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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

  
  وزارة التربية و التعليم

  
  دارة التعليم العام وشؤون الطلبةإ

  
  

ساءةإلالدليل الوقائي حلماية الطلبة من العنف وا  
 
 
٢٠٠٧-٢٠٠٦  
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  وزارة التربية و التعليم
  

  العام وشؤون الطلبةدارة التعليم إ
  

ساءةإلالدليل الوقائي حلماية الطلبة من العنف وا  
 

 اعداد اللجنة الفنية املشرفة
 

دارة التعليم العام وشؤون الطلبة إمدير  السيد حممد العكور 
 الدكتور فريد اخلطيب مدير التربية اخلاصة

رشاد التربوي والصحة النفسيةإلرئيس قسم ا  اميان العجم 
صرئيس قسم التشخي  الدكتورة نايفة الشوبكي 

طفالأل مشرف تدريب معلمات رياض ا   حممد الزيوددكتورال 
طفالألوىل ورياض األرئيس قسم تدريب معلمي الصفوف الثالث ا   القضاةهعبد 

 سليمان زيدان  وىلألعمان ا/ رشاد التربويإلرئيس قسم ا    
 هدى جنم  عمان الثانية/ رشاد التربويإلقسم ارئيس     

 الدكتورة خولة القدومي  وىلألربد اإ/ رشاد التربويإلعضو قسم ا
الدكتور موفق السقار    الرمثا/ رشاد التربويإلرئيس قسم ا  

 الدكتور عبداهللا عبيدات  رئيس قسم التحرير يف إدارة املناهج والكتب املدرسية
 
 

 اإلشراف التربوي
دارة التعليم العام وشؤون الطلبةإمدير / السيد حممد العكور   

 
٢٠٠٦/٢٠٠٧  
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  احملتويات
  ٦-٥  مقدمة

 العنف املدرسي •
  نواعهأشكاله، وأسبابه،أمفهومه، / نفالع

  االنشطة التدريبية

٣٠-٧  

   حنو املعلمهالعنف املوج •
  مظاهره، مصادره، العوامل املؤدية له

  وذلك من وجهة نظر مديري ومعلمي وطلبة الصفوف الثامن والتاسع والعاشر
 يف مديرية تربية عمان األوىل

  ةنشطة التدريبيألا

٤٦-٣١  

 التخريب •
o ابه، الوقاية والعالجسبأشكاله، أ 

  نشطة التدريبيةاأل

٥٦-٤٧  
  
  

 دارة الصفية ودور املعلم يف حل املشكالت الصفيةاإل •
  نشطة التدريبيةاأل •

٧٥-٥٧  

 املعلمون وتؤدي اىل استفزاز الطلبة املمارسات اليت يقوم ا  •
o فة املعلم، كفاءة املعلم، شخصية املعلمسممارسات املعلم، فل 

  األنشطة التدريبية 

٩٣ -٧٦  
  

  والتعلم النشطاملوقف التعليمي •
o التعلم النشط ، فوائده،طرق التدريس، التخطيط، املهام 

  األنشطة التدريبية 

١٠٥-٩٤  

 املعلم الذي نريده •
 الصفات واملهارات •

  األنشطة التدريبية

١١٠-١٠٦  
  

  منة وطاردة للعنفآ كبيئة مدرسية إليهااملدرسة اليت نطمح للوصول 
  يبيةنشطة التدراأل

١٢٤ -١١١  
  

 ضبط الذات •
  ضبط الذات، العوائقتطرق ضبط الذات،خطوا •
 األنشطة التدريبية •
 

١٣١-١٢٥  
  
١٧٢-١٣٢  
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 توكيد الذات •
o  ،اط واالستجابات، األمننواع الذات، تأكيد الذات، أمفهوم ضبط الذات

 اخلطوات
  األنشطة التدريبية

 اخلصائص النمائية ملرحلة الطفولة املتوسطة •
 بادىء، اخلصائص، احلاجات، املشكالت، املمارسات التربويةاملفهوم، امل •

  األنشطة التدريبية

١٨٩-١٧٣  
  
  

  البدينبدائل العقاب •
  األنشطة التدريبية

  

٢٠٨-١٩٠  

  من العنفسالمإلموقف ا •
  األنشطة التدريبية

٢٤٠-٢٠٨  
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  مقدمة
ث مكانتها يف التأثري على الطفل ورعايتـه،        سرة من حي  األمهية بعد   األ املدرسة املؤسسة االجتماعية الثانية يف       تعد

  .وصقل شخصيته، وتنمية مهاراته ومواهبه وقدراته، وتزويده باملعلومات واملعارف
  
هها باالجتاه الذي ي طاقاته الكامنة وتوج  دا توفر له بيئة اجتماعية مليئة باملثريات اليت تعمل على استنفا          أضافة اىل   إ

عداد الناشىء ليكون مواطناً صاحلاً يف      إ، وهي ذا حتقق اهلدف العام للتربية وهو         يعود عليه وعلى جمتمعه بالنفع    
  .جمتمعه

  
فضل لطلبتها معتمدة على مبدأ التطوير املستمر       األجل حتقيق هذا اهلدف تسعى املدرسة سعيا حثيثا لتقدمي          أومن  

قيق النمو السوي املتوازن واملتكامـل      لكي توفر هلم من خالل ذلك سبل حت       ؛  دائها  أسلوب  ألرباجمها وفعالياا و  
عقلياً وجسمياً وعاطفياً واجتماعياً، والذي جيعلهم يتمتعون بقدر وافر من الصحة النفسية واجلسمية واالتـزان               

  .االنفعايل
  

ننا إليها من اتمع احمليط حاملني معهم اخلربات املختلفة، ف        إ اوملا كانت املدرسة حتتضن عدداً من الطلبة الذين أتو        
أو  بعـضا نتوقع مالحظة اختالفات وفروقات كبرية بني هؤالء الطلبة، من خالل التفاعل االجتماعي مع بعضهم             

  .عضاء  اهليئة التعليمية داخل املدرسة،أمع 
  

ثر على تفاعلهم وتظهر عدم  قدرم ؤخالل عملية التفاعل قد تعترض الطلبة بعض الصعوبات واملشكالت اليت ت      
لتكيف السليم ، فتظهر بعض السلوكات الالتكيفية واليت قد تعرقل سري العملية التربوية وتقـف         على التفاعل وا  
  .هداف التربويةاألعائقا يف حتقيق 

  
بنـاء  األىل وجود خلل يف مراقبـة      إ يف اتمعات السابقة واحلاضرة وتشري        إجتماعية وتعد مشكلة العنف ظاهرة   

طفال وهم األفراد يصيب أل سلوك العنف لدى اأنهم، ومن املالحظ ورعايتهم وحسن تربيتهم وتنشئتهم وتوجيه
خـرى مـن    أىل جمموعـة    إضافة  إلشباعها، با إسرهم وبيئام عن    أبصدد تلبية حاجام الضرورية اليت عجزت       

  .سرية واالقتصادية واخلصائص النفسية والعقلية واالجتماعيةألالعوامل ا
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 إىل تقدمي جمموعـة مـن اخلـدمات     كوادرها الفنية والتعليمية واإلدارية   الل  تسعى وزارة التربية والتعليم من خ     
وقاية الطلبـة وحتـصينهم مـن الوقـوع         إىل  عداد اخلطط والربامج التربوية اليت دف       إ، و التعليمية و التربوية  

 .ساءة واالستغالل والعنفباملشكالت، ومن بينها التعرض لإل
  

  :هدافاأل
فاءة املؤسسية للمعلمني للتعامل مع طلبة املدارس واحلد من سـلوك العنـف يف           ىل  رفع الك   إيهدف هذا الدليل     •

  .املدارس
  
  :هداف اخلاصةاأل
o          مدارس يف جمال التعامل مع حاالت العنف        يرفع الكفايات املعرفية والفنية  للفئات املستهدفة من معلمني ومدير 

  .املدرسي
o سبابهأواعه، ونأشكاله ، وأتعريف الفئة املستهدفة مبفهوم العنف، و.  
o ساليب التربوية للتعامل مع حاالت العنف الطاليب يف املدارسألكساب الفئة املستهدفة باإ.  
o ا وساليب التعامل معهاأتعريف الفئة املستهدفة باخلصائص النمائية للطلبة وخصائص املراحل العمرية ومشكال.  
o من سلوك العنفكساب الفئة املستهدفة املهارات الشخصية واالجتماعية للحدإ .  
o  جيابية حنو مهنة التعليمإاكساب الفئة املستهدفة اجتاهات. 
o  ساليب واستراتيجيات تعلم متنوعة لتحسني نوعية اخلدمات التربوية املقدمة للطلبةبأتزويد الفئة املستهدفة.  
o بوية ملواجهة هذا السلوكساليب الترألئة املستهدفة بالعوامل املؤدية لظهور العنف املوجه حنو املعلم وافتعريف ال.  
o                وليـاء  أرفع الكفايات الفنية واملعرفية للفئة املستهدفة لتجسري قنوات االتصال ما بني البيت واملدرسة ومساعدة

  .مور لتفهم املشكالت الطالبية والتعاون للحد منهاألا
  الفئة املستهدفة
o مديرو املدارس  
o املعلمون 

  حمتوى الدليل
ساليب ألجل تزويدهم باأمن ؛  نشطة التدريبية املرافقة    أل  تدريب املعلمني على موضوعاته وا      عداد هذا الدليل ليتم   إمت  

.منـة للطلبـة   اآلالتربوية الوقائية والعالجية  للحد من مشكلة العنف املدرسـي والعمـل علـى تـوفري البيئـة                   
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 مفهومه، أسبابه، أشكاله و أنواعه/ العنف 

  ـــــــــــــــــــــــــ
 

 :لوك العنفمفهوم س
  ـــــــــــ

يعد السلوك العدواين أو العنف من أهم األمناط السلوكية اليت الزمت اإلنسان خالل خمتلف مراحل منـوه،                 
وخالل مسرية تاريخ تطوره عرب الزمن، وهو من أوىل مظاهر السلوك اليت عرفتها اتمعات البشرية عـرب العـصور         

   :ىل أنه إويشري مفهوم العنف . القدمية واحلديثة
سلوك يهدف إىل إحداث نتائج ختريبية أو مكروهة أو إىل السيطرة من خالل القوة اجلـسدية أو اللفظيـة علـى                     ” 

اآلخرين، ينتج عنه إيذاء شخص أو حتطيم ممتلكات وإحلاق الضرر املادي أو املعنوي بكائن حي أو بديل عن كـائن                    
  .“حي أفراداً أو مجاعات

  

ظرية يف تفسري السلوك العدواين أو العنف فأشارت النظرية البيولوجيـة إىل أن اإلنـسان               وقد تعددت االجتاهات الن   
  .وأن سلوكه العدواين هو حمصلة خلصائصه البيولوجية. عدواين بطبيعته

 

كما انطلقت نظرية اإلحباط يف تفسريها للعدوان بأنه ليس فطرياً، وإمنا هو حمصلة ملستوى اإلحباط الـذي يواجهـه       
  .، فكلما ازداد اإلحباط وتكرر حدوثه لدى الفرد ازدادت شدة العدوان لديهاإلنسان 

كما أشارت االجتاهات املتعددة يف املدرسة السلوكية إىل أن سلوك الفرد هو سلوك متعلم ناتج عن تفاعل الفرد مع                   
خلربة والتعلم والتفاعـل مـع   بيئته، فالفرد يكتسب سلوكاته اإلجيابية املقبولة اجتماعياً وسلوكاته السلبية من خالل ا   

 .بيئته
  

بأن سلوك الفرد متعلم يتم من خـالل املالحظـة والنمذجـة أو             ): النمذجة( وقد أشارت نظرية التعلم االجتماعي    
التقليد، فالسلوكات اليت يتعلمها الفرد هي من خالل مالحظته لآلخرين وتقليده هلم، فمشاهدة النماذج العدوانية هلا        

  . الفرد للسلوك العدواينأثر بالغ يف تعلم
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  :يزات سلوك العنفمم

 ــــــــــ
 

  :يأيت يتميز سلوك العنف بعالقته مبا 
  .به النشاط الذي يبذله الفرد من أجل السيطرة على الشروط املادية اليت حتيط §
  .حاالت الدفاع عن النفس أمام أخطار واقعة أو حمتملة الوقوع §
  .فع اجلنسيتأكيد الذات بدافع الغضب أو الدا §
  .الرغبة بالتملك §
  .ضبط سلوك اآلخرين §
  .اإلحباط §

 

 :أشكال العنف
  ــــــــ

  :يتخذ سلوك العنف لدى األفراد واجلماعات أشكاالً متعددة ومبستويات متفاوتة من الشدة، ميكن تصنيفها كاآليت
ـ              : العنف اجلسدي   -١ ب ويكون بالضرب والرفس وشـد الـشعر، والعـض وإيـذاء اآلخـرين، والتخري

  .واالعتداء على املمتلكات، والقتل، وإيذاء الذات أو االنتحار  
  .ويكون بالشتم والقدح والتهديد والتوبيخ، وإهانة اآلخرين:  العنف اللفظي  -٢
املـادي   واحلرمـان ويكون بتحقري اآلخرين، واالستهزاء والـسخرية ـم،   ): غري اللفظي (العنف الرمزي      -٣

 . عي، والنبذ واإلمهال، والتفرقة والتمييز، وإيقاع الظلم، وعدم املساواةوالعاطفي، والنفسي واالجتما  
 :أنواع العنف

  ـــــــ
  

  :ويتمثل بالعديد من الصور ومنها:  العنف األسري-١
  . العنف ضد املرأة والطفل-  
  . اإلساءة للطفل أو استغالله-  
  . االعتداءات اجلنسية-  
  . اخلالفات بني الوالدين أو األزواج-  
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  . اخلالفات بني اإلخوة-  
  . اخلالفات بني اآلباء واألبناء-  
  . اخلالفات بني األقارب والعائالت-  

  

  :يتآلويتمثل با:  العنف املدرسي-٢
  . يف التعامل مع الطلبةين تسلط املعلمني واستخدام العقاب البد-  
  .اخلالفات مع املعلمني-  
  . اخلالفات والشجار والعنف الطاليب-  
  .رد على أنظمة املدرسة وتعليماا التم-  
  .  إثارة الشغب والفوضى مما يعيق سري العملية التربوية-  
 . الترويج للعقاقري املسكرة أو املواد املخدرة أو مواد املؤثرات العقلية-         
  . االعتداءات على ممتلكات املدرسة أو اآلخرين-  
  . التخريب-  
  . إيذاء الطلبة أو املعلمني-  
  . االعتداءات اجلنسية-  

  :يتآلويتمثل با:  العنف االجتماعي-٣
  . اخلالفات مع مجاعة الرفاق-  
  . اخلالفات مع اآلخرين يف البيئة االجتماعية-  
  . اخلالفات بني العائالت واتمعات-  

  :يتويتمثل باآل:  العنف السياسي-٤
  . األزمات والصراعات السياسية-  
  . احلروب-  

 :يتآلويتمثل با: المي العنف اإلع-٥
  . ما تبثه وسائل اإلعالم املختلفة املقروءة واملسموعة واملرئية من عنف-  
  . املشاهد الفعلية ألحداث العنف -  

  .العنف من خالل املهنة أو العمل-٦
  . البعد اإلنساين-

  .  البعد املادي-         
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  .الطبيعية العنف من خالل احلوادث واألزمات والكوارث اإلنسانية و-٧
  :ويتمثل باأليت:  العنف الرياضي-٨

  . شغب املالعب-  
  .إيذاء اآلخرين واإلعتداءات عليهم -  
  . التخريب واالعتداءات على املمتلكات العامة واخلاصة-  

 :أسباب العنف
  ـــــــ

  : األسباب األسرية-١
  . غياب األسرة عن القيام بدورها-أ

  . وما ينتج عنها من سوء معاملة األطفالالتنشئة االجتماعية اخلاطئة    -   
  .اإلمهال وعدم تلبية احلاجات    -   
  .احلرمان املادي،  واحلرمان العاطفي    -   
  .األجواء املشحونة باخلالفات والتوتر بني أفراد األسرة    -   
  .التفكك األسري    -   
  .ناءاللجوء إىل القسوة والعقاب البدين يف معاملة األب    -   
  :املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة ويتضمن -ب
الفقر والبطالة واملستوى الثقايف املتدين لألسرة، وحجم األسرة واملسكن غـري املناسـب صـحياً لألسـرة                   -   

  .واإلعاقات واألمراض املزمنة بني أفراد األسرة  
 .ري حافل بالعنف وصفات شخصية وتوتر العوامل املتعلقة باآلباء املسيئني من الذين لديهم تاريخ أس-ج
  : العوامل املتعلقة بالطفل املساء إليه ومنها-د

  .ترتيب الطفل يف األسرة والصفات الشخصية واألمراض اجلسمية والنفسية      -    
  

  :يتآل األسباب املتعلقة بالبيئة املدرسية والصفية وتتمثل با-٢
  .ملناسبةافتقار البناء املدرسي للمرافق الصحية ا  -
االفتقار إىل إدراك حاجات الطلبة وفق مراحلهم العمرية املختلفة وضعف القدرة على تلبيتـها يف الوقـت                   -

  .املناسب
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االفتقار إىل األساليب التربوية يف معاجلة مشكالت الطلبة واللجوء إىل العقاب البدين املرفـوض نفـسياً و                   -
  .تربوياً

  .ضعف مراعاة الفروق الفردية  -
  .اجية املعلم، وصفاته الشخصية غري الداعمة للعملية التعليميةمز  -
  
  :يتآلوتتمثل با:  األسباب املتعلقة بالبيئة احمليطة واتمع احمللي-٣
  .الفقر والبطالة والتأثري السليب لوسائل اإلعالم املختلفة، وتأثري انتشار الثقافات املختلفة عرب الفضائيات  -
  .تقاليد ذات األثر السليب، واليت تؤدي إىل اخلالفات العائليةبعض مظاهر العادات وال  -
 

 الدراسات السابقة
. أشارت الدراسات واألحباث إىل وجود فروق بني الذكور واإلناث كعامل مؤثر يف ظهور العنف وممارسـته                        

سـنوات  ) ٣-٢( من سـن   اًءبتداوهذه الفروق تظهر    .  فالذكور ميارسون السلوك العدواين أكثر مما متارسه اإلناث       
 ، يف حـني  وهناك بعض اآلراء اليت تقول بأن البنات ميارسن العدوان اللفظي أكثر من الذكور        . وتستمر طوال العمر  

، )١٩٩٦الـشوارب   (،  )١٩٨٤الـضمامن،   ( العدوان اجلسدي أكثـر ممـا متارسـه اإلنـاث،            ميارس الذكور 
)Denscombe ١٩٨٥( ،)Bee( ،Johunson)ني ـالعلماء والباحثون الفروق بويرجح ). ١٩٧٢  
  

يف ممارسة السلوك العدواين إىل أثر اهلرمونـات وخباصـة اهلرمـون الـذكري تيـستريون                ) إناثاً/ذكوراً(اجلنسني  
)Testosterone (ىل أثر التنشئة االجتماعية اليت تعزز الدور املرتبط باجلنس لدى كل من الذكور واإلناثإو.  
  

ـ ني يف ممارسة العنـف دراس     ــارت إىل الفروق بني اجلنس    ـــــومن الدراسات اليت أش    عيـسى  (ة  ـــ
 وأطفال املـدارس األساسـية ذات     ، يف الكويت اليت قارنت بني أطفال املدارس األساسية ذات املدرسات         ) ١٩٨٨

سته األنوثة، وأشارت نتائجها إىل أن الذكور مارسوا سلوك العنف أكثر مما مار           /املدرسني من حيث خصائص الذكورة    
  .اإلناث

 

 ,Perry&Weissوقد أظهرت نتائج دراسة لتحديد الفروق بني اجلنسني يف توقعات نتائج العدوان، أجراها  
األساسية يف والية فلوريدا يف الواليات املتحدة أن        ) ٧-٤(طفال وطفلة من طلبة الصفوف      ) ١٢٠( مشلت   (1989

  .قل مما هو عند اإلناث شعور الذكور بالذنب نتيجة ممارستهم للسلوك العدواين أ
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يف الواليات املتحدة األمريكية أثناء مراجعته للدراسات الطولية اليت ) Olweus 1979(،“ أولويس”ولقد أشار 
حترت العنف يف املدارس ، إىل درجة من الثبات ال تقل عن مستوى ثبات الذكاء، فاألطفال الـذين عرفـوا بـأم                    

سن الثامنة والسادسة عشرة من العمر، مارسوا أعماالً إجراميـة يف مرحلـة             عدوانيون من قبل معلميهم، وهم بني       
  .النضج

 
دراسة هدفت إىل معرفة أكثر املشكالت السلوكية انتشاراً لدى طلبة          ) Philips1968(“فيلبس”ولقد أجرى     

 نتائجها أن   طالب يف والية تكساس، وأظهرت    ) ٦٠٠(بتدائي، حيث مشلت عينة الدراسة      الالصف الرابع واخلامس ا   
  .العنف واالنسحاب والشعور باالكتئاب واحلركة الزائدة: أكثر املشكالت السلوكية شيوعا هي

  

اليت تضمنت دراسة تقـارير الطـالب يف   ) Heal(إىل دراسة هيل ) GLLOWAY, 1982( وأشار جلوي 
ـ             ةثالث عشر  دوان الـصفي، ووجـد أن       مدرسة ابتدائية يف بريطانيا، حترى فيها أثر حجم املدرسة على سلوك الع

السلوك غري املناسب ومن ضمنه السلوك العدواين خيتلف من مدرسة إىل أخرى، وأشار إىل ارتباط ظهور االضطراب                 
  .السلوكي بشكل عام مع الزيادة يف أعداد الطالب يف بعض املدارس

  

والـيت أجريـت يف     ) ١٩٨٥(ومن الدراسات اليت حترت العنف داخل الصفوف يف املدارس األردنية دراسة البكور           
شـعبة  ) ٥٠٠(حمافظة الزرقاء، واستهدفت حتديد أمناط العدوان الصفي يف املرحلة األساسية، وقد مشلت الدراسـة               

مدرسة أساسية من املدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم واملـدارس  ) ٦٤(صفية مت اختيارها بالطريقة العشوائية من      
وقد أظهرت نتائج الدراسة تشااً يف أمناط العدوان الصفي         . رس التابعة للثقافة العسكرية   التابعة لوكالة الغوث واملدا   

. الوشاية، الضرب باأليدي، الشتم، الدفع، والتهديـد      : بشكل عام، كما بينت أن أشكال العنف األكثر انتشاراً هي         
أما فيما خيـص    . لريف لصاحل طلبة الريف   وأظهرت النتائج فروقاً يف ممارسة العدوان الصفي بني طلبة املدينة وطلبة ا           

، فقد مارس األطفال يف شعب الذكور الصفية مستوى أعلى من السلوك العدواين             )النوع االجتماعي ( عامل اجلنس   
مما متت ممارسته يف شعب اإلناث أو الشعب املختلطة، يف حني أن األطفال يف الشعب املختلطة تفوقوا علـى شـعب               

  .اإلناث
ر على العدوان الصفي، فقد أظهر طلبة املرحلة األساسية الدنيا مستوى أعلى مما أظهره طلبة املرحلـة  وحول أثر العم 
 يف ممارسة هذا السلوك، إذ تفاوتت مستويات املمارسـة حـسب            اً حلجم املدرسة أثر    أن   كما ظهر . األساسية العليا 
على مستوى ملمارسة العدوان ظهر يف الصفوف أما بالنسبة حلجم الصف، فقد أشارت النتائج إىل أن أ       . حجم املدرسة 

أما بالنسبة لنوع املدارس خمتلطة أوغري خمتلطـة، فلـم          . الكبرية تليها الصفوف الصغرية مث الصفوف متوسطة احلجم       
 .تكن النتائج ذات داللة إحصائية
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حقني بـصندوق    املشكالت السلوكية عند األطفال امللت     إىلدراسة هدفت إىل التعرف     )١٩٩٦( وأجرت الشوارب   
امللكة علياء للعمل االجتماعي يف حمافظات جنوب األردن أظهرت نتائجها فروقاً بني الذكور واإلناث يف مـستوى                 

كما أظهرت فروقاً ذات داللة إحصائية ألثر املنطقة اجلغرافية حيث تفـوق            . ممارسة السلوك العدواين لصاحل الذكور    
  .ر يف ممارسة العدوانأطفال الريف على أطفال املدن وأطفال الغو

 
لدى طلبة الصفوف ) ١٩٩٢شحادة، (العنف ومشكالت سلوكية أخرى دراسة قام ا  حترت  ومن الدراسات اليت      

أظهـرت  . طالباً وطالبـة  ) ٢٤٨(الثاين والثالث والرابع األساسية يف املدارس اخلاصة بعمان، على عينة تكونت من             
 بني الذكور واإلناث، كما بينت الدراسة أن العنف أكثر انتشاراً عند الذكور             النتائج أن املشكالت ختتلف يف أمناطها     

  .منه عند اإلناث
  

بإجراء دراسة تناولت مشكالت األطفال يف الصفوف األربعة الدنيا من املرحلة األساسية            ) ١٩٩٢(كما قام قهوجي  
معلمـة و   ) ١٣٤: (معلماً ومعلمـة  ) ٢٢٨(كما يراها معلموهم يف املدارس احلكومية يف إربد، تكونت عينتها من            

أما بالنـسبة  . معلماً، وأظهرت النتائج أن أكثر املشكالت بروزاً كانت يف اال الدراسي يليه اال االجتماعي  )٩٤(
إتـالف اللـوازم    : للمشكالت بصرف النظر عن اال الذي تنتمي إليه، فأظهرت النتائج أن أشد املشكالت هـي              

ومل تظهر الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية بني الـذكور          . ءة والكتابة، مث الكذب والسرقة    املدرسية، وضعف القرا  
  .واإلناث

 

دراسة حترت فيها مظاهر سلوك العنف لدى طلبة املـدارس          ) ١٩٩٥(كما أجرت وزارة التربية والتعليم يف األردن        
) ٧٨(مرشـداً تربويـا و    ) ١٨٢(لمة، و مع) ٧٨(معلماً و   ) ١٨٢(مديرة، و ) ٧٨(مديراً و ) ١٨٢(األردنية مشلت   

وأشارت نتائج هـذه   . مدرسة من خمتلف مديريات التربية والتعليم يف احملافظات كافة        ) ٢٦٠(مرشدة، موزعني على    
عاٍل سجل أعلى نسبة حدوث يف املـدارس، يليـه ختريـب املمتلكـات          الدراسة إىل أن الشغب والصراخ بصوت     

  .املدرسية، مث الشجار والضرب املربح
  

وقدُ سجلت أعلى نسب ملمارسة العنف حسب احملافظات يف مدارس حمافظة الزرقاء، تليها حمافظة عمان العاصـمة،                 
مأدبا وجرش والعقبة والكـرك علـى    : وبعدها حمافظيت املفرق والطفيلة، وسجلت أدىن النسب يف مدارس حمافظات         

  .التوايل
  

 األحداث وارتكاب اجلرمية بني طلبة املدارس يف األردن خالل          هذا، وقد أشار تقرير لوزارة الداخلية حول احنراف        
إىل أن سلوك السرقة واالعتداء على املمتلكات قد جاء يف املقدمة، وبلغت نسبته املئوية         ) ١٩٩٥ -١٩٩٠(األعوام  
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نسبته ، مث حماولة االنتحار و    %)١٠,٦(، يليه يف املرتبة اجلرائم األخالقية وهتك العرض، وبلغت نسبته           %)٨٣,٢(
، يف حني سجل سلوك القتـل العمـد والنـصب واالحتيـال أدىن املـستويات، وبلغـت النـسبة                    %)٣(املئوية
  .مأدبا وجرش والعقبة والكرك على التوايل: حمافظات. على التوايل%) ٠,٣(و %) ٠,٠٦(املئوية

  
 جمال العنف املدرسـي للعـام        إدارة الدراسات والبحوث يف    / كما أجرت وزارة التربية والتعليم يف األردن              

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أشكال سلوك العنف يف املـدارس احلكوميـة يف               ،  ٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسي  
  .األردن 

مدرسة من مدارس وزارة التربية والتعليم يف مجيع مـديريات          ) ٢٨٨(اشتملت الدراسة املسحية على عينة مقدارها       
  . ليمها الثالثة،مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقيةالتربية والتعليم يف اململكة بأقا

  

  :تيةاآلتوصلت الدراسة إىل النتائج 
أمنـاط العنـف     املرتبة األوىل يف متوسط الشيوع بني     ) طالب/طالب(احتل النمط األول من العنف املدرسي        .١

 . املرتبة الثالثة واألخرية يف ) معلم/طالب(األخرى،بينما جاء العنف املوجه من الطلبة على معلميهم 
               . اللفظي سي كان من نوع العنفاملدري املمارس من قبل أعضاء اتمع غالبية العنف املدرس .٢

      
بلغ أعلى متوسط شيوع يف أشكال العنف املدرسي وفق األداة الكلية، وحسب أمناط العنف علـى النحـو                   .٣

        :اآليت
اسـتخدام األلفـاظ    :"بـاآليت املرتبـة األوىل،وقـد متثلـت أشـكاله         وجـاء يف    )طالبة/طالب(عنف  - أ

     ).الطلبة(االعتداء بالضرب على الزمالء "،"املشاجرات اجلماعية بني الطلبة""البذيئة
   ".الدراسية بالشغب والصراخ أثناء احلصة "وجاء باملرتبة الثانية،ومتثل )معلم/طالب(عنف  - ب
   )".الشتم والتحقري(باستخدام ألفاظ غري الئقة حبق الطالب" ،ومتثلوجاء باملرتبة الثالثة)طالب/معلم(عنف  - ت

