل أقص
المعرفة الكافٌة بالمواقؾ التعلٌمٌة فً التدرٌس بعلمٌتها وطبٌعتها المركبة فً آن  §

. واحد مما ٌجعل المعلم ٌتعامل مع الطلبة 
معرفة عامه فً أسالٌب ومبادئ العلوم المختلفة، وهذه المعرفة ٌمكن أن تضفً  §

المعلومات التً ٌمكن أن ٌقدمها  على أسلوب المعلم مرونـة فً التعلٌم وتنوعا فً
 .للطلبة

القدرة على اإلنصات واالستماع ألفكار الطلبة، لما فً هذه المهارة من أهمٌة  §
تتعلق بثقة المعلم بقدرات طلبته، وإتاحة الفرص أمامهم للكشؾ عن أفكارهم بحرٌة 

.  ودٌمقراطٌة
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 :اإلجراءات المقترحة للحد من سلوك العنؾ المدرسً: رابعا 
تخطٌط برامج التنمٌة المهنٌة المستدامة وتضمٌن البرامج التدرٌبٌة للكوادر § 

 .التعلٌمٌة موضوع العنؾ بؤنواعه وأشكاله المختلفة
التزام مدٌر المدرسة بإببلغ مدٌر التربٌة والتعلٌم وبتقرٌر خطً عن أٌة مشكلة § 

 .زمة حٌالهامتعلقة باإلسـاءة أو العنـؾ وبشكل مكتوم التخاذ اإلجراءات البل
االستفادة من تجارب بعض مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم ومدارسها حول دعم طلبتها، § 

وإشراكهم فً النـدوات والمإتمرات وتكلٌفهم بإعداد أوراق عمل فً مجال العنؾ 
 .واإلساءة وتعمٌمها على باقً مـدٌرٌات التربٌـة والتعلٌم

 .الكوٌت وخارجها تفعٌل برامج تبادل الخبرات الطبلبٌة داخل§ 
 .تكثٌؾ اإلشراؾ والمناوبة للمعلمٌن خبلل الدوام المدرسً§ 
مراعاة عدم تزامن خروج الطلبة من المراحل العمرٌة المختلفة فً المدرسة § 

 .الواحدة فً نفس الوقت، حٌثمـا أمكن
حصر الطلبة العدوانٌٌن فً المدرسة الواحدة، وإعداد البرامج اإلرشادٌة § 

 .الهادفة إلى تعدٌل سلوكهم نحو األفضل والتربوٌة
استخدام األسالٌب الوقابٌة والعبلجٌة لتعدٌل سلوك الطلبة المخالفٌن قبل إٌقاع § 

 .العقوبة وعقد مجالس الضبط
تعزٌز الخدمات المتوافرة فً البٌبة المدرسٌة وتنوٌع األنشطة التربوٌة المختلفة، § 

وحاجاتهم النمابٌة، لئلسهام فً استثمار  وفق إمكانات الطلبة ومٌـولهم وقدراتهم
 .أوقات فراؼهم وتصرٌؾ طاقاتهم الزابدة

تعزٌز الدٌمقراطٌة والحوار فً العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة وتنمٌتها لدى الطلبة، § 
من خبلل المجـالس الطبلبٌـة ولجان األنشطة التربوٌة المختلفة، وحثهم على الحوار 

 .اآلخرٌن والمناقشة فً تعاملهم مع
 .تفعٌل مجالس اآلباء والمعلمٌن§  
o  إشراك أولٌاء األمور فً حل مشكبلت الطلبة، والحد من سلوك العنؾ لدى

 .األبنـاء، باعتبـارهم شركاء فً العملٌة التربوٌة
المتابعة المستمرة لحاالت الؽٌاب والتؤخر عن المدرسة، وإلزام إدارة المدرسة § 

ولـده فً الٌوم التالً فً مدارس الذكور، وفً الٌوم نفسه بإببلغ ولً األمر بؽٌاب 
. فً مدارس اإلناث