علـى النحـو     بلغ أدىن متوسط شيوع يف أشكال العنف املدرسي وفق األداة الكلية، وحسب أمناط العنف               .  ٤
     :يتاآل
قل أشـكال العنـف فيـه وعلـى         أ وكان) معلم/ طالب( على املعلمني    العنف املمارس من قبل الطلبة      - أ

  ".شتم املعلمني"، "ديد املعلمني"، "ضرب املعلمني"تيبالتر
االعتداء اجلنـسي   :"قل أشكال العنف فيه   أ وكان) طالب/طالب( بعضهم   العنف املمارس من الطلبة على      - ب

  )".الطلبة(على الزمالء
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يف التمييز بني الطلبة    :"قل أشكال العنف فيه   أ وكان) طالب/معلم(لمني على الطلبة  العنف املمارس من املع     - ت
 ". اخل...املعاملة العتبارات عشائرية،جغرافية،دينية

  
 يعـزى   )a 0=05,(   وجود اختالف يف مستوى شيوع أشكال سلوك العنف املدرسي عند الداللة اإلحصائية             .٥ 

، ومل تظهـر    )طالـب /طالب(  لكل من متغري املرحلة واجلنس وحجم املدرسة يف العنف املدرسي بني الطلبة             
     .تغري املوقعاختالفات تعزى مل  

 كانت نسبة تكرار سلوك العنف يف املدارس الواقعة يف املدن أعلى من املدارس الواقعة يف الريف، وتركز العنف                 .  ٦
        ).طالب/طالب(يف النمط األول  

على مـن   أ) املشتركة( كانت نسبة تكرار سلوك العنف يف املدارس اليت حتتوي على املرحلتني األساسية والثانوية             .  ٧
  ). معلم/طالب(النمط الثاين  املدارس األساسية أو املدارس الثانوية، وتركز العنف يف   

كثر مـن املـدارس     أ)  طالب ٥٠٠قل من   أ(   كانت نسبة تكرار سلوك العنف يف املدارس ذات احلجم الصغري          . ٨
     ). معلم/طالب(الكبرية واملدارس املتوسطة، وتركز العنف يف النمط الثاين  

املختلطة، وتركز العنف   كانت نسبة تكرار سلوك العنف يف مدارس الذكور أعلى من مدارس اإلناث واملدارس              . ٩
      ).لباط/معلم(يف النمط الثاين  

الظروف والعوامل األسرية   :  أشارت نتائج الدراسة النوعية إىل أن من األسباب احملتملة لسلوك العنف املدرسي            . ١٠
 ضعف التحصيل الدراسي،  تأثري شلة الرفاق، املزاح واالستهتار من قبل الطلبة، ضـعف               واملعيشية السيئة،   
  .العالقة بني املدرسة واألهل  

 

حول مدى انتشار العنـف يف املـدارس        ) ١٩٩٨(ويف دراسة أجراها املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية يف عام            
الدراسة إىل حتري مدى انتشار سلوك العنف يف املدارس احلكومية          احلكومية أسبابه والعوامل املؤثرة فيه، هدفت هذه        

وقد مت االعتماد يف ذلـك علـى الـسجالت          . يف األردن، وإىل حماولة الكشف عن أسبابه، والعوامل اليت ترتبط به          
طالباً وطالبة موزعني على املـدارس      ) ١١٥٥١٤(مدرسة تضم   ) ٢٣١(وقد اشتملت العينة    . املدرسية واإلرشادية 

حالة فرديـة مـن     ) ٢٥(كما متت دراسة    .  يتوافر فيها مرشدون تربويون    اليتاحلكومية يف حمافظات اململكة كافة،      
  . الطالب املعين، ومدير املدرسة، واملرشد التربوي فيهات عنفاً متطرفاً عن طريق مقابلةحاالت العنف اليت اعترب

  

 :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية
حالة عنف، وكانـت نـسبة      ) ٤٢٩٨١(دارس احلكومية عدد مرتفع من ممارسات العنف بلغ         سجل يف امل   .١

 ).٠,٣٨١(شيوع هذا السلوك مرتفعة أيضاً، إذ بلغت 
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ينتشر العنف بني الذكور أكثر من انتشاره بني اإلناث، والعنف الذي ميارسه الذكور أشد درجة من العنـف         .٢

  .الذي متارسه اإلناث
ك العنف بني طلبة مدارس الريف ومدارس املدن متقاربة، وإن كانت يف مدارس املـدن           إن نسبة انتشار سلو    .٣

  .أعلى
إن نسبة شيوع سلوك العنف تتزايد بتزايد مستوى صف الطالب، من الصف األول األساسي وحىت الصف                 .٤

  .السادس األساسي، والذي ظهرت بني طالبه أعلى نسبة شيوع لسلوك العنف
نتشر بني طلبة الصف األول الثانوي األديب أكثر من انتشاره بني طلبة الـصف              كما ظهر أن سلوك العنف ي      .٥

 .األول الثانوي العلمي
ينتشر سلوك العنف لدى طلبة الصف العاشر مبستوى أعلى من انتشاره بني طلبة الـصف الـذي يـسبقه                    .٦

  .والصف الذي يتبعه، ورمبا كان ذلك بسبب أسس النجاح واإلكمال والرسوب
وينتشر بني طلبـة    . يف املدارس الكبرية واملتوسطة أكثر من انتشاره بني طلبة املدارس الصغرية          ينتشر العنف    .٧

  .الشعب الصفية املتوسطة والكبرية أكثر من انتشاره يف الشعب الصفية الصغرية
 :أظهرت النتائج األولية للدراسة أن أكثر مخسة أشكال من العنف انتشاراً بني طلبة املدارس، هي .٨

  . والتحقري اللفظي للطلبةالشتم  -
  .الشجار مع اآلخرين -
  .الشغب والصراخ بصوت عال -
  .ختويف الطلبة وديدهم لفظياً -
  .اإلزعاج وتعطيل الدرس -

ضعف التحـصيل الدراسـي، والتفكـك       : كما أشارت النتائج األولية، إىل أنه من األسباب احملتملة للعنف          .٩
مور مع املدرسة، واملمارسات التربوية اخلاطئـة، مثـل         األسري، والرسوب املتكرر، وعدم تعاون أولياء األ      

  .استفزاز املعلمني واإلداريني للطلبة
  واتضح من الدراسة كذلك أن من اخلصائص النفسية للطلبة الذين ميارسون العنف التعصب .  ١٠
 .وعدم الشعور باألمن النفسي   
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  :تأثري البيئة املدرسية على شخصية الطالب

  

املؤسسة التربوية واالجتماعية الثانية يف األمهية بعد األسرة من حيث مكانتها يف التأثري علـى الطالـب                   املدرسة تعد 
ورعايته وتنمية شخصيته ومهاراته ومواهبه وقدراته، وتزويده باملعلومات واملعارف إضافة إىل أا تـوفر لـه بيئـة                  

امنة وتوجيهها باالجتاه الذي يعود عليه وعلى جمتمعه بالنفع،         اجتماعية مليئة باملثريات اليت تعمل على حتفيز طاقاته الك        
وهي ذا حتقق اهلدف العام للتربية وهو إعداد الناشئ ليكون قادراَ على حتمل املسؤولية وأعباء احلياة، ويكون فاعالً                  

  .حة النفسية من الص على التكيف وحتقيق مستوى مناسٍبمنتجاً ملبياً حلاجاته وحاجات جمتمعه، ويغدو قادراً
  

ومبا أن فئة الطلبة الذين جيلسون على مقاعد الدراسة مبختلف املراحل التعليمية متثل أكثر من ثلث اتمـع األردين                   
تقريباً، حيث يقضي معظمهم اثنيت عشر عاماً يف املدرسة يتعرضون خالهلا خلربات كثرية ومتنوعة يتوقع منها أن تعمل        

ي واالنفعايل واملعريف واملهين، وقد يتعرض البعض منهم خلربات سلبية          ـجلسمي والعقل على اإلسهام يف زيادة منوهم ا     
من خالل تفاعلهم مع البيئة املدرسية واتمع احمللي تؤدي م إىل حاالت سلوكية التكيفيـة أو إىل حـاالت مـن                     

 .االضطراب أو سلوك  العنف واالحنراف
 

 :أهم املشكالت اليت تواجه طلبة املدارس
  : من أهم املشكالت اليت تواجه الطلبة يف املدارس  
  : وتتمثل يف وتعليمية مشكالت تربوية -١

  .تكرار الغياب والتأخر عن املدرسة -
  .اهلروب من احلصص الصفية -
  .ضعف دافعية التحصيل وتشتت االنتباه -
  .الضعف العام يف التحصيل األكادميي -
  .إثارة الشغب داخل غرفة الصف -
  .لتعليمات املدرسيةخمالفة األنظمة وا -
  وجود مشكالت تعليمية تعلمية مثل صعوبات التعلم -
 .التسرب من املدارس -
  .العقاب البدين للطلبة من قبل املعلمني -

   استفزاز املعام للطالب -         
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 : املشكالت السلوكية-٢

  .ريهمالشتم والشجار مع اآلخرين، فيما بني الطلبة أنفسهم، وبني الطلبة و املعلمني أو غ -
  .استخدام األدوات الصلبة أو احلادة يف االعتداء على اآلخرين -
  .الكذب والسرقة -
  .االعتداء على ممتلكات املدرسة وإتالفها -
  .التدخني -
  .تناول احلبوب املنشطة وسوء استخدام العقاقري وشرب املسكرات -
  . املقاهي وما يرافق ذلك من سلوك غري مقبول اجتماعياًيف اجللوس  -
  .جلارحة على اجلدران واملقاعدالكتابة ا -
  . ترويج االت والصور اجلنسية -
  .هتك العرض والتشهري به  -
  .االعتداءات اجلنسية -
  .االعتداء على املعلمني -
  .سوء استخدام التقنيات والتكنولوجيا بأنواعها كافة -

  

 : املشكالت النفسية واالجتماعية-٣
  .القلق بأنواعه -
  .االنسحاب والعزلة واخلجل -
  .الذات وحماولة االنتحارإيذاء  -
  .االكتئاب واضطرا بات الشخصية -
  .اخلوف من املدرسة -
  .قلق االمتحان -
  .االنفعاالت الشديدة وحدة العصبية -
  .التلعثم ،وصعوبات النطق :األمراض املتعلقة باللغة والكالم مثل  -
  .التبول الالإرادي -
  .احلركة الزائدة -
 .األمراض اجلسمية و الصحية املزمنة -
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 :ملشكالت الطالبيةأسباب ا

  :أسباب تتعلق بالطالب: أوالَ
املشكالت اليت تتعلق حباجات الطلبة النمائية والتغريات اجلسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية النامجة             -

  .عنها
  .الفشل و اإلحباط -
 .ليها بعض الطلبةإالتوقعات واألهداف غري الواقعية اليت يسعى  -

  :علم داخل غرفة الصفأسباب تتعلق بامل : ثانياَ 
  .فتقار ملمارسات اإلدارة الدميقراطية يف الصف، وانتهاج ممارسات اإلدارة التسلطيةاال -
ضعف استخدام بعض املعلمني ألساليب التعزيز، وجلوئهم إىل اسـتخدام العقـاب البـدين يف معاجلـة        -

  .مشكالت الطلبة وسلوكام
  .عدم مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة -
بعض املعلمني عن استخدام األساليب الوقائية والعالجية يف معاجلة املشكالت الواردة يف دليـل              إحجام   -

  .تعليمات االنضباط املدرسي، واللجوء إىل عقد جمالس الضبط
مشكالت تتعلق باملعلم نفسه، كاملشكالت الناجتة عن صفاته الشخصية، أو افتقاره إىل األساليب التربوية          -

 . يف التعامل داخل غرفة الصفوالتعليمية احلديثة
  :املشكالت املتعلقة بالبيئة املدرسية :ثالثاَ

  .ضعف جاهزية بعض املدارس من حيث البناء واملرافق الضرورية -
  .اكتظاظ أعداد الطلبة يف الصف الواحد -
 اشتمال بعض املدارس على املراحل التعليمية كافة مما قد ينتج عنه سلوكات غري مقبولة اجتماعياً مـن                 -

  .الطلبة األكرب سناَ حنو الطلبة األصغر سناَ
  .تطبيق نظام الفترتني يف بعض املدارس -
ىل وجود املرشدين التربويني ضمن كوادرهـا،       إمن جمموع املدارس احلكومية     %) ٦٠(افتقار ما نسبته     -

  .من املدارس فقط%) ٤٠( عددهم احلايل يغطي ما نسبتهإنحيث 
 اإلدارة املدرسية وبعض املعلمني من جهة، بني الطلبة ومعلميهم          ضعف قنوات االتصال والتواصل ما بني      -

من جهة أخرى، وما ينجم عن ذلك من مناخ غري مريح مما جيعل بعض الطلبة يعتمدون على أنفسهم يف                   
   .حتصيل حقوقهم
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 :مشكالت تتعلق باألسرة واتمع احمللي :رابعاَ

  .التفكك األسري -
  .درسةضعف تعاون أولياء األمور مع امل -
  . التنشئة األسرية اخلاطئة وما ينتج عنها من منذجة سلبية لسلوك األبناء- -
  .إخل.....تأثري وسائل اإلعالم املختلفة من تلفاز وصحف وجمالت -
ة والرتعطبيعة اتمع األبوي والسلطوي، مبا يتخذه من أساليب، كالتحذير والتهديد، والقمع والتحرمي،              -

الية، وممارسة التأديب عن طريق الرفض واحلرمان، واإلهانة والتحقري، والعقاب          الفردية واألنانية، واالتك  
  .اجلسدي

الفقر والبطالة يف اتمع وما يعززه من تفاوت اجتماعي واقتصادي خيلق فئات اجتماعية حمبطة تسبب هلا            -
كية لدى طلبة   ضغوطات نفسية واجتماعية قد تسهم يف املزيد من املشكالت التربوية والتعليمية والسلو           

   .املدارس
      

 :أثار العنف وأبعاده
 سـورة   )ولقد كرمنا بـين آدم    ( إن مجيع األديان السماوية كرمت اإلنسان وحرمت عليه العنف، قال تعاىل                    

وقال رسول اهللا صلى  ).  ١١ ( اآلية سورة النساء ) يوصيكم اهللا يف أوالدكم   :( كما قال اهللا تعاىل     ).٧٠(يةآل ا اإلسراء
( كما قال أيضا عليه الصالة والسالم ) من ال يرحم ال يرحم      (اتقوا واعدلوا يف أوالدكم، كما قال       ( هللا علية وسلم    ا

، كما أكدت اتمعات واملنظمات الدولية،  ومن بينها منظمة األمم املتحدة اليت تدافع عن حقوق                )علموا وال تعنفوا  
ى ضرورة توفري األجواء احلياتية املناسبة لينمو الفرد منواً جسديا اإلنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، عل     

وأن األفراد واجلماعات اليت تلجأ إىل سلوك العنف يف تعاملها مع اآلخرين            . أو نفسياً سليما متكامال بعيدا عن العنف      
الفرد واتمع بأكمله   ثار سلبية تعود على     آ يؤدي ذلك إىل      وحلًها ويف عالج وحل مشكالا السلوكية واالجتماعية     

  :حيث أن
  .العنف يؤدي إىل مزيد من العنف •
  .اضطراب العالقات االجتماعية واإلنسانية بني الطلبة من جهة، وبني الطلبة ومعلميهم من جهة أخرى •
  .اضطراب العالقات داخل األسرة وتفككها •
  .    اإلحباط واالنطواء على الذات •
  م حتمل املسؤولية التهرب والعجز، والشعور بالفشل،  وعد •
 .االضطهاد •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 21 
 

  .االحنراف وارتكاب اجلرمية •
  .التأثري على حياة الفرد وماله وعرضه •
  .حرمان الفرد من ممارسة حقوقه يفقده احلرية الفردية •
  .إلغاء وجود العقل وحتكيمه •
 لـدى   وجود آثار على اجلوانب النفسية واالجتماعية واالقتصادية والسلوكية والقيمية سواء لدى الفرد أو             •

  .اتمع بأكمله
  .اخلالف والغرية واحلسد •

   

 :اإلجراءات الوقائية والعالجية اليت مت اختاذها للحد من سلوك العنف يف مدارس وزارة التربية والتعليم 
تفعيل دليل تعليمات االنضباط املدرسي من خالل إدارة املدرسة واملرشدين التربـويني يف جمـال التوعيـة                  .١

  .ولياء أمورهم وللبيئة املدرسية يف مجيع املدارسوالتثقيف للطلبة وأ
التأكيد على املدارس باستخدام األساليب التربوية واإلرشادية الوقائية والعالجية يف تعديل سلوك الطلبـة و                .٢

  .مساعدم يف التغلب على مشكالم والصعوبات اليت تواجههم
 عينة من املدارس احلكوميـة واخلاصـة يف   إجراء دراسة مسحية حول مظاهر سلوك العنف يف املدارس على    .٣

  .اململكة
 مبا  ٢٠٠٣لسنة  ) ٢( وإصدار تعليمات معدلة رقم    ١٩٩٨لسنة  ) ١(تعديل تعليمات االنضباط املدرسي رقم     .٤

  .يواكب املتغريات واملستجدات
  :املشاركة يف اللجان الوطنية ويف إعداد االستراتيجيات واخلطط املنبثقة عنها.  ٥    

نية ملشروع التوعية الوقائية من أخطار املخدرات واملـؤثرات العقليـة لطلبةاملـدارس             اللجنة الوط  -
  . واتمع احمللي

  .اللجنة الوطنية ملشروع محاية األسرة، يف جمايل العنف األسري واإلساءة للطفل -
  .اللجنة الوطنية للحد من عمالة األطفال -
عية والتثقيف لطلبـة املـدارس مـن أخطـار      إعداد دليل تدرييب للمرشدين التربويني يف جمال التو        -

 .املخدرات واملؤثرات العقلية
   إعداد دليل تدرييب للمرشدين التربويني بالتعاون مع الس الثقايف الربيطاين يف جمال محاية الطفل من                  -    

  .اإلساءة
ءة ومحاية األسرة   املشاركة يف الندوات واملؤمترات احمللية وإعداد أوراق العمل يف جمال العنف واإلسا            -

  .والوقاية من أخطار املخدرات
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إعداد دورات تدريبية وورش عمل لرؤساء أقسام اإلرشاد التربوي يف مديريات التربية والتعليم يف               -
جمال العنف، واإلساءة للطفل، ويف جمال التوعية من أخطار املخدرات، والذين قاموا بدورهم بعقـد     

  . كافة املدارس احلكومية واخلاصة على هذه املوضوعاتورش تدريبية للمرشدين التربويني يف
إعداد املطبوعات والنشرات والبوسترات اهلادفة إىل التوعية والتثقيف الوقـائي للطلبـة والبيئـة               -

  .املدرسية يف جماالت العنف واإلساءة
  

 :اإلجراءات املقترحة للحد من سلوك العنف املدرسي
 مية موضوع العنف بأنواعه وأشكاله    مني الربامج التدريبية للكوادر التعلي    برامج التنمية املهنية املستدامة وتض     §

  .املختلفة
التزام مدير املدرسة بإبالغ مدير التربية والتعليم وبتقرير خطي عن أية مشكلة متعلقة باإلسـاءة أو العنـف          

  .وبشكل مكتوم ليصار الختاذ اإلجراءات الالزمة حياهلا
مديرية األمن العام، ومع املؤسسات اتمعية األخـرى لعـالج          / اية األسرة استمرارية التعاون مع إدارة مح     §

  .احلاالت املستعصية
االستفادة من جتارب بعض مديريات التربية والتعليم ومدارسها حول دعم طلبتها، وإشراكهم يف النـدوات             §

قي مـديريات التربيـة     واملؤمترات وتكليفهم بإعداد أوراق عمل يف جمال العنف واإلساءة وتعميمها على با           
  .والتعليم

  .تفعيل برامج تبادل اخلربات الطالبية داخل اململكة وخارجها §
إعداد برامج خاصة ملعاجلة حاالت التسرب لبعض الطلبة من املدارس والتحاقهم بسوق العمل، والعمل مـا          §

  .أمكن على إعادة العدد األكرب منهم إىل املدارس
انب الوقائي للطلبة وأولياء األمور، من خالل تكثيف احلصص اإلرشـادية           تفعيل دور املرشد التربوي يف اجل      §

وعقد الندوات واحملاضرات، وإصدار النشرات وامللصقات التثقيفية، وإعداد الربامج اإلرشـادية لتـدريب         
 .الطلبة، وإكسام املهارات االجتماعية اليت متكنهم وحتصنهم من الوقوع يف املشكالت

  .ناوبة للمعلمني خالل الدوام املدرسيتكثيف اإلشراف وامل §
مراعاة عدم تزامن خروج الطلبة من املراحل العمرية املختلفة يف املدرسة الواحدة يف نفس الوقت، حيثمـا                  §

 .أمكن
 ربوي يف التوعية الوقائيـة للطلبـة      تفعيل دليل تعليمات االنضباط املدرسي من خالل تعزيز دور املرشد الت           §

  .االوأولياء أمورهم يف هذا 
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حصر الطلبة العدوانيني يف املدرسة الواحدة، وإعداد الربامج اإلرشادية والتربوية اهلادفة إىل تعديل سلوكام            §
  .حنو األفضل

  .استخدام األساليب الوقائية والعالجية لتعديل سلوك الطلبة املخالفني قبل إيقاع العقوبة وعقد جمالس الضبط §
انب الوقائي للطلبة وأولياء األمور، من خالل تكثيف احلصص اإلرشـادية           تفعيل دور املرشد التربوي يف اجل      §

وعقد الندوات واحملاضرات، وإصدار النشرات وامللصقات التثقيفية، وإعداد الربامج اإلرشـادية لتـدريب         
 .الطلبة، وإكسام املهارات االجتماعية اليت متكنهم وحتصنهم من الوقوع يف املشكالت

وافرة يف البيئة املدرسية وتنويع األنشطة التربوية املختلفة، وفق إمكانات الطلبة وميـوهلم             تعزيز اخلدمات املت   §
 .وقدرام وحاجام النمائية، لإلسهام يف استثمار أوقات فراغهم وتصريف طاقام الزائدة

مـن خـالل    تعزيز خدمات التربية اخلاصة املقدمة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة أو الطلبة العاديني               §
  .التوسع يف برامج الطلبة املتفوقني وغرف مصادر صعوبات التعلم

تعزيز الدميقراطية واحلوار يف العملية التربوية والتعليمية وتنميتها لدى الطلبة، من خالل اـالس الطالبيـة                 §
  .وجلان األنشطة التربوية املختلفة، وحثهم على احلوار واملناقشة يف تعاملهم مع اآلخرين

  .يل مهمات جمالس الطلبة وتوظيفها لإلسهام يف حل املشكالت الطالبيةتفع §
  :جتسري العالقة بني البيت واملدرسة وتوطيد قنوات االتصال بينهما، من خالل §

o تفعيل جمالس اآلباء واملعلمني.  
o                 إشراك أولياء األمور يف حل مشكالت الطلبة، واحلد من سلوك العنف لدى األبنـاء، باعتبـارهم

 . العملية التربويةشركاء يف
توعية الطلبة بأمهية التعلم، وتشجيعهم على زيادة الدافعية للتحصيل الدراسي، والعمل على توفري ما أمكن من                 §

  .فرص تعزيز النجاح لديهم
 .متابعة عمل حراس املدارس، وتنظيم فتح أبواب املدارس يف خدمة أفراد اتمع والبيئة احمللية §
ت الغياب والتأخر عن املدرسة، وإلزام إدارة املدرسة بإبالغ ويل األمر بغياب ولـده يف               املتابعة املستمرة حلاال   §

  .اليوم التايل يف مدارس الذكور، ويف اليوم نفسه يف مدارس اإلناث
زيـادة بـرامج   : التعاون والتنسيق مع املؤسسات اإلعالمية لتفعيل دور اإلعالم يف العملية التربوية من خالل           §

  .دف إىل غرس القيم الدينية واألخالقية واالجتماعية، والتأكيد على التقليل من برامج العنفالتلفاز اليت 
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 دور إدارة  املدرسة والكادر التعليمي يف احلد من سلوك العنف املدرسي
 

 دور مدير املدرسة
n            اليت تلـيب    حصر حاجات الطلبة يف املدرسة واملشاركة يف وضع الربامج واألنشطة التربوية واإلرشادية 

 هذه احلاجات
n التربويةاألنشطةتقدمي التسهيالت  يف إجناح مجيع الربامج و . 
n توفري األجواء املالئمة يف املدرسة لعملية اتصال وتواصل اجيابية فعالة. 
n تكثيف اإلشراف واملتابعة للمعلمني خالل الدوام املدرسي. 
n          خالل التوعية للطلبـة واملعلمـني وأوليـاء        تفعيل دليل تعليمات االنضباط املدرسي داخل املدرسة من

 .األمور
n   فرة يف البيئة املدرسية وتوزيع األنشطة التربوية املختلفة وفـق إمكانيـات الطلبـة              اتعزيز اخلدمات املتو

 .وميوهلم وقدرام وحاجام النمائية
n            ية التخطـيط   تزويد أولياء األمور مبعلومات أساسية عن إجراءات وسياسات املدرسة وإشراكهم يف عمل

 .للخدمات املدرسية
n                 التزام مدير املدرسة بإبالغ مدير التربية والتعليم وبتقرير خطي عن أية مشكلة متعلقة باإلساءة أو العنف

 .وبشكل مكتوم ليصار الختاذ اإلجراءات الالزمة حياهلا
n      ع على أمـاكن  تكثيف اإلشراف واملناوبة للمعلمني خالل الدوام املدرسي وفق برنامج واضح حبيث يوز

 ، ومراقبة مدير املدرسة ومساعديه للمناوبني وبقائهم بني املمرات الطلبة يف الساحة أو  وجودحمددة أثناء   
  . الطلبة 

n             مراعاة عدم تزامن خروج الطلبة من املراحل العمرية املختلفة يف املدرسة الواحدة يف نفس الوقت، حيثما
  . أمكن
n     ة املدرسية وتنويع األنشطة التربوية املختلفة، وفـق إمكانيـات الطلبـة         تعزيز اخلدمات املتوافرة يف البيئ

  .وميوهلم وقدرام وحاجام النمائية، لإلسهام يف استثمار أوقات فراغهم وتصريف طاقام الزائدة
n              الس الطالبية تعزيز الدميقراطية واحلوار يف العملية التربوية والتعليمية وتنميتها لدى الطلبة، من خالل ا

وإشراك أوليـاء  .وجلان األنشطة التربوية املختلفة، وحثهم على احلوار واملناقشة يف تعاملهم مع  اآلخرين  
األمور يف حل مشكالت الطلبة، واحلد من سلوك العنف لدى األبناء، باعتبارهم شـركاء يف العمليـة                 

 .التربوية
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 علم املدور 
n وحالته اجلسمية أو العقليةاالهتمام بالطالب وتقبله بغض النظر عن قدراته .  
n مالحظة الفروق الفردية بني الطلبة ووضع خطة تربوية إجرائية للتعامل معها. 
n من التفاعل االجيايب  بني الطلبةاًتوفري بيئة صفية تربوية صحية ختلق جو . 
n  قدرات أبنائهم وميوهلم وتطورهم  تزويد أولياء األمور بصورة واضحة وواقعية عن. 
n ووقتهياء األمور على زيارة املدرسة وختصيص وقت للقائهم مبا يتناسب مع جدول املعلمتشجيع أول .  
n   جراءات واملهارات التربوية إل املعلم لد اإلرشاد التربوي بعد استنفااتإحالة الطالب الذي حيتاج إىل خدم

 . وتأهيله عليهاهاليت مت تدريبي
 

 دور املرشد التربوي داخل املدرسة
n   يف املدرسة وإعـداد الـربامج التربويـة          والعنف طلبة الذين يظهرون سلوك العدوان    حصر حاالت ال 

 .واإلرشادية الوقائية والعالجية لتعديل سلوكهم وتوجيه طاقام
n تكثيف احلصص اإلرشادية وعقد الندوات واحملاضرات وإصدار النشرات وامللصقات التثقيفية. 
n    ة اليت تناسب خصائص املرحلة العمرية للطلبة وثقافـة البيئـة   إعداد الربامج اإلرشادية الوقائية والعالجي

 .احمللية للمدرسة
n تمع األرديناالجيابيةهوثقاف تعزيز البناء القيمي للطالب املستمد من قيم ا . 
n                مساعدة الطالب على زيادة الدافعية للتحصيل الدراسي والعمل مع اهليئة التدريسية على توفري فـرص

 .كل طالب وفق قدراتهاإلجناز والنجاح ل
n        تزويد مدير املدرسة بصورة واضحة عن حاجات الطلبة النمائية املختلفة وفق مراحلهم العمرية ووضـع

 .الربامج واألنشطة التربوية لتلبية تلك احلاجات
n     ع تقدمي اإلحصائيات والتقارير الشهرية والفصلية ملدير املدرسة لترفع إىل قسم اإلرشاد يف املديرية اليت يتب

 .هلا املرشد
n         ا والعمل على توظيف نتائجها خلدمة العملية       ،تقدمي املعلومات و النتائج للدراسات والبحوث اليت قام 

  . التربوية
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n            تكثيف احلصص اإلرشادية وعقد الندوات واحملاضرات، وإصدار النشرات وامللصقات التثقيفية، وإعداد
هارات االجتماعية اليت حتصنهم ومتكنهم من عدم الوقوع الربامج اإلرشادية لتدريب الطلبة، وإكسام امل   

 .يف املشكالت
n                حصر الطلبة العدوانيني يف املدرسة الواحدة، وإعداد الربامج اإلرشادية والتربوية اهلادفـة إىل تعـديل 

 .سلوكام حنو األفضل
n       ملخالفني قبـل إيقـاع   تدريب املعلمني على استخدام األساليب الوقائية والعالجية لتعديل سلوك الطلبة ا

  .العقوبة وعقد جمالس الضبط
n                 توعية الطلبة بأمهية التعلم، وتشجيعهم على زيادة الدافعية للتحصيل الدراسي، والعمل على توفري مـا

  .أمكن من فرص تعزيز النجاح لديهم
n تمع والبيئة احملليةمتابعة عمل حراس املدارس، وتنظيم فتح أبواب املدارس يف خدمة أفراد ا.  
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  عـاملراج
 

  .برامج يف تعديل السلوك) ١٩٨٨(وزارة التربية والتعليم  §
مظاهر سلوك العنف لدى طلبة املـدارس يف األردن قـسم اإلرشـاد    ) ١٩٩٥(وزارة التربية والتعليم     §

  .التربوي والصحة النفسية
  .املشكالت الطالبية ورقة عمل) ١٩٩٨(وزارة التربية والتعليم  §
  .سلوك العنف لدى طلبة املدارس احلكومية يف األردن) ١٩٩٨( لتنمية املوارد البشريةاملركز الوطين  §
 .١٩٩٧)  ٢ ( العدد٢٤املشكالت السلوكية جملة دراسات م / عبداهللا عويدات ونزيه محدي §
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  مفهومه، أسبابه، أشكاله و أنواعه/ العنف 

   :املشغل التدرييب
 :األهداف 

 .إىل مفهوم العنف ، أشكاله ، أنواعه ،أسبـابه أن يتعرف املشاركون  •
 .أن يتعرف املشاركون إىل املشكالت الطالبية ومظاهرها  •
 .أن يتعرف املشاركون إىل مظاهر سلوك العنف الطاليب  •
 .أن يتعرف املشاركون إىل األساليب التربوية يف التعامل مع املشكالت الطالبية وسلوك العنف  •
  كيفية إعداد خطة تربوية للحد من سلوك العنف يف املدارس أن يتعرف املشاركون اىل •
 
  ) :١(نشاط  
 .بنفسه  مث اطلب من كل منهم أن يعرف ،شغلقم بتعريف نفسك للمشاركني يف بداية امل §
 .بتدوينها على اللوحة  مث قم ،شغلاطلب من املشاركني أن يدون كل منهم توقعاته من هذا امل §
 . وأمهيته من خالل احلوار واملناقشة وضح للمشاركني أهداف املشغل §

  

  ) :٢(نشاط 
 اطلب من أفراد اموعات التوصل إىل حتديد مفهوم العنف  §
 .اطلب من كل جمموعة عرض نتائج أعماهلا  §
 . قم بإدارة احلوار واملناقشة  §
  

  ) :٣(نشاط 
 .اطلب من أفراد اموعات مناقشة أشكال سلوك العنف وأنواعه  §
 .ة عرض نتائج أعماهلا اطلب من كل جمموع §
  .قم بإدارة احلوار واملناقشة لإلضافة واحلذف  §
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 ) :٤(نشاط رقم 
  

  :املدرسي ومنها العنف تؤدي إىلهناك جمموعة من األسباب اليت تتفاعل فيما بينها 
  

  حتديد ما يندرج حتت كل سبب من األسباب  باب ــاألس
    األسباب األسرية

  
   ةاملدرسياألسباب املتعلقة بالبيئة 

  
    األسباب املتعلقة بالبيئة احمليطة واتمع احمللي

  
  

  
  .من عوامل وأسباب  ما يندرج عنهامع توضيحناقش هذه  بالتعاون مع أفراد جمموعتك 

 .اطلب من كل جمموعة عرض نتائج أعماهلا  §
 .فرة انيات التدريب املتومستخدماً تق واحلذف مث اعرض املادة النظرية قم بإدارة احلوار واملناقشة لإلضافة §
  

 ) :٥(نشاط 
   :أيتما ي من خالل خربام حتديد اطلب من أفراد اموعات 

  .مظاهر املشكالت الطالبية   .أ
  .مظاهر العنف الطاليب   .ب

 .اطلب من كل جمموعة عرض نتائج أعماهلا  §
دماً تقنيات التـدريب    مث اعرض املادة النظرية مستخ    ،  قم بإدارة احلوار واملناقشة لإلضافة واحلذف      §

  .فرة ااملتو
 ) :٦(نشاط 

  : اآلتية اطلب من أفراد اموعات مناقشة العبارة
تقوم املدرسة باستخدام جمموعة من املمارسات واألساليب التربوية واإلرشادية للتعامـل مـع املـشكالت                 

  :الطالبية وسلوك العنف، ومنها 
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 .املمارسات واألساليب الوقائية  •
 " .الثواب وبدائل العقاب " األساليب العالجية املمارسات و •
 .تفعيل وتطبيق دليل تعليمات االنضباط املدرسي  •
 . التعاون مع األهل وإشراكهم يف حل مشكالت أبنائهم  •

 وكيف ميكن توظيفها يف احلد مـن         ، توضيح كل من هذه املمارسات السابقة الذكر      اطلب من كل جمموعة       .  أ
   .سلوك العنف

 .وعة عرض نتائج أعماهلا اطلب من كل جمم  . ب
قم بإدارة احلوار واملناقشة لإلضافة واحلذف مث اعرض املادة النظرية مستخدماً تقنيـات التـدريب                §

 .املتوفرة 
 :نشاط بديل 

  :وضح خطة تربوية للحد من سلوك العنف حبيث تشمل على ما يلياطلب من أفراد اموعات   
 عـن   املسؤول  خطوات العمل  األهداف  اال

  إلجنازا
ــرات   الفترة الزمنية مؤش

  اإلجناز
           

 
 
 
 
 
 
  

 
 .اطلب من كل جمموعة عرض نتائج أعماهلا  §
 .قم بإدارة احلوار واملناقشة لإلضافة واحلذف  §
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  العنف املوجه حنو املعلم

اسع والعاشر  وذلك من وجهة نظر مديري ومعلمي وطلبة الصفوف الثامن والت إليهاهره، مصادره، العوامل املؤديةمظ

 يف مديرية تربية عمان األوىل

  :مقدمة
املدرسة هي املؤسسة االجتماعية الثانية بعد األسرة اليت أوالها اتمع مهمة تنشئة أبنائه وصقل شخصيام وتنميـة                 

. الجتماعيةمهارام ومواهبهم وقدرام لينموا منوا سليما متكامال يف خمتلف جوانبهم اجلسمية والعقلية واالنفعالية وا             
ووضع اتمع ثقته يف شخص املعلم لتحقيق ذلك ومنحه احلرية والتقدير االجتماعي واالمتيازات الالزمـة لعملـه                 

وكانت املدرسة التقليدية مثاال لالنضباطية فاملعلم يتمتع باحترام الطالب واتمع ومل تكن املشكالت السلوكية متثل               .
  .رف يف املواقف التربوية دون أن يتدخل فيه احدعبئا على املعلم فقد منح حرية التص

لقد تغريت الصورة احلاضرة للمدرسة واملعلم، فاحنسر دور املعلم بعد االنتشار السريع للتعليم وازديـاد سـنوات                 
التعليم اإللزامي، وزيادة أعداد املعلمني اخلرجيني وانتشار النظريات التربوية اليت عـززت قيمـة املـتعلم وظهـور                  

حات التربوية اليت قيدت دور املعلم يف العنف واإلهانة يف تعامله مع الطلبة، وازدياد دخول املهـن األخـرى       اإلصال
  .وتعدد مصادر املعلومات وبروز قيم احلرية والتحرر واحلقوق

ـ           دارس وبدأ الطالب حاليا مبقاومة العقوبات املدرسية وبدا اآلباء يشكلون رقابة على املعلمني إضافة إىل مـديري امل
 السلوكية واملشكالت الطالبية الـيت      تومديراا وطلبتها، وتراجعت مكانة املعلم اجتماعيا وبدأت تتصاعد املخالفا        

يبدو على بعضها التطرف والعنف يف املدارس واليت تصدر عن املعلم ضد الطالب ومن الطالب حنو زميله ومعلمـه                   
  .ومدرسته ومرافقها

ي يف املديرية يف إجراء هذه الدراسة ملعرفة أشكال العنف املوجه ضد املعلم من الطلبة               لذا ارتأى قسم اإلرشاد التربو    
  . أسبابه واقتراح أساليب للتخفيف منه والتصدي لهإىلومدى انتشاره يف مدارسنا، والتعرف 

  :مشكلة الدراسة
  اآلتية األسئلة نحتاول الدراسة اإلجابة ع

  ؟ملعلم  األكثر تكرارا يف مدارس تربية عمان األوىلما مظاهر العنف املوجه من الطالب حنو ا .١
  ؟من املصدر األكثر تنفيذا للعدوان حنو املعلم يف املدرسة .٢
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   ؟لظهور العنف املوجه حنو املعلم من الطالب إىل ما العوامل املؤدية .٣
  ؟ما اجتاه الطالب حنو ممارسة سلوك العنف ضد املعلم .٤
  

  :أهداف الدراسة
 مدى انتشار سلوك العنف املوجه من طلبة الصفوف الثامن والتاسع والعاشـر حنـو              إىلرف  دف هذه الدراسة التع   

 واملصادر اليت متارسه واجتاهـات      إليهوالعوامل املؤدية   ،املعلم يف مدارس تربية عمان األوىل ومظاهره األكثر تكرارا          
  .الطلبة حنو استخدامه ضد املعلم

  

  :أمهية الدراسة
مدى انتشار سلوك العنف املوجه من الطالب ضد املعلم يف مـدارس            إلى من حماولة التعرف     تنبع أمهية هذه الدراسة   

حد يف السابق، وقليل من الباحثني من اهتم يف هـذا املوضـوع يف األدب               أاملديرية، حيث مل يتعرض هلذا املوضوع       
وتقوميه، كما أن هذه الدراسـة  التربوي بشكل عام مما قد يفتح جماال للبحث ودراسة آثار بعض املتغريات يف حدوثه       

يف وضع استراتيجيات ملواجهة هذا السلوك الذي بدأ يظهر يف مدارسنا وتعميم برامج تدريبيـة وقائيـة وعالجيـة                
  .للعاملني والطلبة واألهل يف مواجهة هذا السلوك

  أسلوب الدراسة
  استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي

  عينة الدراسة
 من كل صف من الصفوف الثـامن والتاسـع والعاشـر يف             اًفردا، مثلوا طالب  ) ٣١٠( عينة الدراسة    بلغ عدد أفراد  

طالبة، كما مت اختيار معلمني      ) ٧٧( طالبا وعدد الطالبات     ) ٥٦( مدارس املديرية حيث بلغ عدد الطالب الذكور        
 ٧٠( معلما وعدد املعلمات     ) ٤٨ (اثنني ومعلمتني من كل مدرسة ممن يدرسون هذه الصفوف  فبلغ عدد املعلمني              

( مديرا وعدد املـديرات      ) ٢٤( معلمة، كما تضمنت العينة مديري ومديرات املدارس املعنية وبلغ عدد الذكور            ) 
  .مديرة ) ٣٥

  :اجلدوالن اآلتيان وذلك ما يوضحه 
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  يوضح توزيع أفراد العينة حسب اجلنس ) ١(جدول 
  عامو  أنثى  ذكر  اجلنس/ الوظيفة 

  ٥٩  ٣٥  ٢٤  مدير
  ١١٨  ٧٠  ٤٨  معلم
  ١٣٣  ٧٧  ٥٦  طالب
  ٣١٠  ١٨٢  ١٢٨  اموع

  
  يبني توزيع أفراد العينة حسب اجلنس والصف ) ٢( جدول 
  اموع  أنثى  ذكر  اجلنس/ الصف 

  ٥٠  ٢٩  ٢١  الثامن األساسي
  ٤٧  ٢٧  ٢٠  التاسع األساسي
  ٣٦  ٢١  ١٥  العاشر األساسي

  ١٣٣  ٧٧  ٥٦  اموع

  راسةأداة الد
 ضـع   ،حد املعلمني العتداء من قبل طالب أو ويل أمره أو من آخرين من أقرباء الطالب              أإذا تعرض   : السؤال األول 

  .يف اخلانة املخصصة لذلكإليه إزاء مظهر االعتداء الذي تعرض  ) x( إشارة 
 الدرجة

  كثريا مظاهر العنف التسلسل
  جدا

  قليال  كثريا
  قليال
  جدٍا

  أبدا

           ضرب املعلم باليد أو بالقدم أو بأداة ما
           حماولة خنقه
           البصق عليه

           إلقاء احلجارة على املعلم
           استعمال أداة حادة ضده

 سدي العنف اجل-أ

           أسلوب آخر 
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      شتم املعلم
      التشهري بسمعته
      التحقري واالستهزاء به

  العنف اللفظي-ب

       آخر أسلوب
      إتالف أدوات أو كتب املعلم
      إتالف أو متزيق مالبس املعلم
      االعتداء على سيارته
      االعتداء على بيته

  
  االعتداء-ج

 على 
 املمتلكات
      أسلوب آخر   

 
 

  :السؤال الثاين
  داخل القوسني أمام منفذ االعتداء على املعلم ) x( ضع إشارة 

  (  ) آخرون -٣   (  ) ويل أمر الطالب -٢   (  ) الطالب -١
  :السؤال الثالث

  ما األسباب اليت كانت وراء تعرض املعلم للعدوان من قبل الطالب او ذويه من وجهة نظرك؟
  :السؤال الرابع

سة العنف ضد على البديل الذي ميثل وجهة نظرك بعد قراءة العبارة ادناه لو اتيحت لك فرصة ممار             ) x( ضع اشارة   
   .املعلم هل متارسه

   أرفض-ج     متردد-ب     أمارسه-أ
  :النتائج

  أن سـلوك     الطالب وفق رتبة الصف واجلـنس     تبني من خالل النتائج أن العنف الطاليب املوجه حنو املعلم كما يراه             
  .العنف األكثر تكرارا هو العنف اللفظي مث يليه االعتداء على املمتلكات  مث العنف اجلسدي

  . يبني مظاهر العنف اليت ذكر الطالب أا حتدث كثريااآليتواجلدول 
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  ذكور عاشر  ذكور تاسع  ذكور ثامن  املظهر  التسلسل
  %٢٠,٠  %١٠,٠  %١٤,٢٩  شتم املعلم

  %٢٦,٠  %١٥,٠  %١٤,٢٩  التشهري بسمعته
  لفظي

  %٢٠,٠  %١٥,٠  %١٤,٢٩  التحقري واالستهزاء به
االعتداء علـى     %٦,٦٧  ٠  ٤,٧٦  تداء على سيارتهاالع

إتالف أدوات أو كتـب       املمتلكات
  املعلم

٠  %٥,٠  ٠  

  جسدي  ٠  %٥,٠  ٠  ضرب املعلم
  ٠  %٥,٠  ٠  البصق عليه

 
  .انفرد الطالب بذكر ديد املعلم كمظهر من مظاهر العنف وعدم احترامه

   فيبني مظاهر العنف اليت ذكرا الطالبات بأا حتدث كثريا آليت أما اجلدول ا
  إناث عاشر  إناث تاسع  إناث ثامن  مظاهر العنف  التسلسل

  %٩,٥٢  %٧,٤١  %٦,٩  شتم املعلم
  %٩,٥٢  %٧,٤١  %٣,٤٥  التشهري بسمعته

  لفظي

ــتحقري  الـــ
  واالستهزاء به

٢٨,٥٧  %١٨,٥٢  %٣,٤٥%  

االعتداء علـى   
  سيارته

٩,٥٢  %٧,٤١  %٦,٩%  

إتالف أدوات أو   
  كتب املعلم

٩,٥٢  %٣,٧  %٣,٤٥%  

إتالف أو متزيـق   
  مالبس املعلم

٤,٧٦  ٠  ٠%  

االعتداء علـى   
  املمتلكات

االعتداء علـى   
  بيته

٤,٧٦  ٠  ٠%  

  
  .ذين متثال يف االعتداء على أبناء املعلمات واادلةللانفردت الطالبات بذكر مظهرين من مظاهر العنف وا
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دوثه مع زيادة رتبة الصف للطالـب،       يالحظ من اجلدولني السابقني أن العنف املوجه ضد املعلم من الطلبة يتزايد ح            
  .ولعل مرد ذلك يعود لزيادة النمو اجلسدي والتقدم يف املرحلة النمائية وخصائصها

ن العنـف اجلـسدي هـو    أ متفاوتة وبويالحظ أن العنف ضد املعلم ميارس من قبل الطالبات والطالب ولكن بنس 
  .األكثر حدوثا يف مدارس الذكور منه يف مدارس اإلناث

وكانـت نـسبة   .  املدارس ومديراا فقد أفادت بوجود مظهر من مظاهر العنف املوجه حنوهم  يرياستجابات مد أما  
املديرات ممن ذكرن أن العنف ال حيدث أبدا أعلى منه عند الذكور وهذا ما يؤكد أن حدوث سلوك العنـف عنـد                      

وثا يليه االعتداء على املمتلكات مث العنف       مدارس الذكور أكثر من اإلناث ويتفق اجلانبان أن العنف اللفظي أكثر حد           
  اجلسدي

  : املدارس ومديراانديريمل يوضحان إجابات اجلدوالن اآلتيان
  ن مظاهر العنف املتضمنة حتدث كثريا جداإ واملديرات حيث يرينت املدااجلدول أدناه يوضح أجاب

  مديرة  مدير  املظهر
  %٨,٥٧  %٤,١٧  االعتداء على سيارته

  %٢,٨٦  ٠   أو كتب املعلمإتالف أدوات
  

  اجلدول أدناه يوضح إجابات املدراء واملديرات حيث أن مظاهر العنف املتضمنة حتدث كثريا
  مديرات  مدراء  املظهر  التسلسل

  %٨,٥٧  %٨,٣٣  شتم املعلم
  %٥,٧١  %١٦,٦٧  التشهري بسمعته

  العنف اللفظي

  %١٤,٢٩  %١٢,٥  التحقري واالستهزاء
إتالف أدوات أو كتب    

  املعلم 
٥,٧١  %٤,١٧%  

  %٨,٥٧  %٢٩,١٧  االعتداء على سيارته

االعتـــداء علـــى 
  كاتاملمتل

إتالف أو متزيق مالبس    
  املعلم

٢,٨٦  ٠%  

  %٢,٨٦  ٠  ضرب املعلم  العنف اجلسدي
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ومن خالل استجابات املعلمني واملعلمات أفادوا بأن مظهرا من مظاهر العنف موجود يف املدارس وأم تعرضوا لـه                  
وجيمع املعلمون واملعلمات على أن نسبة حدوث العنف حنوهم قليل جدا فنسبة من ذكـروا             . صة العنف اللفظي  وخا

من املعلمـني أن مظهـر       % ) ٨١,٢٥(فذكر مثال   . أنه ال حيدث ابدأ فكانت أكثر من نسبة الذين أفادوا حبدوثه          
ن ذكروا حبدوثه كثريا جـدا  مم% ) ٢,١( نسبته العنف اجلسدي املتمثل يف حماولة خنق املعلم ال حيدث أبدا مقابل ما 

   .وكثريا
من املعلمات أن سلوك العنف اجلسدي املتمثل يف حماولة خنق املعلمة ال حيـدث              % ) ٩٧,١٤( وذكرت ما نسبته    

  .ممن ذكرن حبدوثه كثريا جدا وكثريا% ) ١,٤٣(  مقابل أبداً
 العنف ال حيدث أبدا معهـن أو يف مدارسـهن لـوحظ أن              وباملقارنة بني نسب املعلمني واملعلمات الذين ذكروا أن       

املعلمات كانت نسبتهن أعلى من نسب املعلمني مبعىن أن العنف يف مدارس الذكور حيدث أكثر مـن اإلنـاث وأن                    
  .العنف اجلسدي يف مدارس الذكور املوجه حنو املعلم أكثر تكرارا منه يف مدارس اإلناث

  لمني واملعلمات حول مظاهر العنف اليت تتكرر كثريا يبني استجابات املعاآليتواجلدول 
  

  معلمات  معلمون  املظاهر  التسلسل
  %١,٤٣  ٠  ضرب املعلم
  %١,٤٣  ٠  حماولة خنقه

  %١,٤٣  ٠  استعمال أداة حادة
  ٠  ٤,١٧  البصق عليه

  العنف اجلسدي

  ٠  ٢,٠٨  إلقاء احلجارة عليه
  %٥,٧١  %١٨,٧٥  شتم املعلم
  %٤,٢٩  %١٤,٥٨   بسمعتهالتشهري

  العنف اللفظي

التحقري واالسـتهزاء   
  به

٤,٢٩  %١٦,٦٧%  

االعتــداء علــى  
  املمتلكات

ــالف أدوات أو  إتـ
  كتب املعلم

١,٤٣  %١٠,٤٢%  

  %٢,٨٦  %١٦,٦٧  االعتداء على سيارته  
  %١,٤٣  %٢,٠٨  االعتداء على بيته  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 38 
 

  :السؤال الثاين
  ذا للعنف حنو املعلم يف املدرسة؟لإلجابة على السؤال الثاين من هو املصدر األكثر تنفي

 من فقرات السؤال إلجابات أفراد العينة كما يبني اجلدول التايل حي يالحظ أن        ةمت استخراج النسب املئوية لكل فقر     
أفراد العينة وبغض النظر عن الوظيفة واجلنس أشاروا إىل أن الطالب يشكل النسبة األعلى كمصدر لتنفيذ العنف حنو                  

ولعل مرد ذلك كون الطالب هو الذي يلتصق باملعلم مباشرة أثناء           من أفراد العينة    % ) ٦٨,٧١( ار  املعلم حيث أش  
والـيت  ) املراهقـة  ( حدوث املشكله وهو شريك فيها باإلضافة اىل مرحلته النمائية وخصائصها يف هذه الـصفوف        

ذعن وتنقـصه اخلـربة يف حـل        توصف مبرحلة العواصف فيبحث فيها عن هويته بني الرجال واألطفال ويتمرد وي           
  املشكالت وكل ذلك يدفعه اىل العنف

ويسهم يف ذلك عـدم دقـة       من أفراد العينة    % ) ١٩,٣٥( بذلك مث يليه ويل األمر وبلغت نسبة من ذكروا ذلك           
ابنائهم يف نقل الصورة عن احلادثة وتشويهها بل ان بعضهم يتدخلون لتصفية احلـسابات بأنفـسهم مـع املعلـم                    

م يف ذلك افتقار املعلم الستيعام ويشجعهم عدم انسجام مدير املدرسة مع املعلمني وتراجع مكانة املعلـم        ويساعده
  . االجتماعية وبروز قيم احلرية ونقص قدرات املدير االدارية فكلها حوافز تستجر عنف اولياء االمور ضد املعلم

فـأثر  % ) ١١,٢٩(  وبلغت نسبة من ذكـروا ذلـك          مث يليه آخرون وأشار املستجيبون غالبا إىل رفاق الطالب        
  لالذعان والتوحد مع معايري اجلماعة والتمتع بقبوهلم له يدفعهمجاعات الرفاق كبري عليه فرغبته باالنضمام اليهم 

  لتوجيهام اليت غالبا ما تتسم بقلة اخلربة وعدم العقالنية
  املنفذ/ العينة   منفذ االعتداء

  مل جيب  آخرون  ويل أمر  طالب
  %١,٥٦  %١٧,١٩  %١٠,١٦  %٧١,٠٩  الذكور
  ٠  %٧,١٤  %٢٥,٨٢  %٦٧,٠٣  اإلناث

  %٠,٦٥  %١١,٢٩  %١٩,٣٥  %٦٨,٧١  مجيع العينة
   

  :السؤال الثالث
  ما هي العوامل املؤدية لظهور العنف املوجه من الطالب حنو املعلم؟

ق بعضها بالطالب وبعـضها بـاملعلم وبعـضها         يف اإلجابة على السؤال الثالث ذكر أفراد العينة عوامل متعددة يتعل          
باألسرة ويربز يف إجابام أن السبب األول املؤدي إىل العنف املوجه من الطالب حنو املعلم كانت عوامل تعود للمعلم          

  .نفسه
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ولعل تفسري ذلك يعود لكونه الطرف االكثر تفاعال مع الطالب يف املدرسة ولكون بعضهم ال يتمتـع باملواصـفات                   
ورية للعمل من اعداد مهين وأكادميي وقيمي فتم اختياره وإحلاقه بالوظيفة دون معايري مناسبة فهو يعـاين مـن                   الضر

قصور علمي بل ان بعضهم خان االمانة اليت محلها وارتكب بعضهم خمالفات اخالقية وأدبية ومل حيترم بعضهم الطالب         
اته لدراسة اوضاع الطالب بل فسر بعض املعلمـني         كانسان وعامل الطالب بعنف ومل يكرس ساعات معينة من اوق         

االحترام بشكل خاطيء فطالب الطالب باخلنوع وساهم يف سلبيام ومقاومتهم للتغيري مما ادى اىل احنـسار سـلطة      
املعلم ومكانته االجتماعية بل ان كثريا من املعلمني اصبحوا يهابون الطالب االمر الذي انعكس سلبيا على دورهـم                  

   وبالتايل اصبحوا من ضحايا العنف الطاليب واملستجرين لهالتربوي
  وجاءت يف  املرتبة الثانية من العوامل املؤدية للعنف عوامل تتعلق باألسرة شريكة املدرسة يف التنشئة

فالسمات السالبة اليت تتسم ا االسر شأا شأن اتمعات االخرى تؤدي للضعف ولعل نقـص التوعيـة وإمهـال                  
د االسري الزواجي يفسر وجود هذه املثالب عند االسر والسلوكات اليت تؤدي اىل سلوكات العنـف عنـد                االرشا

وأن عمليـة   . االبناء فاملستوى الثقايف يف االسرة املفككة وغري املفككة يكون سببا يف زيادة اجتاه االبناء حنو العنـف                
ليمها املعايري واألدوار االجتماعية السليمة يف عمليـة        التنشئة اخلاطئة املمارسة من االسر واليت تكون بسبب نقص تع         

التنشئة او بسبب اا تقوم على اجتاهات والدية سالبة مثل التسلط والقسوة والرعاية الزائدة واإلمهـال والتفرقـة                  
نفـسهم  واألسر اليت متجد القوة بل تناصر ابنائها ضد املعلم بل حياول بعض االباء تسوية خالفام مع املعلمـني بأ                  

واآلباء غري اجلاهزين للتربية والذين تنقصهم املعرفة يف خصائص النمو ومطالبه خاصة مرحلة املراهقة بل يستخدمون                
   كلها تشكل أسبابا لتوتر العالقة بني االباء واالبناء أبنائهمالعنف ضد 

 

نفيسا وال خيلو جمتمعنا ومدارسنا من هذه        اىل سلوك العنف ضد االباء واملدرسة واملعلم اما تقليدا او ت           األبناءمما يدفع   
النماذج االسرية كما ان درجة تعليم الوالدين والطبقة اليت تنتمي اليها االسرة واحلي الذي يسكنوا فيه يـؤثر علـى     

م الوالدين يقلل العنـف  يوجود سلوك العنف عند االوالد فاألحياء الفقرية خترج االحداث اكثر من الغنية وزيادة تعل 
وحجم االسرة كلما كرب    .تزايد احتمالية مراجعة االب للمدرسة مما يزيد من شعور الطالب باالنتماء للمدرسة           حيث ت 

ولقد زاد من هذه العوامل السلبية بروز قيم احلرية وحقوق االنـسان والثـورة املعلوماتيـة والتقنيـة                  ، زاد العنف 
 للمهن االخرى اكثر من التعليم واحنسار سـلطة املعلـم        والتغريات االقتصادية وضغوط احلياة وازدياد املردود املايل      

وهذا مـا   . وخروج املرأة للعمل كلها عوامل اثرت على طبيعة االسرة ومتاسكها وطرق تعاملها مع املدرسة واألبناء              
  . ملوجه حنو املعلم ايفسر ان تكون االسرة العامل الثاين من حيث املرتبة ووجود سلوك العنف

تعلقة بالطالب نفسه تشكل املرتبة الثالثة يف ظهور سلوك العنف املوجه حنو املعلم وال غرابـة يف ذلـك   اما العوامل امل 
حيث ان الطالب ما هو اال نتاج ثقايف بيولوجي تسهم االسرة واملدرسة واتمع ومؤسساته وتـشريعاته يف تنـشئة                   

سرة وخصائصها ومنوها واملعلم وسـلوكاته      الطالب وتشكل جوانب شخصيته فاجتاهه حنو العنف وممارسته تنميه اال         
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ونوعيته كما اسلفنا كما يتأثر بالذكاء فكلما زاد ذكاء الطالب نقصت سلوكاته العنيفة املمارسة وكلما حسن رفاقه                 
وخلطائه ابتعد عن سلوك العنف وتزداد سلوكات العنف يف مرحلة املراهقة وكلما كثر تعرض الطالب لالعالم الذي            

ة العلم واملعلم ويظهر صور العنف وميجدها كلما زاد يف اجتاه عنف الطالب كما ان البناء املدرسي لـه          يقلل من امهي  
 وجود سلوك العنف عند الطالب فجمال البناء ووجود فسحات خضراء وقلة عـدد الطلبـة يف الـصف                   يفدور  

عنف يف املدارس ورجعية املدرسـة      وانسجام مدير املدرسة مع اجلسم التعليمي يف املدرسة تؤدي اىل قلة يف سلوك ال             
ومتسكها املطلق البقاء ما هو قدمي على قدمه يؤدي اىل ظهور سلوكات العنف الطاليب كما ان التشريعات التربويـة               
تؤثر يف وجود سلوك العنف املدرسي فالترفيع التلقائي واالصالحات التربوية احلديثه وعدم جاهزية املعلم يف التعامل                

كما ان دعاوي حقوق االنسان وحرية الفـرد    االساسية للرسوب املدرسي وبالتايل للعنف املدرسي      معها من العوامل  
واملفهوم اخلاطيء هلا وما وفرته من حق اداري وقانوين يف املقاضاة والدفاع عن العدوان على املعلم وتـرك املعلـم                    