 

مناقشة جماعٌة ماهو المناخ المدرسً الصحً الذي ٌساعد على       
 الوقاٌة من العنؾ ؟؟؟؟
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 برامج التدخل العبلجً للحد من العنؾ

لتدخل لبرامج بوجود  والعلماء النفسٌٌن واالجتماعٌٌن  أكد العدٌد من الباحثٌن

التعرؾ على نوع الضحٌة على أهمٌة  حٌث تم التركٌز للحد من العنؾ  العبلجً

. والمرتكب ألفعال العنؾ قبل العمل معهما 

وتلك هً الحالة العامة فً   submissiveفإذا كانت الضحٌة تتصؾ بالخضوع  -1

ات ، التوكٌدٌة ، معظم االحوال فٌنبؽً أن ٌركز برنامج التدخل العبلجً على تقدٌر الذ

  والثقة بالنفس 

فٌنبؽً تدرٌب الفرد على   provocativeوإذا كانت الضحٌة تتسم باالستفزازٌة  -2

المهارات االجتماعٌة مع االهتمام ببرامج التدخل العبلجً التً تركز على معالجة 

 السلوك العدوانً من خبلل االستخدام الجٌد الستراتٌجٌات حل المشكبلت التوكٌدٌة

Assertive problem solving state ice   .

فإن التدخل العبلجً   passiveتسم بالسلبٌة يوإذا كان المرتكب لفعل العنؾ  -3

ٌجب أن ٌركز على بناء الثقة بالذات وتكوٌن عبلقات جدٌدة باألقران مع تعلم أن 

.  إذا لم ٌكن ٌشعر بالراحة فً الموقؾ " ال"ٌقول 

ب لفعل العنؾ ٌتسم بالنشاط العدوانً وؼالباً ما ٌكون هذا هو أما إذا كان المرتك  -4

السابد فإن التدخل العبلجً ٌجب أن ٌشمل تنفٌذ القواعد بصرامة مع امتداح السلوك 

.  من جانب رموز السلطة فً الموقؾ 

عدداً من االستراتٌجٌات المحبذة والمكونات الضرورٌة ( batsche,1997)وٌقترح 

: لة للتحكم فً ومنع العنؾ داخل المدارس وهً التً تكون خطة شام

. تدعٌم الحقابق والبعد عن األساطٌر عند تناول عملٌة العنؾ  -1

. رفض المعتقدات الخاطبة عن السلوك العدوانً  -2
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. إجراء تقٌٌم للعنؾ فً المدرسة  -3