  ت الفوضى  يف املدارس ع والشهود شجعت اعتداء الطالب على املعلم واوجدئيبحث عن اثبات الوقا
  . واجلدول التايل يبني العوامل اليت ذكرها أفراد العينة مرتبة حسب تكرارها

 

 السبب

 ضرب املعلم للطالب وحتقريه واالستهزاء به 1

 التمييز بني الطالب 2
 ضعف شخصية املعلم 3
 عدم إملام املعلم باملادة 4
 تخصم العالما 5
 عدم قدرة املعلم على احتواء املشكلة 6
 كرب سن املعلم 7
 حساسية املعلم وتفسريه اخلاطيء لسلوك الطلبة 8
 عدم املام املعلم باألنظمة والتعليمات 9
 استخدام العقاب اجلماعي 10
 ترسيب الطالب 11

علم
للم

ى 
تعز

ب 
سبا

 أ

 تهإمهال الطالب وعدم إعطاء الطالب الفرصة للمشاركة وحتسني عالم 12
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 تقليد املعلم بالشتم 13
 عدم االستماع للطالب 14
 الضغوطات اليت يتعرض إليها املعلم 15
 جهل املعلم باألساليب التربوية 16
 التسلط على بعض الطالب 17
 لباس املعلم غري الالئق وتقليد الطالب للمعلم 18
 متسك املعلم برأيه 19
 تكرب املعلم على الطالب 20
 إلصاق التهم بالطالب بأمور مل يقم ا 21
 دكتاتورية املعلم 22
 خوف املعلم من شكاوى األهل 23
 أسلوب غري حمبب يف التدريس 24
 عدم مراعاة حاجات الطالب 25

 الرسوب يف االمتحانات 1

 نقل صورة سلبية وغري صادقة عن املعلم 2
 راسةفقدان الدافعية للد 3
  أخالق الطالبوءس 4
 معاناة نفسية 5
 شعور الطالب باإلهانة والظلم 6
 تفسري الطالب السليب لسلوك املعلم 7
 العدوانية 8
 تشجيع الزمالء 9

 عدم ثقة الطالب بنفسه  10
 عدم املوازنة بني احلقوق والواجبات 11

لب
لطا

ى ل
تعز

ب 
سبا

أ
 

 عدم انتماء الطالب للمدرسة 12
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  الدميقراطيةاالبتعاد عن 13
 حماولة إثبات الذات 14
 جهل الطالب بالتعليمات 15
 )انتقام(رؤية احد الوالدين يف شخصية املعلم  16
 ضعف الطالب يف املادة 17
 كره الطالب للمادة واملعلم 18
 الشعور بالظلم 19
 رغبة الطالب بالتسلية 20
 عدم احترام املعلم 21
  التربية والتنشئة األسريةوءس 1
 ممارسة العدوان من األب على أفراد األسرة 2
 التفكك األسري 3
 هجومية األهل 4
 ثقافة األهل والبيئة اليت ينتمون إليها 5
 حتريض األهل للطالب 6
 عدم تعاون األهل مع املدرسة 7
 ضعف الوازع الديين 8
 بنائهمتعاطف أولياء األمور مع أ 9

سرة
 لأل

زى
ب تع

سبا
أ

 

 معاناة الطالب من مشاكل عائلية 10
 )عدم املتابعة(إمهال متابعة الطالب 1
 تعطيل قوانني االنضباط املدرسي 2
 ضعف اإلدارة املدرسية 3
 عدم تفعيل دور املرشد  4
 أسس النجاح والرسوب 5

رسة
مد
ى لل

تعز
ب 

سبا
أ

 

 تعطيل دور املرشد 6
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 التصالضعف يف مهارة ا 1

٢ 
 اإلعالم - 

ددة
متع

مل 
عوا

 3 
 االنفتاح احلضاري والثقايف - 

  
  :السؤال الرابع

  ما هو موقف الطالب حنو ممارسة العنف ضد املعلم؟
رفضوا ممارسة سلوك العنـف حنـو       % ) ٨١,٩٥( أن ما نسبته    ) الطالب  ( يالحظ من خالل إجابات أفراد العينة       

أم مترددين وان من وافق على ممارسة هذا السلوك كانت          منهم ذكروا   % ) ١٤,٢٩( املعلم يف حني أن ما نسبته       
  .من أفراد العينة% ) ٣,٧٦( نسبتهم 

وهذا يدل على أن البناء القيمي عند الذكور واإلناث يف مدارسنا ما زال سليما حيث امجع اكثرهم بأنـه ال يوافـق        
 ذلك، ويالحظ أن نسبة رفض الطالبـات        واتفق الذكور من الطالب مع الطالبات يف      .على ممارسة العنف جتاه املعلم    

وهو أعلى من نسبة الذكور حيث بلغت نسبة الرافضني منـهم  % ) ٨٩,٦( لسلوك العنف حنو املعلمات بلغ نسبته    
  % ).٧١,٤٣( هلذا السلوك 

 مدى املمارسة
 ارفض متردد أمارسه

العينة       
 املمارسة

 النسبة النسبة النسبة
طلبة ثامن 

 90 8 2 )أ+ذ(
طلبة تاسع 

 82.98 10.64 6.38 )أ+ذ(
طلبة عاشر 

 49.44 27.78 2.78 )أ+ذ(
)أ+ذ(طلبة   3.76 14.29 81.95 
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  :التوصيات

  .توفري بيئة مدرسية امنة. ١
 دراسات حول بعض املتغريات املتعلقة بالعنف مثل وسائل االعالم، اخنفاض التحصيل، رفاق السوء، التنشئة         إجراء.٢

 .اطها، ادارة الصف، خربة املعلماالسرية وأمن
   املعلم بتهيئته من الناحيتني التربوية والتعليمية واحلرص على حسن اختياره وإعداده وتقييمهإصالح.٣
عقد دورات تدريبية للمعلمني حول استراتيجيات الضبط الصفي، بدائل العقـاب البـدين، حـل املـشكالت،               .٤

  .االتصالاخلصائص النمائية ملراحل النمو، مهارات 
عقد لقاءات بني الطلبة واملعلمني يتم فيها مناقشة القضايا السلوكية واالنضباطية للتقريب بني وجهـات النظـر                 .٥

  .وتعريف الطلبة حبقوقهم واألنظمة املدرسية وتعليمات االنضباط املدرسي
  .عقد ورش عمل لالباء حول اساليب التعامل االجيايب مع االبناء.٦
دريب الطلبة على مهارات حياتية مثل حل املشكالت، االتصال، التـسامح، الـتفكري العقـالين،    اعداد برامج لت .٧

، ضبط الذات، التحصني ضد التوتر، حديث الذات، استبدال العدوان، التوسط           الصداقة، التعامل مع ضغط الزمالء    
  .بني الرفاق

   وجمالس الضبط واملعلمنياآلباءتفعيل جمالس .٨
  .جنازات الرائدة يف معاجلة العنف املدرسيختصيص مكافآت لال.٩

وجتدر اإلشارة يف هذا اال عرض آثار النتائج النامجة عن ممارسة سلوك العنف على طريف الرتاع املعتدي واملعتـدى               
  .عليه وعلى املؤسسة بشكل عام

كيفية التعامل معها من قبل    املشاكل السلوكية لدى الطلبة و    ( فقد أشار جمموعة من املعلمني والطلبة يف دراسة أخرى          
  :اليت أجراها قسم اإلرشاد يف مديرية عمان األوىل إىل اآلثار التالية) املعلمني 

  يؤدي العنف إىل
  .تدين حتصيل الطلبة يف مادة املدرس العنيف. ١
  .ضياع احلصة وانتشار الفوضى. ٢
  .سوء عالقة املعلم مع الطلبة، وكسب عدائهم وعدم احترامهم له. ٣
  .سعي املتسبب بالعنف السترضاء أهل الطرف اآلخر. ٤
  .تعرض املتسبب للتحقيق من قبل الشرطة أو جملس الضبط أو جلان التحقيق. ٥
  .تعرض املتسبب لعقوبات قضائية وإدارية. ٦
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  .الشعور بالندم والذنب. ٧
  .إحساس املعلم املمارس للسلوك العنفي بعدم الكفاءة مع مشكالت الطلبة. ٨
  . املعلم بأن البدء بالعقاب يؤدي إىل ازدياد االنفعاالت الغاضبة ويقلل فرص التعقل يف احللإحساس. ٩

  .عدم مالئمة العقوبة الدوار املعلم. ١٠
أشار البعض بان سلوك العنف من قبل املعلم يؤدي إىل حتسني يف حتصيل الطلبة وحدوث االنـضباط الـصفي                   . ١١

  .وشعور املعلم باالرتياح
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لعنف املوجه حنو املعلما  
مظاهره، مصادره، العوامل املؤدية له وذلك من وجهة نظر مديري ومعلمي وطلبة الصفوف 

 الثامن والتاسع والعاشر يف مديرية تربية عمان األوىل
  األنشطة التدريبية

  األهداف
  . أن يتعرف املشاركون على مظاهر العنف املوجه حنو املعلم-
  .املشاركون على املصدر األكثر تنفيذا للعدوان حنو املعلم أن يتعرف -
  . أن يعي املشاركون العوامل املؤدية لظهور العنف املوجه حنو املعلم-
  . أن يعي املشاركون النتائج واآلثار املترتبة بسبب هذا السلوك على املعتدي واملعتدى عليه-
  .ية ملواجهة السلوك العنفي أن يعي املشاركون بعض األساليب الوقائية والعالج-

  املواد
  . ملخص دراسة العنف املوجه حنو املعلم يف مديرية عمان األوىل، أو أية دراسة أخرى حول املوضوع-
  . قصص وحوادث عنفية-
  . ورق قالب وأقالم ختطيط-
  اإلجراءات

  .ارصد توقعات املشاركني من املشغل بطلبك إليهم ذكرها مث وضح أهداف املشغل. ١
  . يف املاضيةأعط مقدمة عن تراجع مكانة املعلم حاليا باملقارن. ٢
قسم املشاركني إىل جمموعات مث اطلب منهم ذكر أشكال العنف املوجهة حنو املعلم، من خالل خربام، مث عرض              . ٣

  )اجلسدي، اللفظي، االعتداء على املمتلكات، الرمزي ( النتائج وتصنيفها حتت األشكال التالية 
  .املشاركني إىل جمموعات مث اطلب منهم حصر مصادر العنف ضد املعلم وأيها األكثر تكراراقسم . ٤
أسباب تعـزى للمعلـم،   : وي حتت احد احلقول التالية  طكلف اموعات بكتابة األسباب املؤدية للعنف واليت تن       . ٥

  .مث تعرض نتائج العمل وتناقش. للطالب، لألسرة، للمدرسة، أسباب أخرى
من اموعات كتابة النتائج املترتبة على سلوك العنف وأثرها على املعتدي واملعتـدى عليـه واملؤسـسة                 اطلب  . ٦

  .وناقشها معهم
لو كنت مديرا ملدرسة ما هي اخلطة الوقائية والعالجية اليت تقترحها           : اطلب من اموعات مناقشة النشاط التايل     . ٧

  .  ملواجهة ظهور سلوك العنف فيها
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  التخريب
   -:مقدمة

تعين كلمة التخريب إتالف وتدمري املمتلكات، وقد يتم ذلك عن غري قصد من قبل طفل أخرق تعوزه املهارة     
أو طفل شديد الفضول حيب تفكيك كل شيء بدافع االستطالع  والفضول، وقد يتم عن قصد ومبكر وكال األمرين               

 .يؤديان إىل إزعاج اآلخرين واخلسارة املادية
   أشكال التخريب

  :وينطوي التخريب على أشكال متعددة منها
 . إشعال احلرائق يف املمتلكات العامة أو اخلاصة-١
  . اهلدر واإلسراف يف استخدام املقدرات اخلاصة أو العامة-٢
 حتطيم وإحلاق األذى والضرر باملمتلكات العامة أو اخلاصة مثل  االعتداء على احلافالت والكتابـة علـى                  -٣

البيئة خاصة احلرائق وقد يظهر على شكل اضطرابات سلوكية مثل قضم األظافر، والـسلس              اجلدران وختريب   
  .الليلي واالنتحار

وهذا األمر ميثل منحدرا سلوكيا مما يدعونا إىل ضرورة تضافر جهود اجلميع من آباء وتربويني للعمل على الوقاية   
  .وعالج مثل هذا السلوك

  األسباب
 -:اله املتعددة عوامل كثرية نذكرها على النحو التايليكمن وراء سلوك التخريب بأشك

   األسباب االجتماعية-٣     األسباب العاطفية-٢     األسباب النفسية-١
   األسباب العضوية-٥     األسباب الشخصية-٤

  األسباب النفسية: أوال
 .حب الطفل للتقصي ومعرفة حقيقة األشياء دون أن يقصد التخريب لذاته. ١
فالطفل بطبيعته حساس إزاء األشياء اليت يراها أمامه، ومن مقتضيات منوه سـعيه إىل العبـث                 -:احلساسية. ٢

  .باألشياء وجتربتها وأحيانا ختريبها
  . فيعبث األطفال أحياناً بشيء ما دف إرضاء خياالم وحتقيق أوهامهم وختيالم-:اخليال الطفويل. ٣
  .فل إىل التخريب عندما يفشل بتحقيق متلكه لهحب االنفراد بتملك شيء معني وقد يلجأ الط. ٤
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 قد ميارس الطفل التخريب بسبب نوع من االضطراب النفسي الذي خيرجه عن توازنه ويفقده         -:االضطراب. ٥
  .السيطرة على إرادته

  األسباب العاطفية: ثانيا
 . ممارسة الشغب والتخريب للتنفيس عن غيظه ورد االعتبار-:إفراغ االنفعال. ١
  . ميارس التخريب تعبرياً عن احلسد واالحتجاج على اهتمام اآلخرين بطفل آخر أكثر منه-:حلسدا. ٢
 يعترب الطفل أن أبويه امللجأ األخري يف حياته وإذا شعر بعدم عطفهم وحمبتهم لـه يـصاب باليـأس                -:اليأس. ٣

  .واإلحباط فال يعد يكترث لعواقب تصرفاته
  .عبري عن الرأي لفظياً يلجأ الطفل إىل ارتكاب األفعال التخريبية نتيجة لصعوبة الت-:إظهار الغضب. ٤

  
  األسباب االجتماعية: ثالثا

العالقات غري الطبيعية يف األسرة وحصول املشاحنات والشجار بني أعضاء األسرة يقلق الطفل ويدفعـه إىل                . ١
 .اللجوء إىل أعمال الشغب والتخريب تعبريا عن غضبه وعدم رضاه عن ذلك

  .فهذا يوتر أعصاب الطفل ويدفعه إىل التخريب انتقاما وتعبريا عن رفضه هلذه احلالة: لعقاب الشديدا. ٢
يلجأ الطفل مضطرا إىل ممارسة الشغب والتخريب عندما يوضع يف حرج ال يعرف سبيال للتخلص    : االضطرار. ٣

ور جملس يف وقت راغب هـو  منه مثل وضع الطالب يف املدرسة دون رغبة منه يف ذلك أو إجبار طفل على حض          
  .إىل النوم والراحة

حيدث التخريب أحيانا مللء أوقات الفراغ والتسلية من مثل الكتابة على اجلدران والعبث باملقاعـد               : التسلية. ٤
  .واملناضد

  .يلجأ الطفل إىل لفت نظر اآلخرين الذين ال يعريونه أمهية ومنشغلني عنه: لفت النظر. ٥
يالحظ أن الطفل يرتكب خطأ معينا وخيشى من العقاب فيلجأ إىل التخريب عن جهل دف            ف: حمو آثار اخلطأ  . ٦

  .حمو آثار خطئه
  .غياب التوجيه واملسائلة. ٧

  رابعا األسباب الشخصية
 إن األمراض والضغوطات النفسية الناجتة عن الوراثة أو بسبب تأثري األجواء احمليطة بالفرد تساهم               -:العصبية. ١

 .إىل التخريبيف اندفاعه 
  . القيام بأعمال ختريبية للثأر من الوالدين أو أي شخص يزعجه-:الثأر. ٢
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  .. ملطلبه ورأيه اثباتا لذاته فيتمرد على أوامرهمضوخ من أجل استنفاذ صرب اآلخرين والر-:إثبات الذات. ٣
أو يتدخل  ) بؤرة االهتمام   (  فيلجأ الفرد للتخريب وإيذاء من سلب منه اهتمام اآلخرين به            -:احلقد والعداء . ٤

  .يف شؤونه
  . فيلجأ الفرد للتخريب حماوال مداراة فشله-:الفشل وعدم القدرة على التكيف. ٥

  
  األسباب العضوية: خامسا
 فيحاول األطفال صرف طاقتهم باللعب والتخريب: صرف الطاقة. ١
رار واهلـدوء فينـدفعون إىل      الذين يعانون من أمراض غامضة ونفسية يعجزون عن االسـتق         : وجود مرض . ٢

  .التخريب
يعاين مثل هؤالء األطفال من مواقف سلبية جتاههم من اآلخـرين فيـستقبحون الـنقص               : النقص العضوي . ٣

  .ويسخرون منه مما يدفع األفراد إىل التخريب
 للطفـل   اختالل إفرازات الغدتني الدرقية والنخامية وما يترتب عليه من اضطراب النشاط اجلسمي والعقلي            . ٤

  .يدفعه إىل التخريب
  الوقاية والعالج

هو عالج سلوكات التخريب وحتصني الطالب من ممارسته حيتاج إىل تظافر جهود األسرة واملدرسة واتمع وحتتـاج      
جتماعي بالتنسيق مع أولياء اهذه املهمة إىل وقت وتدريب ومثابرة وميكن للمدرسة أن تقود مكافحة هذا السلوك الال      

  : املؤسسات اتمعية عن طريق اآليت األمور و
 . إجراء دراسات مسحية للتعرف على أسباب هذا السلوك ودوافعه-١
يف توعيـة الطـالب     ... اإلذاعة، النشرات، اللوحات وجمالت احلائط      :  توظيف وسائل االتصال املدرسية    -٢

  .ة منها وتوجيههم وكذلك توعية أولياء األمور هلذه السلوكات أسباا وطرق الوقاي
  . غرس مفهوم الوالء واحملافظة على املمتلكات العامة واخلاصة والبيئة بشكل عام -٣
  . فتح حوارات طويلة مع الشباب حول قضاياهم العاطفية واالجتماعية واملستقبلية -٤
  . تأصيل النواحي اجلمالية لدى الطالب والتأكيد عليهم بذلك -٥
  .نة ختلو من أسباب التوتر والضغط العمل على تأمني بيئة مدرسية آم-٦
 إشراك الطالب وبعض أفراد اتمع احمللي يف تزيني املدرسة وتنظيفها وطالء أسوارها وإصالح ما يتلف منها              -٧

  .واالعتناء حبدائقها مما يساعد يف تغيري االجتاهات السلبية للطلبة حنو املدرسة
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  دور املرشد التربوي يف الوقاية والعالج 
 .يد اهلدف من السلوك ودوافعه حتد-١
 فحص املوقف الذي حدث فيه السلوك والتعرف على املثريات السابقة والالحقة للسلوك إلعـادة ترتيـب          -٢

  . الظروف أو جدولة البيئة لتجنب هذا املوقف
 استخدام التصحيح على أن يبتعد عن العقاب والتوبيخ واإلهانة الذي يـؤدي إىل تعزيـز فكـرة التمـرد          -٣
  . لتخريب وا
  .  مقابلة الطالب بأسلوب غري حكمي أو تقييمي وتقدمي املساندة واملساعدة له لتجنب هذا السلوك مستقبالً -٤
 طور احملاكمة االجتماعية لنتائج السلوك واآلثار السلبية املترتبة عليه ، وعلمه أن يكون مسؤوالً عن تصرفاته         -٥

 . اآلخرين وحيافظ على ممتلكام وان الدنيا للجميع وليس ألحد، وان يفكر يف البدائل ، وان حيترم حقوق 
  .  قدم أساليب بديلة لتحرير الطالب من الغضب والتوتر بإشراكه يف أنشطة هادفة مثل اللعب والرسم-٦
  . ملساعدة الطالب على تقليل سلوك التخريب ) التعزيز الرمزي ( استخدام املكافآت والتعزيز -٧
  . ديث مع الذات كأسلوب لضبط الذات عند الرغبة يف التخريب  علم الطالب احل-٨
  .  علم الطالب تدريبات االسترخاء العضلي -٩

  .  استخدام أسلوب اإلشباع ، العزل ، التصحيح الزائد ، التعزيز يف عالج بعض أشكال التخريب -١٠
  دور األسرة يف الوقاية والعالج

 . طفل يف املرتل واألسرة توفري اجلو األمن املليب حلاجات ال. ١ 
  . التوضيح لألطفال مدى اخلطورة واألذى احملتمل الذي ميكن ان ينتج عن التخريب وعدم شرعية ذلك . ٢ 
وضع قوانني متنع الطفل من العبث باألشياء اخلطرة يف املرتل واالتفاق معه على العقوبة املترتبة على خمالفتـه       . ٣ 

  . هذه القوانني وشرح أسباب املنع 
  . استخدام التعزيز االجيايب والسليب واالبتعاد عن العقاب البدين والنفسي . ٤ 
  . العدالة يف املعاملة وعدم التحيز لطفل . ٥ 
تدريب الطفل على السيطرة على سلوكه التخرييب وأساليب التنفيس عن غضبه مثل لكم الوسادة ، تقطيع                . ٦ 

  .  ، أسلوب طلب املساعدة واملشاركة اخلشب ، الرسم ، التلوين ، أعمال الصلصال
  . االبتعاد عن الرتاعات األسرية . ٧ 
عنده صعوبة مدرسية، رفاق ، نزاعـات   ( تفهم أسباب التخريب بصرب والتحاور مع الطفل لتفهم األسباب          . ٨ 

  ) . اخل... أسرية 
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دار أوامر لفظية ملنعه مـن      اإلشراف املستمر على األوالد واملواجهة بوقف سلوك التخريب كلما ظهر بإص          . ٩ 
  ) . قيمة املمتلكات وحقوق اآلخرين ( ذلك وشرح أسباب املنع 

  . استخدام أساليب التصحيح ، العزل ، اإلشباع الزائد ، كلفة االستجابة يف معاجلة مثل هذه السلوكات . ١٠ 
  .تعليم الطفل القيم األخالقية . ١١ 
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  املراجع

 . م١٩٨٩: ج يف تعديل السلوك، خطوات إجرائية للتعامل مع املشكالت السلوكية، عمان برام-١
  . دمشق، جامعة دمشق-.١ ط-.دراسة يف سيكولوجية التكيف: الرفاعي، نعيم، الصحة النفسية-٢
ملساعدة  مشكالت األطفال واملراهقني وأساليب ا–نسيمه داود . نزيه محدي و د.  شارلز شيفر وزميله ترمجة د-٣

  . ١، ط١٩٨٩ - اجلامعة األردنية– عمان -فيها
  . م١٩٩٥مكتبة الفالح، :  بريوت-.٣ ط-.اخلطيب، مجال، تعديل السلوك اإلنساين-٤
   مراجع انترنت -٥
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  التخريب

  :االنشطة التدريبية
  :األهداف
  .أن يتعرف املشاركون على أشكال التخريب ومظاهره. ١
  ف املشاركون على أسباب التخريب أن يتعر. ٢
  . أن يتعرف املشاركون على أدوار كل من املرشد واألسرة واملدرسة يف عالجه. ٣
  .أن يتعرف املشاركون على أساليب الوقاية والعالج منه. ٤

  :املواد
  .أقالم ختطيط، ورق، حاالت

  اإلجراءات
  .ا استعرض اهداف املشغلاطلب من املشاركني كتابة توقعام من املشغل وبعد حصره. ١
  :قسم املشاركني اىل جمموعات واطرح السؤالني التاليني. ٢
  .من خالل عملك ومالحظاتك اذكر بعض الظواهر التخريبية اليت حتدث يف املدرسة وخارجها من قبل الطالب. أ

  .من خالل هذه الظواهر حدد تعريفا للتخريب. ب
:   كل جمموعة بكتابة األسباب اليت تنضوي حتت احد احلقول التاليـة           قسم املشاركني اىل جمموعات اربعة وكلف     . ٣

  .النفسية، االجتماعية، الشخصية، العضوية واليت تكمن وراء سلوك التخريب وتدفع إليه
دور املرشد يف عـالج     : قسم املشاركني إىل جمموعات ثالث واطلب من كل جمموعة أن تناقش واحدة من اآليت             . ٤

  .ألسرة، دور املدرسةهذه الظاهرة، دور ا
مث تعرض كل جمموعـة ورقـة       .اعرض بعض احلاالت من التخريب على املشاركني واطلب منهم كيفية معاجلتها          . ٥

  .عملها وتناقش
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  ) ١(احلالة رقم 
 .سائد طفل عمره ست سنوات حطم لعبة زميله عاجله املرشد عن طريق املواجهة

  . عمل على وقف سلوك التخريب-١
  .سائد ال ميكنك حتطيم ألعاب زميلك:  لفظيا للطفل أصدر أمراً-٢
  .احملاكمة االجتماعية) / قيمة املمتلكات،حقوق اآلخرين( شرح له سبب املنع -٣
  اإلقصاء/ وضع الطفل يف منطقة لعزله مدة دقيقتني حىت يهدأ، مث امتدح الطفل هلدوئه وأثين عليه-٤
، إصالح اللعبة  وامتدح الطفل  على متابعته ملا ترتب على            دفع الثمن ( ساعد الطفل يف التعويض عن الضرر        -٥

  )تكلفة االستجابة ( سلوكه 
 ساعد الطفل يف إجياد طرق أفضل للسيطرة على مشاعره يف املستقبل مثل لكم وسادة، الطلب إىل زميله  أن        -٦

  )  . البدائل البناءة ( يشركه يف اللعب تقطيع اخلشب أو الطرق عليه
  ).التنفيس(االت، التعبري عن املشاعر من خالل الرسم أو التلوين أو عمل الصلصال  متزيق صور -٧
  التفهم)/الغرية، عدم وجود رفاق لعب، قلق بسبب املنازعات، صعوبات مدرسية( على األسباب   تعرف-٨
  

  )٢(احلالة 
  ثائر طالب عمره تسع سنوات يعبث دائما يف املقاعد عاجله املرشد 

عدد مرات حدوثه، مدة استمراريته، شـكله وقوتـه، مكـان    ( لقاعدي لعدد مرات التخريب حدد اخلط ا  . ١
  ) حدوثه، مخول السلوك 

 .كافئ الطفل عندما اخنفض املعدل اليومي حلوادث التخريب. ٢
 املكافأة./ الحظ املستجرات السابقة واملثريات الالحقة للسلوك وعاجلها. ٣
مة، ومراكز الترفيه، وتنظـيم الـرحالت،   ااالستفادة من احلدائق الع( البناءة عمل املرشد على تنمية البدائل   . ٤

 )البدائل البناءة. ( املؤسسات اتمعية: وزيارات إىل مراكز اإلطفاء، املصانع
عمل على صرف الطاقة عند الطفل عن طريق األلعاب اخلارجية والفرق الرياضية واملعسكرات الكـشفية،               . ٥

 )لتنفيس ا( ومراكز النشاط 
  ) حماكمة اجتماعية ( شرح له قيمة املمتلكات وحقوق اآلخرين واآلثار املترتبة على سلوكه . ٦

  احلالة الثالثة
  رائد طفل يف السابعة من عمره حيب إشعال احلرائق عاجله املرشد باستخدام أسلوب اإلشباع

  علبة ثقاب مآلنة ) ٢٠(احضر املعاجل  .١
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غطاء العلبة قبل إشعال العود وكيف ميسك بالعود فوق منفضة السجائر درب الطفل على كيفية أن يغلق  .٢
 .وكيف يبقى ممسكا به حىت يشعر حبرارته على رؤوس أصابعه مث يقوم بإطفائه

دقيقة ما لبث الطفل إن بدا عليه عدم االرتياح ومن مث مسح له املرشد ) ٤٠(ويف اجللسة األوىل واليت مدا  .٣
 اية اجللسةأن يقوم بأعمال أخرى يف. 

( ويف اجللسة الثانية أبدى الطفل عدم اهتمام يف إشعال عيدان الثقاب ومن مث مسح له باللعب بعد إن أشعل  .٤
عيدان واستمر هذا الطفل يف برنامج عالج تقليدي عن طريق اللعب يف بضعة أشهر إىل أن حمي سلوك  ) ١٠

  .إشعال احلرائق
  احلالة الرابعة

ابن السابعة من أن ولده يشعل احلرائق كلما كان وزوجته نائمني أو خارج املرتل وأن اشتكى والد الطفل أمحد 
 العقاب والتهديد مل جيديا نفعاً ملنع طفلهما من ذلك السلوك

  :نصحهما املرشد بإتباع ما يلي
 العقد السلوكي، الغرامة

 يراها أمحد يف املرتل إىل والده مقابل مخسة أبرما عقداً سلوكياً مع أبنهما مفاده االتفاق على إحضار علب الثقاب اليت           
نثر الوالد علباً من الكربيت يف املرتل وكان كلما أحـضر ولـده   . قروش لكل علبة وان أشعل احلريق خيسر دراجته      

وبعد أسبوع ولتعزيز الربنامج وباالتفـاق  . واحدة وضعها على الطاولة يف مكان بارز ويعطيه بدل ذلك مخسة قروش    
خرب الوالد الطفل أن بإمكانه إشعال علبة ثقاب كاملة إذا رغب يف ذلك وحتت إشراف الوالد ووضـع                  مع املرشد أ  

الوالد علبة وجبانبها أربعني قرشاً وأخرب الطفل أنه سيعطيه قرشاً عن كل عود ثقاب يبقى يف العلبة دون إشعال وخيسر         
قروش ويف الثانية أخذ عشرين ويف الثالثـة أخـذ   ويف الليلة األوىل أخذ أمحد عشر   . قرشاً عن كل عود ثقاب يشعله     

  .أربعني
  منوذج عن العقد السلوكي

 أمحد ابن السابعة يشعل احلرائق كلما وجد علب الثقاب ووالداه على خالف معه حول ذلك ويركز هذا -:املوضوع
 .العقد على عدم إشعال أمحد للحرائق

  .رتل يعطى مخسة قروش لكل علبة إذا أحضر أمحد علبة كربيت يراها يف امل-:شروط العقد
  . إن أشعل احلريق خيسر دراجته-:اجلزاء

  تتم متابعة هذا العقد من قبل الوالدين
  التوقيع
  الطفل        الوالدة      الوالد
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  :احلالة اخلامسة

والدة حممود مرشدة تربوية الحظت أن طفلها البالغ أربع سنوات حيب اللعب بعلب الثقاب ورغبت األم يف إبقـاء                   
  .ذا السلوك حتت السيطرة دون أن متنع طفلها من استخدام عيدان الثقابه

أوكلت إليه مهمة أن يقوم كل صباح جبمع األوراق من سلة املهمالت املوزعة يف البيت وإحراقها يف املوقد  .١
  .املخصص هلذه الغاية، ووافق الطفل أن يأخذ ما يلزم إلحراق األوراق فقط من عيدان الثقاب

ت لطفلها يقوم خالهلا بإشعال مئات العيدان يف كل مرة أمامها، انتهى االفتتان وحل حمله شعور ترتيب أوقا .٢
  .امللل والتعب
  :كمرشد عرضت عليك هذه احلاالت ما هو اإلجراء اإلرشادي الذي ستتبعه: نشاط للمجموعات

 . طفل يترك صنبور املياه مفتوحا بعد أن يشرب-١
  .املدرسة طفل يقتلع الورود من حديقة -٢
  . طفل يلقي علب العصري يف احلمامات مما يؤدي إىل إغالقها-٣
   طالب يكتب على اجلدران-٤
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  ت الصفيةدور املعلم يف حل املشكالفية وصاإلدارة ال
  

  :ها ــ تعريف

 . فعالهي جمموعة من األنشطة والعالقات اإلنسانية اجليدة اليت تساعد على أجياد جو تعليمي واجتماعي .١
  مجيع اخلطوات واإلجراءات الالزمة لبناء واحلفاظ علـى بيئـة صـفية مالئمـة لعملـييت التعلـيم والـتعلم                    .٢

 :أهم ما تشمل عليه
 .توفري املناخ العاطفي واالجتماعي  -
 .تنظيم بيئة التعلم  -
 .توفري اخلربات التعليمية  -
 .حفظ النظام  -
  مالحظة الطالب ومتابعتهم وتقوميهم   -

  )أساليب التعامل مع الطالب ( ة الصفية اط اإلدارمنأ

  : وهي لبةهناك أربعة أنواع من أساليب التعامل مع الط

  ) .السائب (األسلوب الفوضوي ) ١

  . أسلوب التحفيز ) ٢

  ) .الدميقراطي ( األسلوب العادل) ٣

  ) .التسلطي ( األسلوب السلطوي ) ٤
  

  )السائب (األسلوب الفوضوي :  أوال 

ـ اتية حرية متناهية للطالب يف توج      خالل هذا األسلوب الفوضوي السائب عن رغبة ذاتية أو غري ذ           مينح املعلم     ه ي
  ون ـوم وتعلمهم والتصرف كما حيلوا هلم دون تدخل يذكر منه، فهم ينتقلون من مكان ألخر يف الفصل وخيرجؤش
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 الفوضوي والالهادفيه، أما املعلـم فيتـصف    وهنا تتميز احلياة الصفية نتيجة هلذا األسلوب      . منه دون أذن يف الغالب    
  .بضعف الشخصية و اإلمهال وعدم القدرة على توجيه الطالب وجذب انتباههم 

  أسلوب التحفيز : ثانيا 

دون متهيد أو حتفيز أو تقـدمي أو   ) أو صب املعلومات    ( يدخل كثرياً من املعلمني الغرفة الدراسية ويبدأ بالتدريس            
ب وهذا يؤدي إىل عدم انتباههم وضعف الرغبة لديهم يف التعلم وظهور عـدد مـن املـشكالت             يئه نفسية للطال  

  .السلوكية والصعوبات التربوية وذلك بسبب عدم حتفيز املعلم هلم 

  )الدميقراطي (األسلوب العادل : ثالثا 

غبات الطالب معيارا أساسيا من أهم مسات هذا األسلوب هو معامله املعلم للطالب كأخوة له ، واختاذ من آراء ور   
عند اختيار أو تطوير أو نشاطه ويراعي املوضوعية يف معاجلة مشاكل الطالب ويركز على إنسانية الطالب واالستجابة   

رباطة اجلأش واالتزان يف مواجهه الصعاب والتسامح والتواضع وانفتاح األسارير خالل معامالته            . م الفردية   احلاج
  وأعماله

  )التسلطي ( سلوب السلطوي األ: رابعا 
ميارس املعلم يف هذا األسلوب سلطه إمالئية مباشرة خالل توجيه الطالب وتعليمهم طالبا منهم التمشي مع أهوائه                    

ورغباته دون معارضة تذكر وهنا مييل املعلم إىل املزاجية وعدم النضج يف صناعة القرارات التربوية والشخصية بتعلم                 
  .الطالب ومعاملتهم 

    املشكالت الصفية

  وسوف نقوم بالتعرض لثالث نقاط بشيء من التفصيل

  أسباب املشكلة الصفية : أوال 

  امللل والضجر )  ١

شعور الطالب بالرقابة واجلمود يف األنشطة الصفية جيعلهم يقعون فريسة ملشاعر امللل والضجر لذلك فإن انشغال                   
  . مقبول يقلل من هذه املشاعر الطالب مبا يثري تفكريهم ويتحداهم مبستوى 
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  اإلحباط والتوتر)  ٢
هناك أسباب تدعو لشعور الطالب باإلحباط يف التعليم الصفي لذلك حتوله من طالب منتظم إىل طالب مـشاكس                     

  :وخمل للنظام الصفي ومن هذه األسباب 
 .وك الطبيعي طلب املعلم من طالبه أن يسلكوا بشكل طبيعي وهنا مل حيدد للطالب معايري السل -
 .زيادة التعلم الفردي الصعب أحيانا وحتل هذه املشكلة ببعض النشاطات التعليمية اجلماعية  -
 سرعة سري املعلم يف إعطائه للمواد التعليمية دون إعطاء راحه بني الفترة واألخرى للطالب  -
ملناقشات تقلـل مـن     رتابة النشاطات التعليمية وقله حيويتها وصعوبتها بإدخال األلعاب والرحالت وا          -

 . صعوبة هذه النشاطات 
 ميل الطالب إىل جذب االنتباه -

إن الطالب الذي يعجز يف النجاح يف التحصيل الدراسي يسعى حنو جذب انتباه املعلم والطالب اآلخرين عن               
يع طريق سلوكه السيئ واملزعج وميكن أن تعاجل هذه املشكلة بتوزيع االنتباه العادل بني الطالب حىت يـستط     

  .املعلم إرضاء طالبه 
  

  مصادر املشكالت الصفية : ثانيا 
  : ميكن استعراض عدد من املصادر املتسببة للمشكالت الصفيه واليت تعيق النظام والتعلم الصفي وهـي كالتـايل                   
  :مشكالت تنتج عن سلوك املعلم وهي ) ١

 القيادة املتسلطة جدا  .١
 .القيادة غري الراشدة أو غري احلكيمة  .٢
 .عدام التخطيط ان .٣
 .حساسية املعلم الشخصية والفردية  .٤
 ردود فعل املعلم الزائدة للمحافظة على كرامته  .٥
 .االطراد يف إعطاء الوعود والتهديدات  .٦
 . استعمال العقاب بشكل خاطئ وغري جمد  .٧

  :مشكالت تنجم عن النشاطات التعليمية الصفية وهي) ٢
 يةاقتصار النشاطات الصفية على اجلوانب اللفظ .١
 .تكرار النشاطات التعليمية ورتابتها  .٢
 .عدم مالئمة النشاطات التعليمية ملستوى الطالب  .٣
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  :مشكالت تنجم عن تركيب اجلماعة الصفية وهي) ٣

 .العدوى السلوكية وتقليد الطالب لزمالئهم  .١
 .اجلو العقايب الذي يسود الصف  .٢
 .اجلو التنافسي العدواين  .٣
 .االستعدادات لألنشطة واملمارسات الدميقراطية غياب .اإلحباط الدائم واملستمر  .٤
 .شيوع جو الدكتاتورية يف الصف  .٥
 .غياب الطمأنينة واألمان  .٦

  

  ) أساليب معاجلة املشكالت الصفية : (ثالثا 
  

حيث أن أسهل املشاكل السلوكية اليت يتعامل معها هي اليت ال حتدث أوال وهي الـيت ميكـن    :أساليب الوقاية    .١
عد للنظام الصفي وصياغة تعليمات صفية وجعل الطالب مندجمني بأعمال مفيدة واسـتخدام             جتنبها بوضع قوا  

وميكن تقليل التعب بإعطاء فترة راحة قصرية تتخلل األنشطة التعليميـة وتفيـد النـشاطات               . تقنيات خمتلفة   
حيث يكون الطالب   وحتديد األوقات املناسبة من اليوم الدراسي إلعطاء التعينيات الصعبة مثل أوقات الصباح             

 .مستعدين لذلك 
وذلك باستخدام النظر إىل الطالب املنشغلني باحلـديث مـع بعـضهم أو          : استخدام التلميحات غري اللفظية      .٢

  .التربيت على الكتف أو التحرك حنو الطالب املخل بالنظام
بة إليقاف السلوك حيث ميدح الطالب على السلوكيات املرغو: مدح السلوك غري املنسجم مع السلوك السيئ       .٣

الذي ال ينسجم مع سلوكيات الطالب اجليدة مثل مدح املعلم للطالب الذين جيلـسون يف مقاعـدهم أثنـاء                
 . و جييبون عندما يؤذن هلم . االستجابة لسؤال ما

حيث يقوم املعلم مبدح طالب الصف جمتمعني مث يقوم مبدح طالب ما ألدائه وممارسته              : مدح الطالب اآلخرين     .٤
 .ما عمل 

إذا مل جيد التلميح لدى طالب ما ومل يوقف سلوكه املخل بالنظـام فـإن اسـتخدام        : التذكري اللفظي البسيط     .٥
تذكريات لفظيه ميكن أن تعيده للمسار الصحيح واالنتظام مع زمالئه يف إكمال النشاط، ويبغي أن يركز املعلم                 

 .على السلوك وليس على الطالب
  .علم على أن يكون املعلم قدوة يف كل تصرفاتهمن قبل امل: االنضباط الذايت  .٦
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  مهارات التعامل مع الطالب
 ائص النمو صخ •
  هي تغريات عضوية ومعرفية ووجدانية واجتماعية تؤدي الكتمال منو الفرد ونـضج شخـصيته              : تعريفها   •

  : أنواعها * 
  .اجلسمي  -
  .العقلي  -
  .االنفعايل  -
  االجتماعي -

  
  الفروق الفردية) ٢

  هـــي االحنرافـــات الفرديــة عـــن متوســـط اموعــة يف الـــصفات املختلفـــة   : فهــا  تعري
  : أنواعها 

  .  فروق يف النوع -
  .  فروق يف الدرجة -
  

  :جماالا
o  معدالت النمو.  
o  السن واخلربة.  
o  القدرات واالستعدادات.  
o  الفروق يف التحصيل املدرسي.  

  مهارات إدارة الدرس
  عيةالداف· · التعزيز · · 
  املثريات· · األسئلة الصفية وتوجيهها · · 
  التهيئة للدرس · · التحرك داخل الصف · · 
  غلق الدرس· · التقييم الذايت · · 
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  ةـالدافعي)  ١  (

   .هي حاله داخلية يف الفرد تستثري سلوكه وتعمل على استمرار هذا السلوك وتوجيهه حنو حتقيق هدف معني  : تعريفها  
   : يةوظيفة الدافع

  

  . حترير الطاقة االنفعالية يف الفرد واليت تثري نشاطا معينا لديه-أ
  . جتعل الطالب يستجيب ملوقف معني ويهمل املواقف األخرى-ب
 جتعل الطالب يوجه نشاطه وجهة معينه حىت يشبع احلاجة الناشئة عنده ويزيل التوتر الكامن لديه أي حىت يصل                   -ج

  .ألهدافه  
  

  أنواع الدوافع 
  عـقـلــيــه  *
  .احلاجة لإلثارة ) ١
  .احلاجة للفهم ) ٢
  . اإلجناز ) ٣
  .احلاجة للعب باألشياء ومعاجلتها وإجراء التغريات عليها ) ٤
 نفسيه واجتماعية  §

 االنتماء . ١
  . احلاجة لالستقالل . ٢
  .احلاجة للسيطرة . ٣
  . احلاجة للمساعدة . ٤
  احلاجة للتمجيد. ٥
   . احلاجة لالستعراض. ٦
 .احلاجة للنشاط . ٧
 التعزيز) ٢

  .إثابة السلوك املرغوب فيه فورا : تعريفه*   
  .حيافظ على النظام ) ٢. يزيد من املشاركة ) ١ : أمهيته*   
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  أن يكون فوريا ) ١ : شروطه*   
  .متنوعا ) ٢. 
  مراعيا للفروق الفردية) ٣
  مراعيا لألسلوب األفضل) ٤ 
  أال يكون مفتعال ) ٥
  ا مع نوع االستجابة متناسب) ٦

               معززات غري لفظية)   ٢       معززات لفظية) ١: أنواعه 
  املثريات) ٣   

مجيع األفعال اليت يقوم ا املعلم دف االستحواذ على انتباه الطالب يف أثناء سري الـدرس عـن                   : تعريفها
  .طريق التغيري املقصود يف أساليب عرض الدرس  

  .التأكيد على النقاط اهلامة ) ٢.  تركيز االنتباه )١ : ـهايتأمه
   :أساليبها

  . التنويع احلركي ) ١ 
  .التركيز ) ٢
  .حتويل التفاعل ) ٣
  .الصمت ) ٤ 
  .التنويع يف استخدام احلواس ) ٥
 

   .األسئلة الصفية وأنواعها) ٤
  أسئلة تعليمية ) أ
  .ه  تستعمل خالل عملية التعليم لزيادة التعلم وتقدم-١ -١
  . تقود املعلم الكتشاف املبادئ والقوانني ذات التطبيقات العامة-٢ -٢
  . ميكن أن ختتلف من طالب آلخر -٣ -٣
  . تراعي الفروق الفردية بني الطالب -٤ -٤
  .  تساعد املعلم على تشخيص أخطاء الطالب وحماولة عالج الضعف فيهم -٥ -٥
  . ال تسبب قلقا للطالب يف معظم األحوال -٦ -٦
  .  غري مقنعة-٧ -٧
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  األسئلة االختيارية ) ب
  . تستعمل يف اية عمليه التعليم لقياس مدى ما حتقق من أهداف-١ -١
  . ترمي إىل التحقق من تعلم الطالب للحقائق واملبادئ-٢ -٢
  . تتخذ صيغة موحدة جلميع الطالب -٣ -٣
  . يستفاد منها يف التعرف على حاجات الطالب-٤ -٤
  .مها املعلم يف احلكم على مستوى الطالب يستخد-٥ -٥
  . تسبب قلقا لدى معظم الطالب يسمى قلق االختبار-٦ -٦
  . تعطى للطالب بصورة مقننة -٧ -٧

  ها ــصياغت
ال تقتصر مهارات األسئلة الصفيه على حسن صياغة األسئلة والتنويع يف مستوياا الفكرية بل تعتمد أيـضا                 · · 

  .وجيه األسئلة على املهارة يف إلقاء وت
فنجد أن بناء السؤال وحسن صياغته يعترب من أهم عناصر التدريس اجليد الن صياغة السؤال مـن أهـم                   · · 

العوامل املؤثرة يف اإلجابة عليه فقد يكون السؤال مهما وهادفا فإذا صيغ بطريقة غري مناسبة فلن نـتمكن مـن               
  .حتقيق اهلدف من السؤال 

  .إلقاء األسئلة وتوجيهها من املهارات األساسية واملهمة يف تنفيذ عمليـة التـدريس              وميكن اعتبار مهارات    · · 
فقد يكون السؤال قد متت صياغته بطريقة مميزة تثري التفكري ولكن بسبب افتقار املعلم ألسـاليب توجيـه                  · · 

  . األسئلة تكون إجابات الطالب ليست على الوجه املطلوب 
  إ إ أسئلة جيب جتنبها 

  

  ألسئلة احملرية ا؟ ؟ 
غالبا ما جيد املعلم السؤال ليس كافيا بالتحديد الستنباط االستجابة املرغوبة ولذلك يتـرك الـسؤال األصـلي               

  ويسأل سؤاال آخر قبل إعطاء الفرصة لإلجابة على السؤال األصلي ،
إلجابة ألم غـري  ن الطالب الذين فهموا السؤال األصلي قد يترددون أو يتباطئون يف ا       اوعندما حيدث ذلك ف   

ــيهم       ــوش عل ــد ش ــم ق ــون املعل ــذلك يك ــسؤال األول وب ــم لل ــن فهمه ــدين م   .متأك
  ) ١(مــثــال 

   ؟مــا هــي الطريقــة الــيت سنــستخدمها حلــل هــذا التمــرين ؟ وأي الطــرق جتعــل حلنــا ممتــازا
 عن الـسؤال    نه قد يتجنب اإلجابة   اهنا إذا كان الطالب يعرف اإلجابة والطريقة اليت تستخدم حلل التمرين ف           

   :ألنه غري متأكد من اجلزء التايل منه
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  -:الطريقة احلسنة لصياغة مثل هذا السؤال هي 
  

o o ما الطريقة اليت سوف تستخدمها حلل هذا السؤال يا حممد؟  
o o  مث يتوقف قليال ؟  
o o هل هذه هي أكثر الطرق املناسبة حلل هذا التمرين ؟  
o o مث يتوقف قليال؟  
o o فهد ؟أجب يا   
  أي املثلثني متطابقان ؟ وأيضا عني الزاوية املشتركة ؟ :٢مثال 

قد يكون الطالب مستعدين لإلجابة عن اجلزء األول ولكنهم سيترددون عند مساع اجلزء الثاين الن البحث عن 
  . الزاوية املشتركة سوف يتطلب مزيدا من التفكري 

  

   :وميكن أن يصاغ السؤال السابق على النحو التايل
  أي املثلثني املشتركني يف زاوية متطابقان ؟ 

  األسئلة املركبة 
وهي اليت تتضمن عددا من األسئلة ضمن السؤال الواحد ويتكون السؤال املركب مـن سـؤالني مـرتبطني                  

  ومتصلني يف
  .ســؤال بــدون الــسماح إلجابــة الطالــب حــىت يــسأل عــن جزئــي الــسؤال          

  ) ١(مــثــال 
  جــ د ؟ //  امـا متطابقـان ؟ وكيـف يـساعد ذلـك يف إثبـات أن أب              أي املثلثني جيـب أن نثبـت      

ه قد ال يعـرف أن املثلـثني املتطـابقني    انفبالرغم من أن الطالب قد يعرف املثلثني اللذين حنتاج أما متطابقان ف       
  سيساعدان يف إثبات أن

  جـ د// أ ب 
  ـ:وميكن أن يصاغ السؤال السابق هكذا 

  . أما متطابقني ؟ مث نوقف مصطفى أي املثلثني حيب أن نثبت 
  )علي ( جـ د // كيف أن تطابق املثلثني ميكننا من إثبات أن أب 
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  األسئلة الناقصة ؟ ؟ 
  . إن استخدام السؤال الناقص يعترب تبديدا وضياعا للوقت وشيئا غري ضروري 

  
  ) ١(مثال 

  ماذا عن هاتني الزاويتني ؟ 
  .صوت عال فقد ينظرون إىل زوج من الزوايا ويفكرون يف كيفية السؤال عنـها               بعض املعلمني لديهم عادة التفكري ب     

  -:ولكن ميكن أن يصاغ كما يلي 
  ما العالقة بينهما ؟ : مثال 

  أيهما اكرب يف القياس ؟ 
  .ويعترب ظهور الفظ التفكري حول سؤال ليس له جواب 

  أسئلة التخمني 
تعترب ذات قيمة تربوية قليلة وتقلل من العناية ميكن         ) ال  ( أو  ) نعم  ( بـ  أن أسئلة التخمني أو األسئلة اليت جياب عنها         

  -:حتويل أسئلة التخمني إىل أسئلة 
  حتتاج إىل تفكري جيد 

  ) ١(مثال 
  د ؟ ب عمودي على ج  هل أ

  % ٥٠الطالب الذي حياول اإلجابة عن مثل هذا الـسؤال خيـاطر وفرصـته يف اإلجابـة الـصحيحة يف حـدود                      
ــل  ــي مث ــثريا    فف ــساعد ك ــه ي ــه ألن ــرتبط ب ــشكل امل ــيح ال ــب توض ــسابق جي ــسؤال ال ــذا ال   .ه

  وميكن أن يصاغ السؤال هكذا 
  )خالد ( ما العالقة بني أب ، ج د توقف 

  األسئلة الغامضة 
  . وهي اليت ال يتضح الغرض منها فتسبب إرباكا للطالب 

  كيف خيتلف قانون اجليب عن قانون جيب التمام ؟ ) ١(مثال 
  

كلة يف هذا السؤال أنه ميكن إعطاء عديد من اإلجابات الصحيحة له وسبب الغموض يف الذي حيدث يف مثـل                    املش
  أم يف االسـتنتاج ؟ وهكـذا       . هذا السؤال هو أن املقام مل يوضح موضع االختالف أهو يف الصيغة أم يف التطبيـق                 

م قانون جيب التمـام ؟ ويف أيهمـا ميكـن     أي احلاالت ميكن استخدايفوميكن إعادة صياغة السؤال السابق هكذا    
  استخدام قانون اجليب ؟ 
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  أسئلة اإلجابة اجلماعية “ ؟ 
بالرغم من أن السؤال الذي يستدعي إجابة مجاعية قد يكون جيدا ولكن نرى أن قيمته التربوية قليلة ، ألنه عنـدما                     

ب الذين أجابوا إجابة صـحيحة أو إجابـة         جييب الفصل بصورة مجاعية على سؤال ال ميكن للمعلم من حتديد الطال           
  . خاطئة وأيهم الذي مل جيب مطلقا 

  ): ١(مثال 
  ؟) يا شباب ( ما نوع الشكل الرباعي يا مجاعة 

عادة ما يأيت السؤال بالسوط من غري إعداد وختطيط من قبل املعلم إمنا يـأيت   ) السريعة  ( أسئلة الضرب بالسوط    “ ؟ 
  .ال على عبارة جاءت يف سياق احلديث عندما يريد املعلم صنع السؤ

  ميل هذا املستقيم هو ماذا ؟)١(مثال 
  األسئلة املوحية باإلجابة “ ؟ 

  .يف هذا النوع من األسئلة قد يتضمن السؤال اإلجابة أو يرشد إليها وهذا النوع من األسئلة ال يثري تفكري الطالـب                
  أمل تقل أن املثلث أ ب ج متساوي األضالع ؟)١(مثال 

  وميكن إعادة صياغته 
  ما نوع املثلث أ ب ج ؟

  األسئلة اليت تتمركز حول املعلم “ ؟ 
  )١(مثال 

   واألفضل ٢ = ٥ – س ٣: أعطين جمموعة حل املعادلة 
  )توقف حازم  ( ٢=٥-س٣أعطنا جمموعة حل املعادلة 

  التهيئة للدرس) ٥
  تـعـريـفـه 

للدرس اجلديد حبيث يكونوا يف حاله ذهنية أو انفعالية وجـسمية           كل ما يقوله املعلم أو يفعله بقصد أعداد الطالب          
  .قوامها التلقي والقبول 
  أهــدافــهــا 

  .  تركيز انتباه الطالب على املادة العلمية اجلديدة-١ -١
  . وضع إطار مرجعي لتنظيم األفكار واملعلومات -٢ -٢
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  . توفري االستمرارية يف العملية التعليمية -٣ -
   : ـاأنـواعـهـ

  . يئة توجيهيه -١ -١
  . يئة انتقالية -٢ -٢
  .  يئة تقوميية -٣ -٣
  حتركات املعلم داخل الصف) ٦
يستخدم املعلم عدة حتركات خالل العملية التعليمية ، وحترك املعلم هو فعل أو سلوك هادف يقوم به من أجل حتقيق           

ال أو عدة أسئلة على الطلبة يستثريهم ويوجه اهتمـامهم     أهداف تعليمية حمدده وقد يكون حترك املعلم هو طرح سؤ         
جابه عن أسئلة الطلبة وقد يكون عرضا لفكرة معينه أو شرحا هلا وقد يكـون إعطـاء                 احنو مسألة معينه وقد يكون      

  . الطلبة معلومات جديدة 
ــا       ــط هل ــة وخمط ــدودة ومربجم ــصل حم ــل الف ـــلم داخ ـــركات املع ــون حتـ ــد أن تك   وال ب

وائية والتخبط وعندما يستخدم املعلم عدة حتركات متسلسلة ومـتـنــاسبـــة عـشـوائيا          خوفا من العش  
وتوجد عدة أنواع من حتركـات  ) استراتيجية تدريس ( ننا نسمي جمـمــوعة تلك التحركات  اأو مقــصودا ف  

  :املعلم الشائعة منها 
   تـحـركــات اإللـقــاء -١ -١

ول موضوع أو فكرة معينه وبذلك يكون املعلم هو املرسل واملتعلم وهو املستقبل             وهي قيام املعلم بإلقاء معلومات ح     
  للمعلومـــات وبـــذلك يكـــون املعلـــم هـــو حمـــور هـــذا النـــوع مـــن التحركـــات  

   تـحـركـات الـعــرض -٢
وهي قيام املعلم بعرض مناذج جمسمة أو رسومات أو أشكال توضيحية أو إحصائيات أو أي معلومات بقصد توضيح                  

  . معينه يف الدرس واالعتماد هنا يكون حاسة البصر ويكون املعلم هو حمدد هـذا النـوع مـن التحركـات                    فكره
   تـحـركـات الـنـقــاش -٣

وهي قيام املعلم بتوجيه أسئلة للطلبة الستثارم وخلق جو من احلوار والنقاش بني املعلم والطلبة حول كيفيـة حـل         
  .طروحة املشاركة أو املسالة موضوع األسئلة امل

   تـحـركــات االسـتـقـصـاء -٤
وهي قيام املعلم بتوجيه الطالب إىل استقصاء احلقائق واكتشاف العالقات ومالحظتها بني األشياء أو للحصول علـى         

  .بيانات معينه أو حملاولة حل مشكله ما وحمور هذا النوع هو الطالب 
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   تـحـركـات التدريب -٥

  لب عددا من التمارين والتطبيقات والتدريبات واألنشطة املـتـنـوعـة بـقـصد وهي قيام املعلم بإعطاء الطا
تدريبه على احلل واكتساب املهارات املختلفة واخلربات املطلوبة يف تعلم التصميمات واخلوارزميات وحـل املـسألة       

  الرياضية 
   تـحـركـات إدارة الـصــف -٦

اظ أو كلمات أو استخدام إشارات وحركات بقصد ضبط الـصف           وهي قيام املعلم ببعض األمور مثل استخدام ألف       
وتنظيمه خللق بيئة دراسية مناسبة وجو دراسي مناسب للتعليم وهنا جمموعة من املبادئ العامة اليت تنري الطريق أمـام                  

   :املعلم يف حتديد ورسم أسلوبه واستراتيجية التدريس ومن هذه املبادئ
  ) مراعاة التسلسل املنطقي للمادة (عب مبدأ التدرج من السهل إىل الص) ١
  ) االنطـالق مـن املعلـوم واملعـروف لـدى الطلبـة علـى اهـول              (مبدأ التدرج من املعلوم إىل اهول       ) ٢
مراعاة التسلسل النفسي للمادة وترتيب املادة العلمية واألنشطة املـصاحبة  ( مبدأ التدرج من احملسوس إىل ارد       ) ٣

  ) مستوى املتعلم املعريف واإلدراكي هلا بطريق تراعي   
التدرج من اخلصوصيات مثل األمثلة والنماذج إىل العموميات مثـل  (مبدأ التدرج من اخلاص إىل العام وبالعكس      ) ٤

   .)القوانني والقواعد   
تطـور  التدرج من اجلزء إىل الكل يبدأ مفهوم أوىل جزئي وتعمق و          (مبدأ التدرج من اجلزء إىل الكل وبالعكس        )  ٥

خواص للحصول على مفهوم عام والتدرج من الكل إىل اجلزء الذي يبدأ مبفهوم كلي وتدريس املفـاهيم األخـرى               
  ) . كأجزاء أو حاالت خاصة 

  ) .اســتخدام الوســائل التعليميـة واحلــواس امللموسـة يف عمليــة التعلــيم   (مبـدأ النــشاط واحلركـة   ) ٦
ق الفردية بني املتعلمني حبيث يقوم بنفس املفهوم أو العالقـة مبـستويات      مراعاة الفرو ( مبدأ التغريات االدراكية    ) ٧

  ) وطرق خمتلفة تالئم قدرات الطلبة املختلفة 
  : وال بد من اإلشارة إىل انه ال يوجد أسلوب مثايل للتدريس ولكن توجد مميزات عامه ألسلوب التدريس اجليد منها 

 .يراعي الطالب مراحل منوه وميوله  -
 . نظريات التعلم يستند إىل -
 .يراعي خصائص النمو للمتعلمني اجلسمية والعقلية  -
 .يراعي األهداف التربوية  -
 .يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني  -
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 .يراعي طبيعة مواضيع املادة الدراسية  -
  مـهـارة غـلـق الـدرس -