. بمساعدة التبلمٌذ   code of conductبناء مٌثاق سلوكً واخبلقً  -4

وخدمات بناء المهارات   individual counsellingتقدٌم إرشاد فردي  -5

لكل من الضحاٌا والعنؾ مع   building services group skillالجماعٌة 

. التؤكٌد على نمو المهارات السوٌة 

ضرورة مشاركة الوالدٌن فً عملٌة التدخل العبلجً وعدم االكتفاء بمشاركتهم  -6

. ت فقط عند ظهور المشكبل

. تنفٌذ استراتٌجٌات التدخل العبلجً الخاصة باألطفال العدوانٌٌن  -7

. تعلٌم التبلمٌذ على صٌاؼة تقوٌم موضوعً لسلوك األقران  -8

بناء اإلحساس المسبولٌة عن الفعل من خبلل إخبار المعلمٌن والتبلمٌذ بتؤثٌرات  -9

.  تنفٌذ الخطة الشاملة لضبط السلوك فً المدرسة 

ل النقاط السابق ذكرها ظهرت ثبلثة برامج للتدخل العبلجً لمنع العنؾ ومن خبل

: داخل المدارس وسوؾ نلقً الضوء على هذه البرامج الثبلثة

  bullying at schoolالعنؾ فً المدرسة : البرنامج األول 

 university of ببناء هذا البرنامج فً جامعة بٌرؼن  ( olweus, 1997)قام 

Bergen مدرسة  42ٌج ، وقد تمت دراسة تؤثٌرات هذا التدخل العبلجً فً بالنرو

. بالنروٌج على مدى عامٌن 

 socialإعادة ترتٌب البٌبة االجتماعٌة "وقد كان الهدؾ الربٌسً لهذا البرنامج هو 

environment restructuring the   كما أن البرنامج ٌإلؾ بٌن المشاركة ،

اآلباء كما أنه ٌإكد على وجود حدود صارمة للسلوك اإلٌجابٌة  من جانب المعلمٌن و
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ؼٌر المقبول ، مع استخدام عقوبات ؼٌر عدابٌة ألي انتهاك لهذه الحدود الصارمة ، 

. وباإلضافة لذلك فإن األطفال ٌتم مبلحظتهم أثناء وجودهم فً البٌت وفً المدرسة 

برنامج االستجابة المدرسٌة الكلٌة  : البرنامج الثانً 

The whole school response program  

: وٌشتمل هذا البرنامج للتدخل العبلجً على ثبلث مراحل متمٌزة 

  crisis management (reactive)إدارة اإلزمة  -1

. intervention strategiesاستراتٌجٌات عبلجٌة  -2

.  preventative responses (proactive)واستجابات وقابٌة  -3

وهً مرحلة إدارة األزمة استخدام العقاب حتى ٌدرك التبلمٌذ أن : المرحلة األولى  

. العنؾ سلوك ؼٌر مقبول 

النقاش مع مرتكبً أفعال العنؾ من أجل استثارة تعاطفهم مع الضحٌة ، او   -

من جانب   positive peer pressureاستخدام ضؽط األقران اإلٌجابً 

.  ك بهدؾ زٌادة الدعم للضحاٌا المشاهدٌن لموقؾ العنؾ وذل

أما المرحلة الثانٌة فهً مرحلة التدخل العبلجً  وٌتم استخدام هذه المرحلة مبدبٌاً 

حٌث ٌكون األطفال ( الذهاب من المنزل إلى المدرسة)أثناء أوقات ومراحل االنتقال 

. عرضة لمواقؾ العنؾ خبلل هذه األوقات 

رات االجتماعٌة البلزمة لتبلقً مشاعر الضٌق وٌنبؽً أٌضاً تعلٌم األطفال المها -

.  المرتبطة بهذه المواقؾ 

والجزء الثانً لهذه المرحلة ٌتضمن زٌادة االشراؾ على المجاالت واألماكن 

(.  على سبٌل المثال دورات المٌاه )المتوقعة لحدوث العنؾ 
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أن   tattum كر أما المرحلة الثالثة للبرنامج فتتمثل فً الوقاٌة ، وفً هذا الصدد ٌذ

خبراتنا فً العمل مع المدارس المختلفة ٌظهر أن مواجهة العنؾ هو عمل متعدد 

، ( أسابٌع)األبعاد ومتسع ومن ثم فإن منع العنؾ ٌستلزم العمل قصٌر المدى 

( .  سنوات)وطوٌل المدى ( شهور)ومتوسط المدى 

 the quitit programبرنامج اإلقبلع عن العنؾ : البرنامج الثالث 

: ٌقوم هذا البرنامج على 

 wide commitment افتراض االلتزام الكامل فً جمٌع أنحاء المدرسة  -

school لضمان توفٌر بٌبة امنة فً المدرسة .

: وٌشتمل هذا البرنامج على ثبلثة موضوعات 

.   creating our rules خلق القواعد والقوانٌن بؤنفسنا ( 1) 

. الحدٌث عن االستفزاز والعنؾ( 2) 

. اكتساب صفة الشجاعة( 3) 

: دور االخصابً االجتماعً فً الوقاٌة من العنؾ : المطلب الثانً 
:  دور األخصابً االجتماعً داخل المدرسة  –أوال 

حصر حاالت الطلبة الذٌن ٌظهرون سلوك العدوان والعنؾ فً المدرسة وإعـداد  -1
 .واإلرشادٌة الوقابٌة والعبلجٌة لتعدٌل سلوكهم وتوجٌه طاقاتهمالـبرامج التربوٌـة 

تكثٌؾ الحصص اإلرشادٌة وعقد الندوات والمحاضرات وإصدار النشرات   -2
 .والملصقات التثقٌفٌة

إعداد البرامج اإلرشادٌة الوقابٌة والعبلجٌة التً تناسب خصابص المرحلة  -3
  .درسةالعمرٌة للطلبة وثقافـة البٌبـة المحلٌة للم

. مساعدة الطالب على زٌادة الدافعٌة للتحصٌل الدراسً  -4
تزوٌد مدٌر المدرسة بصورة واضحة عن حاجات الطلبة النمابٌة المختلفة وفق  -5

 .مراحلهم العمرٌة ووضـع البرامج واألنشطة التربوٌة لتلبٌة تلك الحاجات
رامج اإلرشادٌة حصر الطلبة العدوانٌٌن فً المدرسة الواحدة، وإعداد الب -6

 .والتربوٌة الهادفـة إلى تعـدٌل سلوكاتهم نحو األفضل
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تدرٌب المعلمٌن على استخدام األسالٌب الوقابٌة والعبلجٌة لتعدٌل سلوك الطلبة  -7
 .المخالفٌن قبـل إٌقـاع العقوبة وعقد مجالس الضبط

اد متابعة عمل حراس المدارس، وتنظٌم فتح أبواب المدارس فً خدمة أفر  -8
 .المجتمع والبٌبة المحلٌة

 :أو المربً مع المرهق ( االجتماعً والنفسً)كٌؾ ٌتعامل االختصاصً : ثانٌاً 

ومن الواجب علٌنا كمعالجٌن سلوكٌٌن فهم مراحل النمو وتطوراتها فعن طرٌق 

  :-األسالٌب او الطرق المجدٌة التً ٌستخدمها فً التربٌة منها 

توفٌر جو المحبة باأللفة بٌن المعالج أو المربً والمراهق من خبلل المصارحة  -1

والتشجٌع فبالحب ٌستطٌع معرفة أفكاره ومشاعره وبالؽضب سٌفقد المربً أو 

.  المعالج كل وسٌلة اتصال ممكنة 

وبٌن المراهق عن طرٌق تكلٌفه بالقٌام بؤعمال ( المربً)بناء الثقة بٌن المعالج  -2

ج قدراته وإمكانٌاته وتشجٌعه ومدحه أمام زمبلبه مما ٌشعرنه بالثقة تتناسب مع

 . بنفسه 

استخدام األسلوب المحبب فً الكبلم عند التوجٌه فالكلمة الرقٌقة تفتح كل باب مؽلق  -3

مراعاة وتؽٌر ما ال تستطٌع القوة تؽٌٌره والحرص أن ٌكون الكبلم واضحاً مع 

 اإلعادة لتؤكٌد المفهوم 

 .استخدام التوجٌه فً الوقت والمكان المناسبٌن ضرورة  -4

عدم الزجر المباشر وانما ٌفضل مجالسة المراهق ومحاولة التقرب منه بالحوار  -5

والبدء االستماع للمراهق مع تجنب النفر فً حالة أي كبلم سٌا مع االنتباه إلى 

 . ٌكون الحوار حول المشكلة ولٌس أعراضها 

 . ع الحلول والمسابل ضرورة مشاركة المراهق فً وض -6

 . الحرص على السرٌة وعدم التشهٌر  -7

  نموذج مقترح لعبلج حالة سلوكٌة باستخدام عدة عناصر من نظرٌة التعلم الفعال

 ( .النظرٌة السلوكٌة)اإلجرابً 
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سنة تعان من مشكلة سلوكٌة  15كوٌتٌة الجنسٌة تبلػ من العمر " هدى " الطالبة 