ن يتـوفر فيهـا بعـض       هي تلك األقوال واألفعال اليت تصدر عن العلم بقصد إاء عرض الدرس وجيب أ               
  : منهاالشروط

  . وتوجيههم لنهاية الدرس ة جذب انتباه الطلب-١
  .  مساعدة الطالب على تنظيم املعلومات -٢ -٢
  . يف الدرس وتأكيدها  املهمه إبراز النقاط-٣ -٣

  تـقـيـيــم ذاتــي
  ماذا ينبغي على املعلم قبل دخوله حجرة الدراسة ؟ 

  . الدرس الذي سيقوم بعرضه أن يكون مستعداً ملوضوع.  ١
  .أن يكون قد خطط ختطيطا جيدا للدرس موضوع الشرح . ٢
  : أن يضع يف اعتباره هذه األسئلة .  ٣

  خل الذي سيبدأ به شرح الدرس ؟ د ما امل-أ
  ؟ ما أسلوب الشرح واملناقشة الذي سيتبعه أثناء شرح الدرس -ب
  ؟رحها  ما حجم املادة العلمية اليت سيقوم بش–ح 
   ؟ العلميـة الـيت سـتكون موضـع الـدرس             ما املفاهيم واحلقائق واملهارات اليت حيتويهـا املـادة         -د

  ؟يستخدمها يف شرح املادة العلمية  ما هي الوسائل املعينة اليت س-هـ 
   ؟أخذها للوقوف على مستوى التالميذ ما وسائل التقومي اليت سي-و
   ؟ )حجرة الدراسة ( صل  ماذا ينبغي على املعلم بعد خروجه من الف-ز

  أن يسأل نفسه 
ــصل ؟       -أ ــه الف ــل دخول ــددها قب ــيت ح ــداف ال ــع األه ــق مجي ــتطاع حتقي ــل اس   ه

ــداف ؟     -ب ــق األهـ ــت دون حتقيـ ــة حالـ ــعوبات مفاجئـ ــادفته صـ ــل صـ    هـ
  ي الوقـوع يف مثـل هـذه الـصعوبات ؟            ما الوسائل الـيت ينبغـي مراعاـا مـستقبال لتفـاد            -ج

  الـتــوجـيـهــات
  .وتعريف السلوك املراد تعديله وحتديد املعزز حتديد -١
  . حتديد املثريات السابقة للسلوك واملثريات الناجتة -٢
  . مالحظة السلوك ومقارنته باحلدود اليت بدأ ا -٣
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  .  تنظيم تعلم الطالب واستشارته -٤
  .  تنظــيم مــشاركة الطــالب يف التخطــيط واختيــار املــادة وطــرق التعلــيم       -٥
ــداف -٦ ــع أه ــيم     وض ــي والتقي ــشاط التعليم ــرا بالن ــا مباش ــرتبط ارتباط ــددة ت   . حم
  . االهتمام جبميع أنواع القدرات املعرفية واإلدراكية -٧
  . االهتمام بالنمو الشخصي املتكامل من مجيع النواحي -٨
  تنظيم العمل اإلبداعي وتطوير قدرة الطالب على مواجهه التحديات وحل املشاكل واالعتماد علـى                -٩

  .نفس ال  
  .  التمسك بعالقة تقوم على االنفتاح والثقة واالحترام املتبادل -١٠
  .  استخدام احمللية مصدرا أساسيا لتعليم الطالب -١١
 املعلم حذرا خالل تقدمي      أن يكون   حيتاج الطالب إىل التوجيه الفردي واإلرشاد املستمر ولذلك جيب         -١٢
  .التوجيه  هذا 
  صل واليت متكن املعلم من اإلشراف على الطالب خالل التطبيقات الفصلية           احلركة املنظمة داخل الف    -١٣
 قد ينفذ املعلم مسابقات خفيفة دف التأكيد على بعض املفاهيم واحلقائق وهذا حيتاج إىل إحـداث               -١٤

   .تفاعل إجيايب
  ةـــاخلالص

  : أخي املعلم 
  .كن عادال مع مجيع الطالب

  .كن منتظما
  .متتع بشيء من الدعابة

  .احترم الطالب
  .شاطر الطالب مشاعرهم

  .ال تتخذ السلوك السليب للطالب مسالة شخصية
  .طالبإلىالأصغ جيدا 

  .اإلنذار املسبق
  .الوقوف بالقرب من الطالب الذي يتصرف بصورة غري الئقة
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  اإلدارة الصفية ودور املعلم يف حل املشكالت الصفية
  
  :نشطة التدريبيةاأل
   :دافـاهاأل

  :اآلتيةن حيقق األهداف أقع من املتدرب يف اية املشغل التدرييب يتو  
   . مفهوم اإلدارة الصفيةإىلالتعرف  -
  . أمناط اإلدارة الصفيةإىلالتعرف  -
 . املشكالت الصفية إىلالتعرف  -
  .سباب املشكالت الصفيةأ إىلالتعرف  -
  . أساليب معاجلة املشكلة الصفية إىلالتعرف -
   .تعامل مع الطلبة التعرف على مهارة ال -

  ) مستلزمات التدريب ( املواد الالزمة للتدريب 
  . اخل  …CD، شريط فيديو  ، تجهاز عرض الشفافيا ، تشفافيا، أقالم ، ورق : 

  : إرشادات عامة للمدربني 
o ستعمال  املادة  التدريبية بعناية النه جيب استخدام هذه املادة يف التدريب على هذا املوضوع و ال جيوز ا                  أقرا

  .افيات أخرى فأي مواد أو ش
o  مث . عداد للجلسات التدريبية اليت ستدرب فيها إعدادا جيدا كي يكون واضحا يف ذهنك ما سـتفعله    إلقم با

  .نك تعرف أهداف اجللسة وتفهمها وانك حضرت مجيع املواد لالزمةأضع خطة للتدريب وتأكد 

o     د من توفري املـصادر     كأت و ، اليت تريدها   تكون الغرفة مهيأة حسب الطريقة     أنحافظ دائما على
 . قبل البداية املربجمة للتدريب  دائماً تصلأن عليك أنوهذا يعين 

o  عند تقدمي مالحظاتك ليكن صوتك بارزاً ولتبدو مبتسما وواثقا من نفسك. 
o                  عند تقدمي مالحظاتك يرجى استعمال النصوص املوجودة يف هذا الدليل وحاول قـدر اإلمكـان االلتـزام

 . هذا ميكنك من اإلبقاء على السرعة املناسبة لعملية التدريب ،بالوقت املخصص لكل مداخلة
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o                 ليس بالضرورة أن   (عند تقدمي النشاطات قم دائما باإلشارة إىل هدف ذلك اجلزء من املادة يف مرحلة مبكرة
على سبيل املثال عن طريق (،يكون ذلك عند البداية فرمبا انك تريد التهيئة لذلك اجلزء من العمل بطريقة ما               

نه مل يتم طرح هذه النقطة بشكل منفصل يف  اإلرشادات املخصصة لكـل              أالحظ  )  باملوضوع السابق    هربط
 .جزء من أجزاء العمل 

o      وإذا كـان    ،عالم املتدربني عن املدة الزمنية املخصصة هلم للقيام بكل مهمة         إعند تقدمي النشاطات قم دائما ب 
 .ن من عدة أجزاء جيب أن تبني الزمن املخصص لكل جزء النشاط طويالً ويتكو

o  مم وإجاباعند استخالص االستجابات من املشاركني  جتنب إصدار األحكام اللفظية على استجابا. 
o                    موعـةموعة أكد دائما على ضرورة أن يقدم مجيع أعـضاء اعند تلقي التغذية الراجعة من نشاطات ا

من الـضروري أن    .ال تسمح لشخص واحد أن يهيمن على باقي أعضاء اموعة           . التغذية الراجعة بالدور    
تقوم كل جمموعة باختيار ممثلها بغرض تقدمي التغذية الراجعة يف بداية التمارين اليت تتطلب ذلك كي تتـاح                  

 . أنفسهم للمهمة ان يعدوأالفرصة ألعضاء اموعة األقل ثقة بشكل خاص ب
o  بطاقات األمساء لتدوير املتدربني باستعمال يف جمموعات خمتلفة نيإشتراك املتدربأكد على . 
o   جتنب أن تقف أمامه بل قف إىل جانبه كي تـستطيع اإلشـارة إىل أي   تعند استعمال جهاز عرض الشفافيا 

 .نك تواجه املتدربني أ راعي )قضية من القضايا اليت تريد إثارا
o    ا الا هذا فضال عن عند استعمال الشفافيان ال تقم بقراءنه يوجد نسخ منها يف أن املتدربني يستطيعون قراء

 .املواد التدريبية اليت بني أيديهم 
o  عداد لوحة إعندflip chart لشفافية جتنب وضع الكثري من النقاط على اللوحة . 
 
o             م وتتأكد منم يفهمون املطلوب    أ قم بالتجول بني املتدربني أثناء عملهم كي تسمع نقاشا فهما صحيحا، 

 فال تظهر مبظهر اخلبري الذي ميتلك اإلجابات الـصحيحة          ،وإذا وجدت نفسك طرفا يف نقاشات اموعات      
س من تقدمي فكرة أو فكرتني لدفع       أ فال ب  ، اموعات عالقة يف إحدى القضايا     ىويعطيها وإذا وجد ت أحد    

 . أخرى العمل إىل األمام وإذا فعلت ذلك انتقل بعدها بسرعة إىل جمموعة
o اجللسة الثانية بعد االستراحة وبدقة حسب الوقت احملدد لبداية اجللسة الثانية حىت ولو مل يكـن مجيـع                   أبدا 

 .املتدربني موجودين 
o احرص دائما على أن تنهي اجللسة مبالحظة إجيابية ومراجعة للتعليم الذي حصل أثناء اجللسة.  
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  اليوم األول 

  : بلي قنشاط 

  .اً ومن مث اإلجابة عن أسئلة النشاط  فرديدربيعمل امل §
  حىت اية املشغل التدرييب عليهايطلب املدرب من املتدربني حفظ إجابام وعدم االطالع  §

  )١(نشاط 

   ٦-٤يطلب املتدرب من املتدربني اجللوس يف جمموعات من  §
  .جابة عن األسئلة الواردة يف النشاط علىاإليعمل املتدربون  §
 .فراد اموعة لإلجابة عن كل سؤال على حده أوصلوا إليه وذلك باختيار أحد يعرض املتدربون ما ت §
 .هيوزع املدرب إجابة األسئلة لالطالع عليها ومقارنتها مع ما مت التوصل إلي §

  ) ٢(نشاط 

  .يطرح املدرب أسئلة عامه على املتدربني كتمهيد ملوضوع النشاط  §
  . األسئلة نجابة عبتنفيذ النشاط واإل) جمموعات( املتدربون أيبد §
 .ة يف كل سؤال على حدهيعرض املتدربون ما توصلوا إلي §
    هيوزع املدرب اإلجابة على األسئلة واالطالع عليها ومقارنتها مع ما مت التوصل إلي §

  )٣(نشاط 

  .يطرح املدرب أسئلة عامه على املتدربني كتمهيد ملوضوع النشاط §
  .واإلجابة على األسئلةبتنفيذ النشاط ) جمموعات(يبدا املتدربون  §
 . ا يف كل سؤال على حدهيعرض املتدربون ما توصلوا إلي §
 . هيوزع املدرب اإلجابة على األسئلة واالطالع عليها ومقارنتها مع ما مت التوصل إلي §

  
 

  )٤(نشاط 
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  .طرح املدرب أسئلة عامه على املتدربني كتمهيد ملوضوع النشاط ي §
  .النشاط واإلجابة على األسئلة بتنفيذ ) جمموعات(يبدا املتدربون  §
 .ةيعرض املتدربون ما توصلوا إلية يف كل سؤال على حد §
 . ه األسئلة واالطالع عليها ومقارنتها مع ما مت التوصل إليعنيوزع املدرب اإلجابة  §

  )٥(نشاط 

  يطرح املدرب أسئلة عامه على املتدربني كتمهيد ملوضوع النشاط  §
  يذ النشاط واإلجابة على األسئلة بتنف) جمموعات(يبدا املتدربون  §
  ا يف كل سؤال على حدهيعرض املتدربون ما توصلوا إلي §
   هيوزع املدرب اإلجابة على األسئلة واالطالع عليها ومقارنتها مع ما مت التوصل إلي §

  )٦(نشاط 

  .يطرح املدرب أسئلة عامه على املتدربني كتمهيد ملوضوع النشاط  §
   . األسئلةنشاط واإلجابة عبتنفيذ الن) جمموعات( املتدربون أيبد §
 .ه  يف كل سؤال على حدهيعرض املتدربون ما توصلوا إلي §

  . هيوزع املدرب اإلجابة على األسئلة واالطالع عليها ومقارنتها مع ما مت التوصل إلي
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  املمارسات اليت يقوم ا املعلمون و تؤدي إىل استفزاز الطلبة

  -:ــةمقدمـــــــــــ
 وطبيعة اتمع املدرسي الذي يتعامل معه، عالقاته        له يقوم   عمل الذي م ومهامه نظرا لطبيعة ال    تتعدد أدوار املعل          

، أوليـاء   نيعلمني، املرشد التربوي ،املـشرف    الواسعة واملتشعبة مع األطراف املختلفة من اإلدارة املدرسية، زمالئه امل         
  . الطلبة ذلك منهماألمور، واأل

 أمهيـة  وهنا تأيت. ية التعليمية التربوية الذي يقوم به املعلم يف العمل      همملهام والعالقات يعكس الدور امل    هذا التعدد يف ا   
نة بني  ن يعي طبيعة ذلك الدور لكي يكون قادرا على املواءمة بني مجيع مهامه واملواز             أو،  أن يدرك املعلم دوره جيدا      

  .ةاملرجوةجيابيإلعالقاته وإحراز النتائج ا
 ومؤثر يف العملية التربوية و التعليمية، بل األهم ضـمن األدوار  مهم أن ندرك مجيعا أن دور املعلم        إن من املهم جدا    

    :األخرى ، فاملسؤولية امللقاة على عاتقه مسؤولية كربى ذلك أن عليه
كثر تقبال  أجعلها   حتديث املدرسة و   ن يشارك يف  أن يظهر مقدرته على تنمية ذاته، و      أأن يعلم ويريب ويرشد ويقيم، و     (

  ).للتغيري فهو امليسر للعملية التعليمية التعلمية وامليسر يف عملية بناء شخصية الطالب فكريا وجسديا ونفسيا ومهنيا
 ال أن هناك أفرادا من املعلمنياومع تطور احلياة واألساليب املعيشية لدى األفراد وتطور العالقة ما بني املعلم والطالب   

ميارسون طرقا غري تربوية وغري علمية للسيطرة على املواقف الطالبية املختلفة مثل، عدم االنضباط الصفي، عدم حل                 
  .اخل....الواجبات، عدم االمتثال ألوامر وطلبات املعلم 

قـات   بعض املعلمني والطلبة الذين يتبنون العنف كأسلوب تعامل ضمن العال       ىفيصبح بدء العام الدراسي هاجسا لد     
  . ظهور سلوكات العنف اجلسدي أو اللفظي أو النفسيمما ينتج املواقف اليت تؤدي إىل...املدرسية

ن املسؤولية الكربى تقع على عاتقه يف إجياد جو صفي آمن يتصف بالتقبل واالحتـرام            إانطالقا من أمهية دور املعلم ف     
  .رأي اآلخر واحقاق العدل بني الطلبةالوتقبل 
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  يف ظهور سلوك العنف لدى الطالبدور املعلم 
  

هناك ممارسات عديدة يقوم ا املعلم تؤدي إىل استفزاز الطالب لكي يسلك بشكل عنيف أو غري مقبول اجتماعيـا                   
 أنـواع  ة ثالثجتاه املعلم أو زمالئه الطلبة أو جتاه الصف أو املدرسة ككل، نستطيع تصنيف ممارسات املعلمني هذه إىل        

  -:من حيث السبب
  .ارسات تعود إىل فلسفة املعلممم -١
 .ايات املعلمفممارسات تعود إىل ضعف ك -٢
 . منط شخصية املعلمممارسات تعود إىل -٣

   فلسفة املعلم:أوال

 املعلمني يعتقدون أن العقاب البدين يؤثر اجيابيا  من%٥٠ة يف األردن إىل أن اكثر من       أشارت إحدى الدراسات احمللي   
  . نضباطا يف سلوكهم الصفيعلى التحصيل لدى الطلبة وحيدث ا

  .بينما أشار البقية إىل أن استخدام العقاب البدين يتعارض مع الدور التربوي ويسبب الشعور بالذنب لدى املعلم 
كل األفكار واآلراء والقيم واملعتقدات اليت يؤمن ا املعلم جتـاه نفـسه وجتـاه               " -:ن فلسفة املعلم هي   إمما سبق، ف  

  ".اآلخرين وتوجه سلوكه
 كانت حتمل أفكـارا أو معتقـدات        ء سلوك املعلم املستفز للطالب إذ     هذه الفلسفة هي السبب والعامل الرئيس ورا      
  .ويتبىن املعلم تبعا هلا سياسة التخويف واألسلوب العنيف مع الطالب. سلبية جتاه الطالب أو العملية التعليمية التربوية
  -:من هذه السلوكات التابعة إىل فلسفة املعلم

  -:اجتاهات املعلم السلبية جتاه مهنته  )  أ
، غري مدفوعني بدافع الرغبة و االختيـار  الكثري من املعلمني يلتحقون مبهنة التعليم بشكل عشوائي أو مبحض الصدفة         

مما يؤدي .  املقصود، مما جعل بعضهم حيمل اجتاهات سلبية جتاه مهنته وطالبه حىت لو استمر ا ألا مصدر رزقه     املهين
  .ن حيمل أفكارا سلبية وغري منطقية حول مدى اجلهد املبذول واإلخالص ومدى متابعة طالبهإىل أ

نه ال حيب إ: ن يكرر مجال من مثلأ مباشر أمام اآلخرين أو الطلبة ك   رأيه بشكل مباشر أو غري     رهذا جيعله يظه  
  ...نه مهما فعل فسيبقى تعيساإ. ..نه ال يهمه أحدإ...الذي دفعه للتعامل مع الطلبة ن الزمن الغابر هو إمهنته و
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مام طلبته، ومبا أنه ال يؤمن مبا يفعل فكيف ينصاع له طلبته ويستجيبون له ويبذلون               أا جيعل من املعلم منوذجا سلبيا       مم
  .اجلهد الحراز اي تقدم

ات اجلارحة  عليقساءة ويسمعونه الت  هانات واإل يه لفظيا أو رمزيا ويوجهون له اإل      حىت أن بعض الطلبة قد يتطاولون عل      
  .ىل مواقف مواجهة عنيفة بينهماإاليت تؤدي 

  :النقد املستمر)   ب
ن يكـف  أىل إ فضلأيعمل الشيء بشكل  نأخلطأ الصادر من الطالب وكيف جيب       تركيز املعلم على ا   يؤدي  

  .الطالب عن احملاولة ليتجنب الشعور غري املريح الناتج عن انتقاده
 وهذا جيعله يف حالـة قلـق        ف الثقة بالنفس فيصبح الطالب لديه نظرة متدنية لذاته،        ىل ضع إذ يؤدي النقد املستمر     إ

ة يـصبح   ولكي يتجنب القلق الناجم عن املعلم ومالحظاته السلبي       .و تقييم يوجه له   أي سؤال   أخياف من    نهمستمر أل 
خرى خارجة عـن  أمور أسه بن يشغل نفأو أ،   ما بالتنقل واحلركة يف مقعده وحول زمالئه      إقليل االنتباه يشغل نفسه     

  .، وهذا يسبب املواجهة بني املعلم والطالب.الدرس مما يسبب الشغب والفوضى داخل الصف اثناء احلصة
 وعززها كلما ظهرت لدى الطالـب   من الطالبهابينما لو ان املعلم ركز انتباهه اىل السلوكات الصحيحة اليت يريد       

اىل زيادة ثقة الطالب بنفـسه وزيـادة         دى ذلك ل بعض االخطاء احيانا أل    مهاااكثر من انتباهه للخطأ، بل انه تعمد        
  .دافعيته للحصة والتحصيل واالنصياع لتعليمات املعلم

 عكس ما يرغبون إىل عند انزعاجهم الشديد من بعض مشكالت الطلبة يقومون مبحاوالت غالبا ما تؤدي          ني املعلم إن
  اً كثريأن إال، 

املقصود هنا جتاهل السلوك ال     ( ن ختتفي يف فترات قصرية مبجرد جتاهلها،      أزعاج ميكن   من السلوكات اليت تسبب اال    
، خاصة اذا كانت هذه السلوكات غري ضارة بشكل مباشر مثل، اغالق الباب بغري قـصد بقـوة                  ) جتاهل الشخص 

. اخل...اجلدل احلاد / لب براي املعلم  عدم اقتناع الطا  / االجابة اخلاطئة / االحتكاك غري املقصود بني الطلبة اثناء الطابور      / وعنف
على املعلم ان يضع يف باله جتاهل السلوك لفترة مثل ايام او اسبوع وعليه عدم التراجـع بـل                   . سيؤدي التجاهل اىل اختفائها تدرجييا    

  .االستمرار طوال هذه الفترة بالتجاهل لذلك السلوك دون ان يشعر الطالب بذلك 
 طريقة حلل   إىل سيعمل على مساعدته يف التوصل       أنه يشعر االطالب    أنلى املعلم   خطاء واملشكالت ع  األعند حدوث   

ن التركيز على الشخصية حيط مـن       أل  ؛ جيابية يقصد ا سلوكه ال شخصيته     إ يوجهه مبالحظات    أنما يصعب عليه و   
  . ويشعره باملهانةةالكرام
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 جانبه وليس ضده حىت لو كـان مـستواه          إىليقف   وبأنه ، يوصل املعلم للطالب شعورا بالتفهم والتقبل      أنمن املهم   
تفهم وتقبل املعلم للطالب واحترامه جيعل الطالـب        . قلاألجابة على   اإلالدراسي ضعيفا فهو جدير بالتقدير حملاولته       

  .يضع يده على السبب احلقيقي لسلوكه املزعج وتزداد قابليته للتوقف عنه
  :توقعات املعلم حول الطالب)    ج

 الطالـب   أنبعض املعلمني يفترض    و حول الطلبة ،      غري واقعية   املعلم ضمن فلسفته افتراضات وتوقعات     عندما يتبىن 
 درجة الكمـال، يكـرر عليـه    إىللى من قدراته احلقيقية قد تصل أع عالية جدا   أداءدائما مقصر ، فيضع له معايري       

  -:عبارات مثل
  " نك مل تبذل جهدكأعرف أ أنا" 
  "ا غري مقبول منكال تقدم االعذار فهذ" 
  "فضلأ تكون أنكان عليك " 
  " وضعت لك عالمة أفضل مما تستحقأنا" 

  .فضلهم سلوكاأذكى الطلبة وأ ال يوجد أحد كامل ومن الطبيعي أن خيطيء إذوهذا افتراض غري منطقي 
لقلق ، فهو يشعر بأن      سبب له التوتر وا    أنهبداع ولكنه ال يعرف     اإل التفوق و  إىل بذلك يدفع الطالب     أنهيعتقد املعلم   

االستاذ غري راض عنه دائما مهما فعل، مما جيعله عرضة لنوبات الغضب املفاجئة النه يشعر بسوء املعاملـة والظلـم                   
  ستجابته ودافعيته للتعلم وخيتار االبتعاد عن مصدر الضغطاع يف جأو أنه يترا.وتتكون لديه رغبه يف ايذاء املعلم

اه الطالب أقل بكثري من مستواه اي انه ينظر له على انه فاشل غري مرجو منـه، فهـو                  أمااذا كانت توقعات املعلم جت    
والنبذ ورمبا االهانة واالساءة النفـسية       بذلك يشكل مصدرا لالحباط الشديد لدى الطالب يصبح يف زاوية االمهال          

 هم املعلمون بام جزء مـن       حىت ان بعض الطلبة ال يشعر     " ال ترفع يدك وتزعجين   " " اقعد يا تيس  " واللفظية، مثل، 
  .الصف وال يذكرون امساءهم طوال الفصل

من الطلبة يرون بان الشعو ر بالظلم من املعلم % ٦١أشارت احدى الدراسات احمللية حول العنف يف املدارس ان          
  .سببا من أسباب العنف من الطالب

لغرفة الصفية واقعية وان يلتمس العذر للمخطيء       ما اروع ان تكون نظرة املعلم للطلبة ولكل جمريات االمور داخل ا           
كم من طالب  مل ينتبه له استاذه اصبح فيمـا  . ويقدر حماوالته، وان يظهر التعاطف واحلنان  واملساعدةملن لديه ضعفا        

الن كل طالب مهما كان لديه من قدرات ضعيفة         .بعد شخصا ناجحا عندما وجد من يتفهمه ويقدره ويظهر امكاناته         
  .ه قدرات اخرى قوية ومميزة فان لدي
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على املعلم ان يتذكر دائما انه مسؤول عن تعليم وتربية الطلبة وانه مسؤول عن بنائهم عقليـا وجـسديا ونفـسيا                 
واجتماعيا ، وهذا يلزمه باحلرص واملتابعة واذا كان منه التهاون واالمهال عندئذ سيصعب اصـالح مافـسد فهـو                   

ي يقوم به سواء كان يتعلق مبهام التدريس او مبهام متابعة الطلبـة تربويـا، الن                مسؤول امام اهللا يف كل عمل تربو      
  -:االخالص بالعمل هو من اسس االميان اليت يؤكد اهللا عز وجل عليها يف كتابه العزيز حيث يقول

  "فوربك لنسألنهم أمجعني عما كانوا يعملون"
  .."رعاه حفظ ام ضيعان اهللا سائل كل رتع عما است:" وقال صلى اهللا عليه وسلم

         
   كفاءة املعلم ومهاراته:ثانيا

يكاد ال خيلو صف من الصفوف املدرسية من بعض املشكالت اليت تتفاوت يف حدا من صف الخر ومـن                   
حصة الخرى تبعا لعوامل عديدة تعود يف معظمها اىل طبيعة الطالب انفسهم واىل خربة املعلم يف جتنب مثـل هـذه                     

تها عند حدوثها، ويف بعض االحيان يشعر املعلمون حبرية قد تصل اىل االحباط مـن املـشكالت          املشكالت او معاجل  
الصفية اليت تزداد مع االجيال، فهم يؤكدون ام مهما قضوا من الساعات الطوال يف العمل اجلاد فام جيدون بعض    

  حتصيل للعلوم لن يستطيع ايصال تلك العلوم       مهما بلغ املعلم من كفاءة اكادميية و      . املشكالت الصفية صعبة املعاجلة     
ـ  فان املهارات اليت حيتاجهـا املع السبل ان وقف حائرا أمام طالبه ال يدري كيف يتدبر أمره ، حلسن احلظ        بأيسر م ل

        .                                      للتعامل مع الطلبة مكتسبة ميكن تعلمها وتطويرها لتحسني أدائه وتطوير كفاءته
يقع ضمن كفاءة املعلم عوامل عدة منها متكن املعلم من مادته العلمية اليت يدرسها، االساليب الـيت يـستخدمها يف            
التدريس وايصال هذه املادة العلمية للطلبة ، مهارته يف االتصال والتواصل مع الطلبةو مدى مراعاته للفروق الفردية                 

و ان ال جيعله يشعر بالظلم والقهر       . مما حيقق شعور الطالب بالعدل واالمن     كل ذلك وغريه    . ومهارته يف ادارة احلصة   
واال أصبح املعلم مثريا مستفزا للطالب فيظهر لديه مشكالت تعليمية وسلوكية عديدة قد يعرب عنها بـالعنف جتـاه                   

  . املعلم
                                                                                  -:ضعف الكفاءة العلمية)   أ

تلعب اخلصائص املعرفية العلمية للمعلم دورا بارزا يف فعالية العملية التعليمية وتؤثر بـشكل مباشـر علـى     
حتصيل الطالب االكادميي وبشكل غري مباشر على اجتاهاته ودافعيته ومدى تقبله للمادة العلمية وحىت على انـضباطه       

 الن فاقد الشيء ال يعطيه واملصباح اخلايل مـن          لبةكون متمكنا من العلم الذي يدرسه للط      فعلى املعلم أن ي   .  الصفي
  .                                                                                          الطاقة ال ميكن أن ينري من حوله
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كتاب املدرسي فهو يف أغلب االحيان يقرأ من الكتـاب أو      ضعف متكن املعلم من مادته اليت يدرسها جيعله يلتصق بال         
ميلي على الطلبة منه، وهذا مدعاة للملل والضجر لدى الطلبة، ان امللل يف الصف يعكس استجابات سلبية حنو التعلم          
وانعدام االهتمام به ويصبح الطلبة الذين يشعرون بامللل مصدرا رئيسيا للمشكالت الـصفية فيتحـول اهتمـامهم                 

  .                         فكريهم حنو أي شيء اخر أكثر من الدرس حىت لو أدى م اىل غضب املعلم وعقاموت
كما أن املعلم غري املتمكن من مادته غري واثق بنفسه فهو ال حيب الطالب الذي يسأل أو الطالـب الـذي يـضيف                

ر، فما يلبث بالطالب املتقد محاسـا ودافعيـة        معلومة، الن يف ذلك اظهارا للنقص الذي عنده فيغضب ويصرخ وينه          
ولن يطول االمر حىت يكتشف الطلبـة املعلـم ويبـدؤون    ...ويرفع اصبعه عاليا اال أن يصيبه االحباط وخيبة االمل   

  .                                                    بالتمرد عليه بشىت أشكال التمرد
الذي يعتقد نفسه انه كفؤ، حيث أن املعلومات ستكون اما خاطئة أو ناقـصة وهـذا   املصيبة باملعلم الضعيف علميا و 

يؤدي اىل مواجهة فئة الطلبة االذكياء له مما يؤدي اىل مواقف استفزازية قد يوجه فيها الطالب للمعلم االهانة اللفظية                   
  .                               او يسيء له بشكل أو باخر، ويصبح هذا الطالب يف نظر املعلم انه يستحق العقوبة

يظهر اثر ضعف املعلم علميا بضعف قدرته على تقييم طلبته بشكل دقيق مما يفقده مسة العدل فتكون نتـائج             
الطلبة التحصيلية ظاملة ومتحيزة ومبنية على املزاج والعشوائية، ال أحد ينكر ما لشعور الظلم والقهر من نتائج سلبية                  

  .                                                                              د تدفعه لفعل الكثري ضد املعلمعلى الطالب واليت ق
املعلم اجليد يستعد جيدا منذ بداية العام الدراسي، حىت يشعر الطالب بكفاءته ومتكنه فيثقوا به ومبا يدرسـهم مـن                  

ته، ال يعيبه أن يسأل عن أية معلوم تنقصه من زميل له أو أن يقـرأ                مادة، كما انه ال يدخل حصته قبل أن حيضر ماد         
هذا ميكنه من وضع أهدافا اجرائية للدرس مبنية على مدى ما لديه من احاطة حباجات               .... عنها يف البيت من كتاب    

  .                                       طلبته وجعل حصته ممتعة ومفيدة
                                                                          -:أسلوب التدريس) ب

تطورت احلياة احلديثة حىت أصبحنا نسمع يف كل يوم عن اختراع جديد أو جهاز حديث أو تقنية جديـدة،                  
كـل  ونتعجب حني نرى أطفالنا يستخدمون أحدث وأعقد االجهزة مثل احلاسوب، املوبايل او االلعاب االلكترونية ب         

يعترب هذا التقدم حتد لنا أمام االجيال القادمة حىت بتنا نشعر يف بعض االحيان أم يسبقوننا خبطوات                 ...سهولة واتفان 
  .                                         يف هذا االمر ونشعر باحلرج أمام أنفسنا

ن يكون مقنعـا وجـذابا لطلبتـه وذلـك        هذا وضع معلم اليوم أمام هذا التحدي داخل غرفة الصف، فال بد له أ             
باستخدامه أساليب وتقنيات حديثة جذابة تساعده يف حتقيق أهداف التعلم، فال جيوز أن نترك الفرصة أمام الطالـب                  
بان يشعر بفجوة بني عامل الترفيه وعامل املعرفة، بل ال بد من أن حناول جعل عامل املعرفة أكثر تشويقا وجاذبيـة حـىت     

  .       ية الطالب للتعلم، واال فقد الطالب اهتمامه على وسائل الترفيه والتسلية حىت داخل غرف الصفنرفع من دافع
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تصادف املعلم يف بعض االحيان مشكلة استخدام طالب للموبايل داخل الصف اثناء احلصة ونواجه صعوبة السيطرة                
 او حديث الطلبة اثناء شرح املعلم للدرس داخل املدرسة،    LCsعلى تبادل بعض الطلبة لـ   يف بعض االحيان 
  ...                                            حول فلم مشوق

ان اسلوب ايصال املادة العلمية من خالل االنشطة والوسائل والتقنيات املختلفة يعترب مقصداً رئيسياً لكفاءة املعلـم،        
ستخدام اسلوب مناسب ومشوق جيذب اهتمام الطلبة له وحيفـز       فمهما بلغ مستوى املعلم العلمي، ال قيمة له دون ا         

  .             دافعيتهم الكتسابه
اذا سيطر املعلم على النقاش اثناء احلصة وجلأ السلوب القيادة املتسلطة او اذا اجرب الطالب على ان يقوموا بنـشاط           

.                                                    داث الفوضى واملشكالت داخل الصف دقيقة فان هذا مدعاة لشعورهم بالرتابة واجلحود واح٢٠تزيد مدته عن 
.                                                                           كما ان قلة التنويع يف االنشطة خالل احلصة يفقد الطلبة احلماس والتشويق والتحدي-
ن مشاعر واجتاهات معلمهم فان اخربهم ان موضوع الدرس صعب او غري مهم فهذا يزيد من              ان الطالب يتشربو   -
  .                                         حدة التوتر واالحباط لديهم وحيفزهم على خرق قوانني الصف -

تفكري واستيعاب ما تلقوه    كما ان سرعة سري املعلم يف شرح الدرس دون اعطاء الطالب راحة بني الفينة واالخرى لل               
.                                                                                        من معلومات يؤدي اىل شعورهم باالحباط والتوتر فيلجأون عندها اىل اثارة املشكالت

السماح هلم ببعض احلرية، مما يؤدي اىل       -مات   يتحيز املعلم يف بعض املواقف الصفية لفئة من الطلبة يف توزيع امله            - 
توليد شعور احلقد والقهر لدى باقي الطلبة مما يدفع بعضهم اىل احلاق االذى باحد الطلبة الذين يتحيز هلم املعلـم او                

              .                                                                      مبمتلكاته املدرسية او باملعلم نفسه
  

ويكون املعلم قد تسبب يف اجياد مشكالت انفعالية وسلوكية لدى الطلبة كان من املمكن تفاديهـا مبراعـاة                          
  .                             قدرات وحاجات طالبه والفروق الفردية بينهم واحقاق العدل بني الطلبة

يث انه يتطلب من الطالب أن ينضبطوا على مقاعدهم دون حركـة      بعض املعلمون تقليديون يف منط اعطاء احلصة حب       
طوال احلصة، او ان ال خيالفوه الراي، دون مراعاة احلاجات النمائية لديهم كاحلاجة للحركة باعتبارها جـزءاً مـن                   

  .                                            عوامل النمو
حق مـن   يف تكوين آراء وافكار الطالب وهوه يف بعض املراحل النمائية التعبري عن الراي املنظم يساهم اكثر من غري       

  .                                                                      حقوق االنسان وحاجة نفسية وعقلية
    

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 83 
 

يف احلصة السادسة كيف يستغرب املعلم جلوس الطالب غري السوي يف بعض االحيان على املقعد اخلشيب غري املريح                
او السابعة ويقوم بتوبيخه واطالق االحكام القاسية عليه وتلقيبه بالقاب نابية تدفعه ان يدافع عن نفسه ويتهجم على                  

  .                                املعلم
الـيت  ل الدرس وكيف ال يهرب الطالب من احلـصة          الوكيف ال ياكل اجلائع خلسة وال ينام املريض او التعب خ           

  .                                             يكرهها الن االستاذ جيربه على التصلب يف مقعده طوال احلصة
، اسلوب جذاب، ووسائل تعليمية كلها عوامـل اذا وجـدت بـشكلها        ؤمما سبق يتضح انه لدينا منهاج، معلم كف       

  .                        ل والعكس صحيحاالجيايب ادت اىل حتقيق اهداف العملية التعليمية بشكل فعا
                                                        -:االتصال والتواصل مع الطلبة    )جـ

اذا دخل املعلم باب غرفة الصف فهو يف عامل االبداع والعطاء اخلاص به، وهو الفنان الذي ينظم وخيطـط وينفـذ                     
  .                    حصته

ناك سلوكات عديدة يقوم ا املعلم اثناء ادارته لصفه واثناء تعامله مع طلبته قد تؤدي اىل استفزاز سلوك العنـف                    ه
  .              لدى الطالب

.                                              اهم مهارة على املعلم امتالكها واستخدامها مع طلبته هي االتصال والتواصل االجيايب
  

اذا نسي املعلم انه االب واملريب واملعلم وتعامل مع الطالب على انه اسم او رقم يف الصف فقد حرم الطالب                     •
من اهم حق من حقوقه بان يعامله كانسان، هذا يتطلب من املعلم ان يتفهم ويتعاطف ويثق ذا الطالب وان                

 وان يقدره مثل باقي زمالئه حىت لوكان اقصرهم، او اقلـهم حتـصيالً،              حيترمه مهما كان مستواه الدراسي    
والعكس من ذلك سوف يؤدي اىل ان يتسبب املعلم باجياد املربر القوي للطالب بان يدافع عن وجوده حىت                  

  .                    لو كان بالقوة
ه كما يستمعون هم له، واحياناً عليـه  هناك فرق بني االستماع واالصغاء، احياناً على املعلم ان يستمع لطلبت         •

ان يصغي وهي درجة اعلى من االستماع تتطلب من املعلم ان حياول فهم معىن كالم الطالب كمـا يريـد                    
الطالب وان يشعره بانه قد فهمه إما بكلمة او حركة من راسه او بتعبري بسيط يف وجهه او حىت مهمـة،                     

استاذه على انفراد وليس امام زمالؤه، مثال على ذلك كأن يـذكر  ورمبا ان الطالب حيتاج اىل ان يتكلم مع       
او انه ضحك يف الصف     ... الطالب سبب تأخره عن احلصة، او عدم اداء واجبه الدراسي او عالماته املتدنية            

  .                                 اخل...او رفض اخلروج للكتابة على اللوح
ويفهم ماذا يريدون، لكن اذا مل يفعل املعلم ذلك وأصر وتعنت برايه وكان الطلبة حيتاجون اىل من يصغي هلم        •

  .                                                                             صارماً جداً أدى ذلك اىل مترد الطلبة عليه
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الطلبة اطراف احلديث ويتهامـسون     قد يسمع املعلم اصواتا يف غرفة الصف دون معرفة مصدرها، اذ يتبادل بعض              

.                                                                                  رغبة منهم يف املشاركة) يا أستاذ(اثناء الشرح وجييبون على االسئلة بصوت عال دومنا اذن، ويصيحون 
معرفة الطالب بالقوانني الصفية وغالباً ما يكون يف الـصف  من ابرز االسباب اليت تدعو اىل هذه املشكالت هو عدم       

) ان املوقد حار ومؤٍذ فال تلمسه     (من يرغب بتجربة القوانني الصفية اليت يصنعها املعلم، هذا شبيه متاماً بقولك للطفل              
  .                ولكن كل ممنوع مرغوب

صص يف بداية العام الدراسي احلصص االوىل لتحديد        حىت يضمن املعلم بقاء الصف باقل مشكالت ممكنة عليه ان خي          
القوانني وافضل طريقة لذلك جعل الطلبه انفسهم يشاركون يف وضع هذه القوانني بشرط ان تكون استجابة املعلـم         

  .                     عادلة وواحدة عند خرق هذه القوانني حىت ال يشعر الطلبة بتحيزه حنو بعضهم
على التواصل االنساين بني املعلمني والطلبة وتبين جواً من االلفة واملودة كما اا تزيد الدافعيـة         روح الدعابة    تساعد

.                                               للتعلم وتساهم يف رفع املعنويات لدى الطلبة الذين يشعرون باالحباط اضافة اىل اا ختفف من حدة التوتر يف احلصة
او شد اذنـه فيـؤدي ذلـك اىل         .. د يبالغ بعض املعلمني يف استخدام روح الدعابة فيحاولون قرص طالب          ولكن ق 
  .مشاكل

كما قد يقدم بعض املعلمني على السخرية فتتحول الدعابة اىل اهانة وتؤدي اىل غضب الطالب والرد على املعلـم                     
قت يكون الطالب غاضباً او حمبطاً فيزيد من تـوتره          بسخرية او ان خيتار املعلم الدعابة بلمس الكتف او الراس يف و           

  .       ويتحول اىل عدائي جتاه املعلم
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  شخصية املعلم
  
تساءل التربويون واملتخصصون يف عامل املهن حول شخصية املعلم الناجح، السمات واخلصائص اليت              

جات التعلـيم فعاليـة، وطرحـت    تتوفر لدى معلم حمبوب من طلبته والعاملني حوله والذي حيقق اكثر خمر        
 نفس التأهيل ونفس الـدورات      تساؤالت مثل ما هو السبب وراء اختالف أداء املعلمني الذين خضعوا أىل           

  التدريبية؟
 

  .ال بد ان األمر يتعلق بسمات خاصة ؤالء املعلمني
فية، انفعاليـة، سـلوكية،     شخصية املعلم او ما يقال عنها الكرزما، هيكل متكامل مما لديه من جوانب جسدية، معر              

  .اخل..عالقاته مع اآلخرين، خرباته
هنـاك مسـات    . ثري اجلانب املعريف من مهارات ، تأهيل، قدرات امهية عن جانب الشكل اخلارجي للمعلم             افال يقل ت  

متعدده يشترك ا بعض اإلفراد عن غريهم حيث وجد العلماء الذين اجروا دراسات على األشـخاص العـاملني يف    
هن املختلفة ، وجدوا ان هناك مسات وصفات لدى البعض جتعلهم اكثر جناحا يف مهنة ما دون غريها، هذا جيعـل                     امل

أخر عادي، فين كهرباء ماهر وغريه اقل مهارة، مهندس مشهور ومهندس مغمور، كذلك معلـم        و لدينا طبيب ماهر  
  .مميز وحمبوب ومعلم عادي

ثبات النسيب مع الزمن فال نتحدث عن صفة او سلوك ظهر فجاة يف أحد              حنن نتكلم عن صفات لدى املعلم تتميز بال       
علـى الطالـب   ) إجيابيا او سلبيا(دث عن السمات اليت نالحظها يف املعلم غالبا وتترك أثرا    حاملواقف مث اختفى بل نت    

  .ومن حوله
  -:االخص الطلبةاملعلم وتواصله مع من حوله ب نذكر بعضا من السمات الشخصية اليت هلا االثرعلى اداء

 يعترب املظهر العام من اكثر السمات تاثريا على الطالب  وعلى االخـرين ، يـشمل                 - :املظهر العام اخلارجي  _  
ذلك لباس املعلم ومدى مواءمته للعصر حبيث يكون مقبوال ليس فيه تناقضا ، تظهر عليـه النظافـة والترتيـب          

م املعلم الن ذلك يرتبط خبصائص النمو لديهم فهم يف مرحلة           الطلبة يهتمون بشكل كبري بطريقة هندا     . والتناسق
تكوين اهلوية واالجتاهات اليت تزيد من اهتمامهم باملظهر اخلارجي الي شخص فكيف باملعلم الذي يقف أمامهم                

  .عدة ساعات
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هـه ، نظـرات      تعترب حركات  جسد املعلم سـواء مـن مـشيته،وقفته، تعـابري وج              -:حركات املعلم  -
ثرات هامة الا اللغة غري اللفظية الصادرة عن املعلم ، منها يشعر الطالب بالتواصل              مؤ. اخل...ه،عيونه،جلست

  . او بعدم االهتمام، يشعر الطالب بان املعلم عنيف او لطيف غاضب او غري غاضب وهكذامواالهتما
ده إحساسه بالقلق ،فهـو      هناك منط من الناس يعتربوا قلقني بطبعهم فان كان املعلم يسود عن            -:املعلم القلق  -

غالبا متوترا مهما كانت الظروف، واي سلوك بسيط من الطالب يكون كافيا الرتفاع التوتر لديه وإغضابه                
  .وانفعاله

 الصدق يرتبط باالمانه ، فاذا كان املعلم يتسم بالصدق فهو راع المانته ودقيق يف عمله سـواء                  -:الكذب -
  .اذا مل يتسم بالصدق فهو يلجا اىل الكذب وهذا يؤدي الىظم الطلبة التدريس ، املتابعة او التقييم ، اما 

 اذا كان املعلم سلبيا يف إدراكا ته فهو عندما يرى كأسا نصفه مليء باملاء يقـول ان                  -:منط التفكري السليب   -
 عندما يرى موقفا  طالبيا سوف يدركه سلبيا وبالتايل اذا ضحك الطالب او حترك من مقعده او              . نصفه فارغ 

كمانراه متعنتا برايه .فهو يقصد اهانة املعلم ويريد اثارة الشغب يف الصف...قال كلمة او ارجع راسه للوراء      
  .ال يرى صوابا اال عنده متصلبا يف مواقفه تقليدي ممل
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  فلسفة املعلم
  

  -:املشغل التدرييب
  

  -:االهداف
  ".فلسفة املعلم"أن يتعرف املتدربون على مفهوم  .١
 .أن يتعرف املتدربون على بعض عناصر فلسفة املعلم .٢
 .أكتساب املتدربون اجتاهات اجيابية حنو مهنة التعليم .٣
 .أن مييز املعلم املتدرب منط السلوكات الطالبية اليت تستدعي منه التصرف .٤
  .أن یكون المعلمون المتدربون توقعات واقعیة نحو الطلبة .٥
  .، جهاز عرض قرطاسية، كرتون ،جهاز حاسوب -:املواد

  ) ١(نشاط ارقم 
  تشكيل جمموعات من املعلمني وحتديد مقرر لكل جمموع

 "ما هي فلسفتك اخلاصة يف التعليم: " توجيه السؤال التايل
 عرض االجابات هلذا املفهوم

 رح حول املفهوملشقيام املدرب بالتوضيح وا
  ) ٢(نشاط رقم 

  . حنو مهنة التعليممقياس اجتاهات بسيط( يقوم املدرب بتوزيع اوراق 
  يطلب من املتدرب االجابة على الورقة واالحتفاظ ا

  رح والتوضيح حبيث يستطيع كل متدرب                    ش   يقوم املدرب بال-     
  .        أن يقيم نفسه
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  -:اخي املعلم اخيت املعلم  

   رأيك جتاه مهنة التعليم، مع االحتفاظ بالورقةأرجو ان حتدد بالقلم اين تقع على هذا اخلط مبا يعرب عن
    املهنة

    أحب مهنة التعليم جدا وأشكر اهللا انين اعمل ا
    .شعر أحيانا انين أتوافق مع مهنة التعليم أ

    .ىن البقاء يف مهنة التعليم مع احداث بعض التغريات  أمت
    .العمل يف التعليم بشكل غري متفرغ 

    .كغريه من املهن ليس اكثريل بة عليم بالنس الت
    .ث عن مهنة اخرى    احب
      .تتوافق شخصييت مع مهنيت  ال 
    .يكن التعليم اختياري االول   مل 

     مصدر رزقي ولكين ال احبه    التعليم
  

  )٣( رقم نشاط 
  )حالة( تقسيم املعلمني اىل جمموعات واعطاء كل جمموعة            
  ، جييبوا على االسئلة املكتوب اسفلهان بعد تدارس اموعة احلالة عليهم أ-      

  .عرض كل جمموعة الجاباا واملناقشة            
   )١(حالة 

     حسن طالب يف الصف العاشر ، حضر اىل حصة اللغة العربية بعد قرع جرس بدء احلصة ب عشر دقائق علما       
  .باا املرة الثانية      

  ما هي توقعاتك حول اسباب سلوك حسن ؟ •
 لو كنت استاذ اللغة العربية ماذا يكون تصرفك؟ •
 ماذا تتوقع ان تكون نتائج تصرفك مع الطالب؟ •
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   )٢(حالة 
طلبت معلمة الرياضيات من الطالبات يف الصف الثامن ان يفتحن دفاترهن لكي تقوم بعملية تقيـيم حـل                  

  .قعد امساء ، نظرت الطالبة اىل املعلمة بارتباك واملقعد فارغ امامهاالواجبات، ولكن عندما وصلت اىل م
  ما هي توقعاتك حول سلوك امساء؟ •
 ماذا كنت ستفعلني مع امساء ؟ •
 ماذا تتوقعني ان تكون نتائج واثار تصرفك مع الطالبة؟ •

   )٣(حالة 
ف لقراءة موضوعه يف االنـشاء      أمحد من الطلبة املتفوقني يف صفه االول ثانوي، يف حصة اللغة االجنليزية وق            

واخطا مرتان خالل القراءة، وعندما اراد االستاذ استالم املوضوع وجده مكتوبا على ورقة غري مرتبة وبعض    
  .الكلمات مشطوبة

  ماهي توقعاتك حول اسباب وضع امحد يف تلك احلصة؟ •
 ماذا كنت ستفعل معه؟ •
 ماذا ستكون ردة فعل امحد ؟ •

   )٤(حالة 
 العلوم للصف السادس، يزعجه دائما سلوكات الطالب مروان النه خيرج كثريا من مقعـده               علي معلم ملادة  

ويقف عندما ينقل املالحظات عن اللوح، يطقطق يف قلمه ، فقرر املعلم ان يقوم بامهاله حىت يتوقـف عـن                    
  .سلوكاته املزعجة، فلن يتركه يشارك يف احلصة التالية ولن يتحدث معه وسوف يعتربه غري موجود

 هل توافق االستاذ علي على ما ينوي عمله؟ •
  ما ذا تعترب سلوكات الطالب ؟ •
 ماذا تتوقع ان تكون نتاجات ذلك على الطالب؟ •
 ما هي االساليب التربوية اليت ميكن استخدامها لتعديل سلوك الطالب؟ •
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   )٥(حالة 
اذ اخلروج اىل احلمام فـرفض  عادل طالب يف الصف التاسع ، ال حيب حصة االجتماعيات ، طلب من االست          

 ال حيق لك اخلروج، عالماتك ضعيفة يف االمتحان، ومل تكن منتبها خالل احلصة، وما هـذا           -:االستاذ وقال 
  .الشكل واهللا ما بقبلك عندي زبال

  ما هي اسباب سلوك عادل برايك؟ •
 ما رايك يف تصرف االستاذ؟ •
 ما هي نتائج تصرف االستاذ على الطالب؟ •
   التربوية املقترحة للتعامل مع هذه املشكلة؟ما االساليب  •
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  كفاءة املعلم ومهاراته: ثانيا 

  املشغل التدرييب
  -:االهداف

  .ه   أن يتعرف املتدربون على أهم املهارات الالزمة للتعامل مع الطلبة بكفاء-١
  . لمية واليت تؤدي اىل استفزاز الطلبة أن يعي املتدربون املمارسات النامجة عن نقص كفاءة املعلم الع-٢
  .فعالةلأن يعي املتدربون املشكالت الطالبية الناجتة عن أساليب التدريس غري ا-٣
  . أن يكتسب املتدربون مهارات االتصال والتواصل االجيايب مع الطلبة-٤

    االجراءات
  لوح أبيض، اقالم خاصة باللوح، قرطاسية، أوراق عمل: املواد

  ) ١(  رقمنشاط 

   تقسيم املتدربني اىل جمموعات وحتديد مقرر لكل جمموعة-
  عامل مع الطلبة    ت  يطلب من كل جمموعة كتابة أهم ثالث مهارات تلزم املعلم لل-
  يقوم املدرب بكتابة ما تذكره اموعات على اللوح وفق التصنيف التايل-

 الكفاءة العلمية اساليب التدريس االتصال والتواصل
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 )    ٢ ( رقم نشاط

  :تقسيم املتدربني اىل جمموعات واعطاء كل جمموعة أحد االسئلة التالية
o كيف يكون املعلم سببا يف تكوين اجتاهات سلبية لدى الطالب حنو املادة الدراسية؟ 
o هل هناك عالقة بني كفاءة املعلم العلمية واالنضباط الصفي؟  
o ر الطالب بالظلم والقهر؟كيف يكون املعلم سببا يف شعو  

 .حصر اموعات التدريبية الساليب التدريس املستفزة للطالب، واملشكالت السلوكيةاليت تظهر لدى الطلبة
  ) ٣ ( رقم نشاط
  )غريلفظي/لفظي (  يقوم املدرب بتوضيح مفهوم االتصال والتواصل-
  االجيايب/لسليب توزيع ورقة عمل يكتب عليها كل متدرب سلوكات املعلم للتواصل ا-

 التواصل السليب التواصل االجيايب

 لفظي غري لفظي لفظي غري لفظي
  
  
  
  
  
 

   

  
  .طالب لتطبيق مهارة االضغاء الفعال-املتدربني على شكل ازواج ، يقوم كل اثنان بلعب دور معلمتوزيع  -
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  شخصية املعلم
  

  املشغل التدرييب

  -:اهداف املشغل
 

  ون على مفهوم الشخصيةان يتعرف املتدرب .١
  وعي املتدربون باثر مكونات الشخصية على الطالبزيادة  .٢

  
  قرطاسية ، لوح ابيض واقالمه: االدوات
   )١: (نشاط

  هل يعترب كل واحد منا شخصية؟. العصف الذهين -
    ما هي الشخصية؟ -
  احلوار والنقاش حول مواقف واقعية عاشها املتدربون خالل   -

  .مهنة التعليم
   لو كنت طالبا ما هي مسات املعلم الذي تتقبله؟-          
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  املوقف التعليمي والتعلم النشط

  مقدمة
ن املوقف التعليمي هو عملية تفاعل بني املعلم واملتعلم واملادة التعليمية والبيئة اليت يتم فيها التعلم ويتكون املوقـف                   إ

أن فاعلية املوقف التعليمـي     . ملعلم واملادة التعليمية والبيئة التعليمية    املتعلم وا : التعليمي من أربعة عناصر رئيسة وهي     
تتوقف على حتديد أدوار كل من هذه العناصر وتنظيم للعالقات فيما بينها مبا خيدم عملية حتقيق األهداف للعمليـة                    

علم واملتعلم السلطة والرهبة    التعليمية ، وقد كان يف املاضي دور املتعلم دور سليب وهو املتلقي ويسود العالقة بني امل               
أما يف الوقت احلايل ويف ظل التعلم النشط فتغريت األدوار فأصـبح         ، واملادة التعليمية جامدة من مصدر واحد حمدد        

دور الطالب املتعلم  دور اجيايب فهو مشارك يف املوقف التعليمي ودور املعلم ليس تلقيين كما كان سابقا فقد أصـبح       
يهيا ، إذ غدا دور املعلم مربيا ومعدال لسلوك طالبه يف االجتاه املرغوب فيه ودافعا للطالب ليكون                 دورا إرشاديا توج  

أكثر فاعلية يف العملية التعليمية، وهنا ال بد من التأكيد على تعدد مصادر التعلم واالنتقال إىل ما يـسمى بـالتعلم                     
كذلك ال بد من اإلشـارة إىل       .  ل التكنولوجيا املختلفة      الذايت واالستفادة من مصادر التعلم املتاحة حاليا من وسائ        

دور املنهاج وتطوره ومدى مواكبته للتطورات التكنولوجية والتربوية، وكذلك إىل املدرسـة وإدارـا ومواكبتـها        
  .للتطورات التربوية املعاصرة وكذلك اإلدارة التربوية عامة

  

ابيا للمتعلم حبيث تدفعه لعمل أنشطة يستخدم الـتفكري خـالل      هو طريقة تدريس تعطي دورا اجي   إن التعلم النشط   
حيث يكون املتعلم مشارك نشط يف العملية التعليمية، ويقوم املتعلمون بأنشطة تتصل باملادة التعليمية              .  عملية التعلم 

ا املعلم فهـو    إم.  مثل طرح األسئلة وفرض الفروض واالشتراك يف املناقشات والبحث والقراءة والكتابة والتجريب           
املوجه واملرشد واملسهل لعملية التعليم ، فهو ال يسيطر علي املوقف التعليمي بل يديره بطريقة ذكية ويوجه املتعلمني                  
من خالل األنشطة حنو حتقيق اهلدف وهذا يتطلب منه املرونة والتقبل ومهارات طرح األسـئلة وإدارة املناقـشات                  

  .من خالل األنشطة املتعددة وتصميم املواقف التعليمية املشوقة 
  : فوائد التعلم النشط 

  .اجلديدةتشكل خربات املتعلم دليال عند تعلم املعارف  -
 . ديدة وربطها خبرباته السابقة اجلول احلل عن طريق يتوصل املتعلم للمعرفة اجلديدة  -
  ..توظيف اخلربة اجلديدة يف املواقف التعليمية احلياتية اليومية -
 .على الثقة بذاته واعتماده عليها يساعد املتعلم  -

  :طرق التدريس املفضلة يف التعلم النشط 
 .مناقشات منظمة يف جمموعات صغرية  §
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 .أنشطة عصف ذهين  §
 .أنشطة تقييم ذاتيا  §
 .كتابة يف قاعة الدرس  §
 .حماضرة يتخللها توقف ونقاش  §
 .مناقشات غري منظمة يف جمموعات صغرية  §
 .لعب الدور  §
 .صغرية عروض يف جمموعات  §
 . عرض من متعلم واحد  §
 .رحالت ميدانية أو زيارة املكتبة وخمترب احلاسوب  §

  

  :التخطيط يف التعلم النشط 
حـىت  :  اإلجابة على األسئلة التاليـة      حتديد اهلدف التعليمي و         عند البدء يف التخطيط للتعلم النشط على املعلم       
  :كل مناسب يتمكن من تصميم أنشطة مناسبة للموقف التعليمي بش

  ما اهلدف من النشاط ؟  من هم أطراف التفاعل ؟  .١
 . مىت يكون موعد النشاط ؟ بداية اللقاء ، ايته أو خالل احلصة كاملة  .٢
 كم من الزمن حيتاج النشاط ؟ .٣
 .كيف سيعمل املتعلمون خالل النشاط ؟ نقاش أو كتابة أفكارهم  .٤
 هل سيكتب املتعلمون إجابام ويسلموا للمعلم ؟ .٥
 هل سيتم مناقشة أعمال الطلبة ؟  .٦
 هل سيتم التزويد بالتغذية الراجعة للمتعلم حول نشاطه؟  .٧
  ما هو دور املتعلم واملعلم وما االستعداد لكل طرف لعمل النشاط ؟ .٨
 مىت سيتم التزويد بالتغذية الراجعة ؟ وما اهلدف منها ؟  وكيف سيتم عرض رأى املعلم يف أعمال الطلبـة                     .٩

 ي ؟  فردي أم مجاع
 

  :خطوات حتويل وحدة إىل التعلم النشط 
حدد ما ميكن تعلمه باالكتشاف ، وما ميكن تعلمه بالتشارك ، وما ميكن تعلمه عن طريق احملاضرة ، وهنـا                     §

يتغري دور املعلم واملتعلم حسب تغري طريقة التدريس ، ليتناسب مع املوقف التعليمي املناسب لعملية التعلـيم   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 96 
 