مما أدى إلى فصلها ( اء فً البٌت أو المدرسة تمرد على السلطة الضابطة سو)

 . المستمر وتنقلها من مدرسة ألخرى 

وقد ترجع المشكلة لعوامل بٌبٌة فالفتاة مدللة من قبل الوالدٌن وطلباتها مستجابة 

بدأت طلباتها تزداد واألسرة ال ( سن المراهقة )بشكل دابم ولتبعٌات هذا السن 

استخدام أسلوب مضاد وهو أسلوب الشدة لضبط تستطٌع تلبٌتها فبدأت األسرة ب

سلوكٌاتها مما أدى ذلك إلى تمردها على السلطة الضابطة سواء فً البٌت أو 

المدرسة ومن ثم عدم تقبل الجمٌع لسلوكٌاتها مما خلؾ جو دابم من التوتر والضؽط 

 علٌها والتمرد ٌتمثل بتطاول لفظً واستهزاء دابم بطرٌقة الجلوس أو الوقوؾ بل

بالتردد على اإلدارة بشكل دابم   حتى وحتى النظرات لمعلماتها وبدأت

فتم وضع خطة لعبلج سلوكٌاتها العنٌفة والمتمردة سواء على معلماتها  وزمبلبها 

بالمدرسة أو على والدٌها واخوتها بالبٌت وبناء على ما سبق تم وضع خطة عبلجٌة 

(. جرابًنظرٌة التعلم الفعال اال)باستخدام بعض عناصر 

  ًخطة العبلج السلوك .

بناء على اللقاءات والمقاببلت المتعددة مع الطالبة واطراؾ أخرى فً المدرسة 

 : والبٌت بعد تكوٌن عبلقة مهنٌة مع الطالبة تبٌنت لً  الحقابق التالٌة

المشكبلت التً تعانً منها الطالبة مشكبلت متعددة وال بد أن أختار مشكلة واحدة  -1

.  لعبلج لتصبح محور ا

من الواضح بعد لقابً باألم أن االسرة تنزعج من تصرفاتها وعلى عراك وخبلؾ  -2

 . دابم مع الوالدٌن واألخوة واالخوات فً البٌت 

األسرة تشعر بالفشل فً تقوٌم سلوكٌاتها كذلك بالنسبة لمدرساتها فً المدرسة حٌث  -3

 . ٌشعرن بالفشل فً تقوٌم سلوكٌاتها 

 :ث أشخاص التعاون ٌكون بٌن ثبل -4
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 . أطراؾ متعددة من االسرة  –المعلمات  –االختصاصٌة االجتماعٌة 

  خطوات تطبٌق الخطة :

وبذلك سؤستخدم كمعالج سلوكً عدة عناصر من نظرٌة التعلم الفعال اإلجرابً واتبع 

 :الخطوات التالٌة 

: الخطوة األولى 

سلوكٌاتها نختار مشكلة واحدة لتصبح محور العبلج ومركز وساركز على 

. وسؤعتبرها محور العبلج 

: الخطوة التالٌة 

فً البٌت تم اختٌار األخت الكبٌرة لتكوٌن هذه ( Boud)تكوٌن رابطة وجدانٌة  - أ

. الرابطة وتدافع عنها إذا قام أحد أطراؾ األسرة بمهاجمتها 

االختصاصٌة االجتماعٌة تقوم بتكوٌن هذه الرابطة الوجدانٌة : وفً المدرسة 

(Bond ) مع الطالبة بحٌث تدافع عنها إذا قام أحد أطراؾ األسرة بمهاجمتها أو

 . انتقادها 

.  تجاهل السلوك السٌا  - ب

عدم انتقاد السلوك السلبً سواء فً البٌت أو المدرسة والتشجٌع واالهتمام كلما  -ج

 .بدر منها سلوك إٌجابً 

الحالة " فتنتقل الطالبة  وبذلك تساعد العوامل السابقة على تشجٌع الرابطة الوجدانٌة

من مهملة ؼٌر قادرة على التحكم فً السلوكٌات إلى القدرة على االنضباط والتحكم " 

.  فً سلوكٌاتها 

ولمساعدتها فً تكوٌن هذه الرابطة الوجدانٌة سؤستخدم كمعالجة سلوكٌة عدة 
( نظرٌة التعلم الفعال اإلجرابً وهو استخدام المدعمات )عناصر من 

 
: ت واقعٌة على طرق مواجهة األخصابً االجتماعً للحاالت العنؾ تطبٌقا

( 1)الحالة رقم 
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حامد  طفل عمره ست سنوات حطم لعبة زمٌله عالجه االخصابً عن طرٌق 
 .المواجهة

 .عمل على وقؾ سلوك التخرٌب -1
 .سابد ال ٌمكنك تحطٌم ألعاب زمٌلك: أصدر أمراً لفظٌا للطفل -2
 .المحاكمة االجتماعٌة( / قٌمة الممتلكات، حقوق اآلخرٌن)شرح له سبب المنع  -3
وضع الطفل فً منطقة لعزله مدة دقٌقتٌن حتى ٌهدأ، ثم امتدح الطفل لهدوبه  -4

اإلقصاء /وأثنً علٌه
دفع الثمن، إصبلح اللعبة وامتدح الطفل )ساعد الطفل فً التعوٌض عن الضرر  -5

(  االستجابةتكلفة ) على متابعته لما ترتب على سلوكه 
ساعد الطفل فً إٌجاد طرق أفضل للسٌطرة على مشاعره فً المستقبل مثل لكم  -6

البدابل ) وسادة، الطلب إلى زمٌله أن ٌشركه فً اللعب تقطٌع الخشب أو الطرق علٌه
 . ( البناءة

اتاحة الفرصة لتعبٌر عن المشاعر من خبلل الرسم أو التلوٌن أو عمل الصلصال   -7
 .(التنفٌس)
الؽٌرة، عدم وجود رفاق لعب، قلق بسبب المنازعات، ) تعرؾ على األسباب  -8

(  صعوبات مدرسٌة
( 2)الحالة 

ثابر طالب عمره تسع سنوات ٌعبث دابما فً المقاعد عالجه االخصابً 
عدد مرات حدوثه، مدة استمرارٌته، ) حدد الخط القاعدي لعدد مرات التخرٌب  .1

(  ، خمول السلوكشـكله وقوتـه، مكـان حدوثه
 .كافا الطفل عندما انخفض المعدل الٌومً لحوادث التخرٌب .2
المكافؤة ./ الحظ المثٌرات السابقة والمثٌرات البلحقة للسلوك وعالجها .3
االستفادة من الحدابق العامة، ومراكز ) عمل االخصابً على تنمٌة البدابل البناءة  .4

المإسسات : إلى مراكز اإلطفاء، المصانعالترفٌه، وتنظـٌم الـرحبلت، وزٌارات 
( البدابل البناءة. ) االجتماعٌة

عمل على صرؾ الطاقة عند الطفل عن طرٌق األلعاب الخارجٌة والفرق  .5
( التنفٌس) الرٌاضٌة والمعسكرات الكـشفٌة، ومراكز النشاط 

حاكمة م) شرح له قٌمة الممتلكات وحقوق اآلخرٌن واآلثار المترتبة على سلوكه  .6
 ( اجتماعٌة

الحالة الثالثة 
رابد طفل فً السابعة من عمره ٌحب إشعال الحرابق عالجه المرشد باستخدام 

أسلوب اإلشباع 
علبة ثقاب مآلنة ( 2٠)احضر المعالج  .1
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درب الطفل على كٌفٌة أن ٌؽلق ؼطاء العلبة قبل إشعال العود وكٌؾ ٌمسك بالعود  .2
مسكا به حتى ٌشعر بحرارته على رإوس فوق منفضة السجابر وكٌؾ ٌبقى م

 .أصابعه ثم ٌقوم بإطفابه
دقٌقة ما لبث الطفل إن بدا علٌه عدم ( 4٠)وفً الجلسة األولى والتً مدتها  .3

 .نهاٌة الجلسة االرتٌاح ومن ثم سمح له االخصابً أن ٌقوم بؤعمال أخرى فً
ان الثقاب ومن ثم وفً الجلسة الثانٌة أبدى الطفل عدم اهتمام فً إشعال عٌد .4

عٌدان واستمر هذا الطفل فً برنامج عبلج  ( 1٠) سمح له باللعب بعد إن أشعل
 .تقلٌدي عن طرٌق اللعب فً بضعة أشهر إلى أن محً سلوك إشعال الحرابق

الحالة الرابعة 
اشتكى والد الطفل أحمد ابن السابعة من أن ولده ٌشعل الحرابق كلما كان وزوجته 

المترل وأن العقاب والتهدٌد لم ٌجدٌا نفعاً لمنع طفلهما من ذلك نابمٌن أو خارج 
 :السلوك نصحهما المرشد بإتباع ما ٌلً

العقد السلوكً، الؽرامة  -
أبرما عقداً سلوكٌاً مع أبنهما مفاده االتفاق على إحضار علب الثقاب التً ٌراها أحمد 

. الحرٌق ٌخسر دراجته فً المنزل إلى والده مقابل مابة فلس  لكل علبة وان أشعل
نثر الوالد علباً من الكبرٌت فً المنزل وكان كلما أحـضر ولـده واحدة وضعها على 

وبعد أسبوع ولتعزٌز البرنامج . الطاولة فً مكان بارز وٌعطٌه بدل ذلك مابة فلس
وباالتفـاق مع االخصابً أخبر الوالد الطفل أن بإمكانه إشعال علبة ثقاب كاملة إذا 

ذلك وتحت إشراؾ الوالد ووضـع الوالد علبة وبجانبها أربعمابة فلس رؼب فً 
وأخبر الطفل أنه سٌعطٌه مابة فلس  عن كل عود ثقاب ٌبقى فً العلبة دون إشعال 

وفً اللٌلة األولى أخذ أحمد مابة فلس . وٌخسر مابة فلس عن كل عود ثقاب ٌشعله
 .ابة فلسوفً الثانٌة أخذ مابتٌن وفً الثالثـة أخـذ االربعم

نموذج عن العقد السلوكً 
 :الحالة الخامسة

والدة محمود مرشدة تربوٌة الحظت أن طفلها البالػ أربع سنوات ٌحب اللعب بعلب 
الثقاب ورؼبت األم فً إبقـاء هذا السلوك تحت السٌطرة دون أن تمنع طفلها من 

 .استخدام عٌدان الثقاب
ألوراق من سلة المهمبلت الموزعة أوكلت إلٌه مهمة أن ٌقوم كل صباح بجمع ا .1

فً البٌت وإحراقها فً الموقد المخصص لهذه الؽاٌة، ووافق الطفل أن ٌؤخذ ما ٌلزم 
 .إلحراق األوراق فقط من عٌدان الثقاب

ترتٌب أوقات لطفلها ٌقوم خبللها بإشعال مبات العٌدان فً كل مرة أمامها، انتهى  .2
. االفتتان وحل محله شعور الملل والتعب

 
 مناقشة جماعٌة 
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شخصٌة ، أسرٌة ، مدرسٌة ، ) ذكر العوامل المشجعة للعنؾ & 
 (  األقران

 
 ماهو دور المعلم الناجح فً الوقاٌة من العنؾ & 
 

 