 ، حبيث يعيد املعلم ترتيب الوحدة من خالل عملية التحضري وحتديد األنشطة املناسـبة               داخل احلصة الصفية  
 . لكل موقف تعليمي داخل الصف 

إذا توفر لديك مصادر تقنيات املعلومات ، ما الذي تغريه يف تدريس احلصة والتخطيط للمواقف التعليمية مبا                  §
سهم يف حتقيق التعليم النشط وأهـداف       ت احلصة حىت    يعزز عملية التعليم من خالل املواقف التعليمية داخل       

 . احلصة 
 :بناء على ما تقدم  §

صمم الوحدة حبيث حيل التعلم النشط حمل التعلم التقليدي آخذا يف االعتبـار أهـداف الوحـدة                  .١
 .وأهداف املادة 

 . صمم أنشطة مناسبة لبيئة التعلم  .٢
 .ا من خالل التعلم النشط  صمم أنشطة إلقاء ألجزاء الوحدة اليت ال ميكن تعليمه .٣
 . صمم أنشطة تساعد املتعلمني على تقومي  إجنازهم لعملية التعليم تقومي مرحلي وتقومي ختامي  .٤

 
 إدارة ا نطرح موضوع املوقف التعليمي ال بد  من طرح موضوع  اإلدارة الصفية اجليـدة الـيت تـؤدي إىل        م وعند

  املوقف التعليمي الفعال 
  

  :اإلدارة الصفية  
عد إدارة الصف فناً وعلماً وهي جمموعة من األمناط السلوكية اليت يستخدمها املعلم لكي يوفر بيئة تعليمية مناسـبة                   ت

وحيافظ على استمرارها مبا ميكنه من حتقيق األهداف التعليمية املنشودة،كما ميكن تعريف اإلدارة الصفية علـى أـا    
ا إىل تعزيز السلوك املرغوب فيه لدى الطلبة ويعمل علـى إلغـاء             جمموعة من النشاطات اليت يسعى املعلم من خالهل       

  . وحذف السلوك غري املرغوب فيه لديهم
وهناك تعريف يرى أن اإلدارة الصفية متثل جمموعة من النشاطات اليت يسعى املعلم من خالهلا إىل خلق وتوفري جـو                    

  . وبني الطلبة أنفسهم داخل غرفة الصفصفي تسوده العالقات االجتماعية اإلجيابية بني املعلم وطلبته 
ميكن حتديد أمهية اإلدارة الصفية يف العملية التعليمية من خالل كون عملية التعليم الصفي تشكل عملية تفاعل إجيايب         

ويتم هذا التفاعل من خالل نشاطات منظمة وحمددة تتطلب ظروفاً وشروطاً مناسبة تعمل اإلدارة              ، بني املعلم وطلبته    
وعلى الصحة النفـسية    ، كما تؤثر البيئة اليت حيد ث فيها التعلم على فعالية عملية التعلم نفسها            ، ية على يئتها  الصف

فإن هذا يؤثر على شخصية طلبته مـن        ، فإذا كانت البيئة اليت حيد ث فيها التعلم بيئة تتصف بتسلط املعلم             ، للطلبة  
 ومن الطبيعي أن يتعرض الطالـب داخـل غرفـة     . جهة أخرىوعلى نوعية تفاعلهم مع املوقف التعليمي من ، جهة

االنضباط الذايت واحملافظـة    :فهو يكتسب اجتاهات مثل   ،  أحدمها أكادميي واآلخر غري أكادميي        :الصف إىل منهاجني  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 97 
 

م واحتـرا ، وطرق التعاون مع اآلخرين     ، وأساليب العمل التعاوين    ،والثقة بالنفس   ، وحتمل املسؤولية   ، على النظام   
إن مثل هذه االجتاهات يستطيع الطالب أن يكتسبها إذا ما عاش يف أجوائهـا وأسـهم يف    .اآلراء واملشاعر لآلخرين    

 االجتاهات يف حالة مراعاة املعلم هلا يف إدارته          ممارستها وهكذا فمن خالل اإلدارة الصفية يكتسب الطالب مثل هذه         
  .لصفي أن حيقق أهدافه بكفاية وفاعلية فال بد من إدارة صفية فعالة وخالصة القول أنه إذا ما أريد للتعليم ا.لصفه 

 :ااالت اهلامة لإلدارة الصفية
  :املهمات اإلدارية العادية يف إدارة الصف:أوالً

هناك جمموعة من املهمات العادية اليت ينبغي على املعلم ممارستها واإلشراف على إجنازها وفق تنظيم يتفق عليه مـع                   
  : ن بني هذه املهمات وم، طلبته

  . أ ـ تفقد احلضور والغياب
  . ب ـ توزيع الكتب والدفاتر

  . ج ـ تأمني الوسائل واملواد التعليمية
  . د ـ احملافظة على ترتيب مناسب للمقاعد

  .  على نظافة الصف وويته وإضاءتهـ اإلشرافه 
  : املهمات املتعلقة بتنظيم عملية التفاعل الصفي:ثانياً

ونظراً ألمهيـة التفاعـل     ، لية التعليم عملية تواصل وتفاعل دائم ومتبادل ومثمر بني املعلم وطلبته أنفسهم             متثل عم 
وقد أكـد ت  ، فقد احتل هذا املوضوع مركزاً هاماً يف جماالت الدراسة والبحث التربوي ، الصفي يف عملية التعليم     

واملعلم الذي ال يتقن هذه     ، ت التواصل والتفاعل الصفي     نتائج الكثري من الدراسات على ضرورة إتقان املعلم مهارا        
 لفظيـة   أنشطة املعلم يف غرفة الصف هي       أنشطةاملهارات يصعب عليه النجاح يف مهماته التعليمية وميكن القول بأن           

ـ اوكالم ذ، وكالم يتعلق باحملتوى  ، اىل تعلم لفظي  ور يف غرفة الصف     تدويصنف البعض األمناط الكالمية اليت       أثري  ت
  . األمناط إلثارة اهتمام الطلبة للتعلم ولتوجيه سلوكهم وتوصيل املعلومات هلم  ويستخدم املعلم هذه .عاطفي

  : و صنف البعض اآلخر السلوك الصفي داخل الصف إىل 
  . أ ـ كالم املعلم 

  . ب ـ كالم الطالب
  : كما صنف كالم املعلم إىل 

  . أـ كالم مباشر
  . ب ـ كالم غري مباشر
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أي أن  ، دون إتاحة الفرصة أمام الطالب للتعبري عن رأيـه فيـه            ، الكالم املباشر هو الكالم الذي يصدر عن املعلم         ف
ويكبح مجاحه ومينعه من االستجابة وهنا فأن املعلم ميارس دوراً إجيابياً ويكون دور             ، املعلم هنا حيد من حرية الطالب       

  . الطالب سلبياً
  -:ومن أمناط هذا الكالم 

أما كالم املعلم غري املباشر فيضم تلك األمناط اليت تتيح الفرصة أمام الطلبـة       ، لتعليمات اليت تصدر عن املعلم للطلبة       ا
لالستجابة والكالم حبرية داخل غرفة الصف وذلك حني يستخدم املعلم أمناطاً كالمية مثل ما رأيكم ؟ هل من أجابه                   

وقـد  ، استجابة لسؤال يطرحه عليهم املعلـم  ، فقد يكون كالمهم  : ؟ وقد قسم كالم الطلبة إىل قسمني  ...أخرى  
وهناك حالة أخرى يطلق عليها حالة التشويش والفوضى حيث ينقطع االتـصال بـني              .  يكون الكالم صادراً عنهم   

  . األطراف املتعددة داخل غرفة الصف 
   -:وفيما يلي أصناف التفاعل اللفظي الصفي يف التصنيف األخري 

                           ـ: م املعلم غري املباشر ـ كال أ
   -:يأخذ كالم املعلم ذو األثر غري املباشر األمناط الكالمية التالية 

   سواء أكانت مشاعر إجيابية ، وذلك حني يتقبل املعلم مشاعر الطلبة ويوضحها هلم دون إحراج  : ـ يتقبل املشاعر١
  . مبشاعرهم وإمنا يتقبلها ويقوم بتوجيههافال يهزأ املعلم ، أم سلبية       

  يستخدم أمناط كالمية من شاا أن تودي إىل توضيح أفكار هم وتسهم يف : ـ يتقبل أفكار الطلبة ويشجعها٢
  . تطويرها       

    تايل يطلق وبال، وغالباً ما تكون هذه األسئلة من منط األسئلة اليت ميكن التنبؤ بإجابتها : ـ يطرح أسئلة على الطلبة ٣
  عليها األسئلة الضيقة أي حمدودة اإلجابة وال تتطلب استخدام مهارات التفكري العليا       

   وهي تلك األسئلة اليت تتطلب اإلجابة عنها استخدام مهارات تفكريية خمتلفة كالتحليل  : ـ يطرح أسئلة عريضة٤
  .   فيها عن أفكارهم واجتاهام ومشاعرهم الشخصية بةلواليت يعرب الط، والتركيب واالستنتاج والتقومي       

  

   -:ب ـ كالم املعلم املباشر 
   :   ويأخذ كالم املعلم املباشر أمناطاً خمتلفة فهو       

فاملعلم هنـا   ،  ويتضمن هذا النمط الكالمي قيام املعلم بشرح املعلومات أو إعطائها            -: ـ حياضر ويشرح  ١
  . التايل فإن تفاعلهم يتوقف عند استقبال احلقائق و اآلراء واملعلومات وب. يتكلم والطلبة يستمعون 

 ويتضمن هذا النمط قيام املعلم بإصدار االنتقادات أو التوجيهـات الـيت             - :ـ ينتقد أو يعطي توجيهات    ٢
وبالتايل فأن املعلم يصدر التعليمات والتوجيهـات والطلبـة   ، يكون القصد منها تعديل سلوك املتعلمني   

  .ويتضح أن تفاعل الطلبة  يف النمطني السابقني هو تفاعل حمدود جداً . تمعون يس
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  :  أما بالنسبة لكالم الطلبة  فيأخذ األشكال التالية 
      :ـ استجابات الطلبة املباشرة  أ

      م الـضيقة واسـتجابتهم    ــ ا تلك األمناط الكالمية اليت تظهر على شكل استجابة ألسئلة املعل           دويقص     
  . استجابام اجلماعية  السلبية أو 

       ويقصد ا تلك األمناط الكالمية اليت تأخذ شكل التعبري عن آرائهم وأفكارهم : ب ـ استجابات الطلبة غري املباشرة  
  . وأحكامهم ومشاعرهم واجتاهام 

  : ج ـ مشاركة الطلبة  التلقائية 
راً عنهم ويبدو ذلك يف األسئلة أو االستفسارات اليت تصدر عن      حيث يكون كالم الطلبة يف هذا الشكل صاد       

  . أي أم يأخذون زمام املبادرة يف الكالم ، الطلبة ملعلمهم 
وهو فترات الـصمت    . ولقد أضاف بعض التربويني يف تصنيفهم ألمناط التفاعل اللفظي داخل غرفة الصف             

   -:ويأخذ هذا الشكل األمناط التالية ، ل والتشويش واختالط الكالم حيث ينقطع التواصل والتفاع
  . مثل قراءة إعالن أو قراءة أمسائهم:  الكالم اإلداري  أ ـ 

  . حيث ينقطع التفاعل ،  وهي فترات الصمت والسكوت القصرية -:ب ـ الصمت 
 وهي فترات اختالط الكالم حيث تدب الفوضى يف الـصف ويـصعب فهـم    -:ج ـ التشويش  

  . و متييز الكالم الذي يدوراحلديث أو متابعه أ
وميكن القول أن التفاعل الصفي يتوقف على قدرة املعلم على تنظيم عملية التفاعل وذلك باستخدامه أمناطاً كالميـة         

   .يألا تؤدي إىل حتقيق تواصل فعال بني املعلم والطلبة يف املوقف التعليم، وخاصة تلك األمناط الكالمية غري املباشرة 
    :ه األمناط الكالمية ما يلي ومن أهم هذ

  ـ أن ينادي املعلم الطلبة بأمسائهم ١
  : ـ أن يستخدم املعلم األلفاظ اليت تشعر الطالب باالحترام والتقدير مثل ٢

  .. ،أحسنت ، شكراً، تفضل ، من فضلك 
   .بغض النظر عن كوا سلبية أو إجيابية،ـ أن يتقبل املعلم آراء وأفكار الطلبة ومشاعرهم ٣
  . ـ أن يكثر املعلم من استخدام أساليب التعزيز اإلجيايب الذي يشجع املشاركة اإلجيابية للطالب ٤
ـ أن يستخدم املعلم أسئلة واسعة وعريضة وأن يقلل من األسئلة الضيقة اليت ال حتتمل إال اإلجابة احملددة مثـل ال     ٥

لة اليت تتطلب تفكرياً واسعاً واستثارة للعمليـات        أو نعم أو كلمة واحدة حمدودة وإمنا عليه أن يكثر من األسئ           
  . العقلية العليا 

  . وينبغي أن يوجه املعلم النقد لطالب حمدد وعليه أن ال يعمم، ـ أن يستخدم النقد البناء يف توجيه الطلبة٦
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  . يامـ أن يعطي الطلبة  الوقت الكايف للفهم وأن يتحد ث بسرعة مقبولة وبكلمات واضحة تتناسب مع مستو٧
  .  ـ أن يشجع الطلبة  على طرح األسئلة واالستفسار٨

وال بد أخرياً اإلشارة إىل أمر هام ال جيوز إغفاله عند احلديث عن األساليب الفعالة لتشجيع الطـالب علـى                    
وهذا األمر يتعلق بوسائل االتصال غري الكالمية مثل حركات املعلـم وإشـاراته     ، التفاعل يف املوقف التعليمي     

فينبغي على املعلم أن ال يصدر أي حركة أو إشارة من شأا أن تشعر الطالب باالسـتهزاء أو                  ، تغاير وجهه   و
  .عملية التفاعل الصفي الن هذا يؤدي إىل عدم تشجيعه على املشاركة يف ، السخرية أو اخلوف 

  املهمات املتعلقة بإثارة الدافعية للتعلم:ثالثاً
 الطلبة باعتبارها متثل امليل إىل بذل اجلهد لتحقيق األهداف التعليمية املنـشودة            لتعلم لدى تكمن أمهية إثارة الدافعية ل    

ومن أجل زيادة دافعية الطلبة للتعلم ينبغي على املعلمني القيام باستثارة انتباههم واحملافظة علـى  . يف املوقف التعليمي   
داف التعليمية ، وأن يعملوا على استثارة الدافعية الداخلية         استمرار هذا االنتباه ، وأن يقنعوهم بااللتزام لتحقيق األه        

  . للتعلم باإلضافة إىل استخدام أساليب احلفز اخلارجي للطلبة الذين ال حيفزون للتعلم داخلياً
     :املهمات املتعلقة بتوفري أجواء االنضباط الصفي:  رابعاً

فبعض املعلمني يفهمـون    ، علية والنشاط داخل غرفة الصف      إن االنضباط الصفي ال يعين مجود الطلبة وانعدام الفا          
كما أن البعض من    ، االنضباط على أنه التزام الطلبة بالصمت واهلدوء وعدم احلركة واالستجابة إىل تعليمات املعلم              

لالزمـة  فالنظام يعين توفري الظـروف ا     ، مفهوم النظام ومفهوم االنضباط     : املعلمني مازالوا خيلطون بني مفهومني مها     
وميكن االستدالل من هذا املفهوم أن النظام غالباً مـا يكـون            ، لتسهيل حدوث التعلم واستمراره يف غرفة الصف        

مصدره خارجياً وليس نابعاً من ذات الطلبة بينما يشري مفهوم االنضباط إىل تلك العملية اليت ينظم الطالب سـلوكه                   
لتايل فإن هناك اتفاقاً بني مفهوم النظام واالنضباط باعتبار مها وسـيلة            وبا، ذاتياً من خالهلا لتحقيق أهدافه وأغراضه       

 واستمرارها يف أجواء منظمة وخالية من املشتتات أو العوامل املنفرة أو املعيقـة   وشرطاً الزمني حلدوث عملية التعلم    
خـارجي أمـا االنـضباط    فالنظام مصدره   ، للتعلم لكن الفرق يكمن يف مصدر الدافع لتحقيق النظام أو االنضباط            

فمصدره داخلي من ذات الفرد وال شك أن االنضباط الذايت يف غرفة الصف على الرغم مـن أمهيتـه وضـرورته                     
للمحافظة على استمرارية دافعية الطالب للتعلم يعد هدفاً يسعى املربون إىل مساعدة الطالب على اكتسابه ليـصبح                 

  .قادراً على ضبط نفسه بنفسه
ملمارسات اليت يتوقع من املعلم القيام ا لتحقيق االنضباط الصفي الفعال بغية إتاحة فرص التعلم اجليد     ولعل من أبرز ا   
   : للطلبة ما يلي

  . يعمل املعلم على توضيح أهداف املوقف التعليمي للطلبة   أن-١
  ا  أن حيدد األدوار اليت يتحملها الطلبة يف سبيل بلوغ األهداف التعليمية املرغوب فيه-٢
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حيث حيرص على مشاركتهم يف حتمل املسؤوليات كـل         ،  أن يوزع مسؤوليات إدارة الصف على الطلبة مجيعاً          -٣
  . على ضوء قدراته وإمكانياته

  . ويسعى إىل مساعدم على مواجهتها،  أن يتعرف على حاجات الطلبة ومشكالم -٤
  ة واالحترام املتبادل ــنهم العالقات اليت تقوم على الثقوأن ينمي بي،  أن ينظم العالقات االجتماعية بني الطلبة -٥

  . ويزيل من بينهم العوامل اليت تؤدي إىل سوء التفاهم      
  . أن يوضح للطلبة  النتائج املباشرة والبعيدة من وراء حتقيق األهداف التعليمية للموقف التعليمي-٦
وتـدفعهم إىل     ،لق عندهم الدهشة وحب االسـتطالع        أن يعمل على إثارة الطلبة وذلك من خالل أسئلة خت          - ٧

   ماذا حيدث لو أن الشمس مل تظهر طوال العام؟ -:االنتباه واهلدوء مثل 
ويقصد ذا األسلوب وضع الطالـب يف موقـف        ) بأسلوب االستثارة الصادقة    (  أن يستخدم ما ميكن تسميته       -٨

ملاذا ال تطري الدجاجة مثل العصفور ؟ علماً بأن :  الطلبة مثل وذلك بأن يطرح املعلم سؤاالً على    ، احلائر املتسائل   
وقد يتبادر للذهن أن هذا األسلوب يتشابه مـع أسـلوب إثـارة             ، للدجاجة جناحني أكرب من جناح العصفور       

  . لكن خلق الصدمة يعطي استجابة أقوى من األسلوب األول،الدهشة 
                 .ا املختلفة أن يستخدم أساليب التعزيز االجيايب بأشكاهل -٩

  . ـ أن يلجأ إىل تقسيم الطلبة إىل جمموعات وفرق صغرية وفق متطلبات املوقف التعليمي١٠
 فيغري وينوع يف أساليبه التعليمية وال يعتمـد أسـلوبا أو منطـاً             ،ـ أن يستخدم استراتيجيات تعليمية متنوعة       ١١ 

  . تعليمياً حمدداً
تفاعل الصفي اليت تشجع مشاركة الطلبة وأن يغري وينوع يف وسائل االتصال والتفاعل  ـ أن يستخدم أساليب ال    ١٢ 

  . وعليه أن يغري نغمات صوته تبعاً لطبيعة املوقف التعليمي، سواء يف الوسائل اللغوية أم غري اللغوية 
وتشجع أساليب النقد ، ر ـ أن يعتمد يف تعامله معهم  أساليب اإلدارة الدميقراطية مثل العدل والتسامح والتشاو   ١٣

  . البناء واحترام اآلراء
  . ـ أن ينوع يف الوسائل احلسية لإلدارك فيما خيتص بالسمع واللمس والصرب١٤
  .  إىل السلوك الفوضوي  ـ أن جينب الطلبة العوامل اليت تؤدي١٥
  . نه االنفعايلشريطة أن حيافظ على اتزا،  أن يعاجل حاالت الفوضى وانعدام النظام بسرعة وحزم  ـ١٦
  .  أن خيلق أجواء صفية تسودها اجلدية واحلماس واجتاهات العمل املنتج-١٧
احترام املواعيـد واحتـرام آراء      -: أن يعمل على مساعدة الطلبة على اكتساب اجتاهات أخالقية مناسبة مثل           -١٨

  . الثقة بالنفس الضبط الذايت، االجتهاد ، املواظبة ، اآلخرين 
١٩-م على حنو ذايت أن يفسح اال أمام الطلبة لتقييم سلوكهم وتصرفا .  
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وأن يناقشهم  بأمهية    ،  أن يوضح القاعدة األخالقية للسلوك املرغوب فيه ومواصفات هذا السلوك ومعايريه             -٢٠ 
  . وضرورة السلوك املرغوب فيه ونتائج إمهاله

رورا فال بد من وجود املعلم القادر علـى فهـم   على أية حال وعلى الرغم من أمهية كل هذه األمور السابقة وض         
وفهم البيئات االجتماعية اليت حتيط     ، الطلبة والتعامل معهم ورعاية شؤوم الصحية والنفسية واالجتماعية والتربوية          

  . ومساعدم على التكيف االجتماعي ،م 
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  :املراجع 

  نبيل الغزايل.  الصفية دور املعلم يف اإلدارة- ١
  )دار الفكر العريب (جاد اهللا  . حممد سليمان   ، د.   اجتاهات يف أصول التدريس مبدرسة التعليم األساسي – ٢
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   والتعلم النشطاملوقف التعليمي
 االنشطة التدريبية

  :االهداف
  يميان يتعرف املشاركون على مفهوم ادارة املوقف التعل -
  ان يتعرف املشاركون على مفهوم التعلم النشط -
  ان يتعرف املشاركون على اساليب ادارة الصف -
  ان يتعرف املشاركون على جماالت االدارة الصفية -
  ان يتعرف املشاركون على االساليب التربوية لتوفري االنضباط الصفي -
تناسب واملوقف التعليمـي واملرحلـة   ان يتعرف املشاركون على كيفية استخدام االساليب املتنوعة  مبا ي  -

 التعلبمبة
 

  : ضمن اموعة التدريبية بني اآليت :)١(نشاط رقم 
  . ما هو مفهوم إدارة املوقف التعليمي  -١
  ما هو مفهوم التعلم النشط ؟  -٢

  

   : )٢(نشاط رقم 
  :من خالل مفهوم املوقف التعليمي والتعلم النشط، قم بتحضري حصة صفية مضمنا ما يلي

  .يد االهداف التعليميةحتد .١
  .تصميم انشطة مناسبة لتحقيق اهلدف من التعليم .٢
  .حتديد الوقت املناسب لكل نشاط ومكانه .٣
  .حتديد الوسائل واالساليب لتنفيذ االنشطة .٤
   .حتديد االدوار للمعلم واملتعلم يف النشاط .٥
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  :ضمن اموعة التدريبية  بني األيت :   )٣(نشاط رقم 
   اإلدارة الصفية  ؟  ما هو مفهوم

  ما هي جماالت اإلدارة الصفية ؟ 
  

  )٤(نشاط رقم 
  )اموعات( وين  التعال أسلوب العمباستخدام والطلبةحصة صفية  متضمنة تفاعل صفي جيد بني املعلم قم بتحضري
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  املعلم الذي نريد

  مقدمة

مهية املعلم يف هذا العصر لتفجـر املعلومـات واملعـارف أو         يعترب املعلم كلمة السر يف العملية التربوية وتزداد أ        
التكنولوجيا وتعقد احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ومن مث حلاجة اتمع إىل مجيع عقول أبنائه وأيديهم               

اك تغري وان املعلم    وتبدو أمهية املعلم يف جمتمعنا وان التغيري أن مل يكن املعلم قائداً له فانه لن يكون هن                . ليستوعبها
أو بناؤه حلساب املالك الذي هـو       " تكوين الطفل "هو بيت القصيد يف العملية التربوية فهو يقوم بتنفيذ مشروع           

  :وهذا يتطلب من املعلم أن يكون . اتمع أو األمة

 .وسيطاً وليس ناقالً للمعرفة -
 .منظماً وميسراً لتعلم املفاهيم -
 .مثقفاً ومنتمياً -
 ..معلماً فقط مربياً وليس  -
 .ا لطلبته وليس آمرافمنص -
 .صابرا ومرحبا لتساؤالم وليس مقدما هلم األجوبة اجلاهزة بل مرشدهم على مصادرها -
 .نه قدوة لطالبهامؤمنا ب -
 .مشاورهم ليشعروا أن لرأيهم قيمة ولوجودهم أثرا  -
 .مثريا لبيئتهم بأوعية الثقافة الرفيعة املقروءة املسموعة واملرئية -
 .زا كل الفرص إلثراء خربام بالنافع املفيدمنته -
 .زارعا يف عقوهلم وقلوم بان األمل قائم ولكن اجلهد مطلوب -
  .مهتما بشكله وهندامه -

  :من أبرزها، ال بوجود معلم يتمتع بصفات ومهارات متميزة يف قيادة عملية التعليمق ا   إن التعليم الناجح لن يتحق
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 جز ، ارساء االلفةكسر اجلمود وازالة  احلوا-١

  .بينه وبني طالبه حبيث تبدأ األلفة والتواصل من أول وهلة) اجلليد(  وهو املعلم الذي حيرص على كسر حاجز الغربة

  :احلكوايت  -٢

بل حيرص على إدارة حديث مع طالبه قبل بداية احلـصة  ، وهو الذي ال يتعجل الدخول يف الدرس اجلديد مع بداية احلصة          
  .ي هذا احلديث أحوال الطلبة واستفسارام وطلبام وشواغلهموغالبا ما يغط

 احملرك -٣

 وهو املعلم الذي لديه قناعة كبرية بأمهية إطالق الشرارة األوىل يف بداية الدرس فنجده حريصا على يئة الطالب ملوضوع                   
  .فيختار ما يناسب درسه، الدرس وعلى تنويع أساليب التهيئة

 :فنان العرض -٤

إذ يقوم األخري بتوظيف ما لديه مـن فنـون          ، علم الذي يشبه فنان عرض البضاعة يف واجهة احملالت         وهو امل    
  . حبيث جيذب اآلخرين للنظر إىل البضاعة ومن مث دخول احملل لشرائها نظرا حلسن تنسيق العرض

 :احملفز -٥

ى استمرار هذا التفاعل  أي انـه        وهنا يشبه املادة احلافزة اليت تنشط التفاعل الكيميائي بني مادتني وتعمل عل              
يثري الرغبة لدى الطالب للتفاعل مع موضوع التعلم من خالل ممارسة أنشطة التعلم حىت تتحقق أهـداف الـتعلم                    

  .املرجوة 

  :املعلم املغناطيسي -٦

  اعتقاد وهو املعلم الذي لديه قناعة كبرية يف امهية االستحواذعلى انتباه الطالب طوال الوقت ،مبعىن ان لديه                     
  .انه املعلم اليقظ الذي التفوته شاردة او واردة 
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  :الرابط  -٧

ول ان يربط بينها فهو يلم مبحتوى الدرس        ايف صورة نقاط جوهرية مفتاحية وحي      وهو املعلم الذي يلخص الدرس    
  .ويوجزه يف كل مترابط 

 :املعلم احلكيم -٨

 من خالل فطنته يف معاجلة أسباب حـدوثها         وهي من أهم الصفات للتعامل مع سلوكيات الشغب وتظهر احلكمة           
  .والعمل على معاجلتها قبل الظهور بصرب وروية

 : املعلم اللبق -٩

وهو املعلم الذي يعامل طلبته برقة واحترام واهتمام وجماملة وبروح تتميز بالتلقائية واملرح دون اإلخالل بالقواعـد                 
  .الصفية أو خرق األصول األخالقية

 :كشفالباحث واملستاملعلم  -١٠

  .ةوهو الذي يشجع طالبه على اكتشاف املعرفة بأنفسهم ويقدم هلم العون واإلرشاد عند الضرور

  :املعلم التكنولوجي.١١         

وهو الذي يعمل على استثمار ما توصل إليه العلم احلديث يف عملية التعلم والتعلـيم واكتـسام للمهـارات                       
  .واخلربات املختلفة

   خارج املدرسةاملعلم القدوة-١٢

  .يكون معلما قدوة حسنة يف سلوكه خارج املوقف الصفي
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  املعلم الذي نريد

  االنشطة التدريبية 

  :االهداف

  يذكر املتدرب سرية معلم قام بتعليمه يف املدرسة -
   أن يستنتج املتدرب صفات املعلم الذي نريد -
 أن يعدد املتدرب أدوار املعلم داخل الصف -
  ) :١( نشاط رقم -

  .أقالم، لوح قالب: اد املطلوبةاملو

  وطرح أسئلة، مناقشة، حوار: طريقة التدريب

  :اإلجراءات واألساليب واألنشطة

 وأحبوهه يرحب املتدرب باملتدربني ويطلب منهم ذكر قصة معلم درسهم أثناء املدرسة وقد استفادوا من .١
 يعرض بعض املتدربني قصتهم .٢
 علم ويطلب من أحد املتدربني تدوينها على اللوح القالبيتوصل مع املتدربني اىل ابرز مميزات كل م .٣
 .يشكر املتدربني على تعاوم .٤

  ) ٢(شاط رقم ن

  أوراق، شفافيات، أقالم، لوح قالب: املواد املطلوبة

  مناقشة وحوار، طرح أسئلة، جمموعات: طريقة التدريب

  :االجراءات واالساليب واالنشطة

 مسطرة بعدد املتدربني ،  حقيبة،كتاب، يقص املدرب اوراق على شكل قلم -١١
 يوزع االوراق على املتدربني عشوائيا -١٢
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 يكلف املتدربني بالتوزيع يف جمموعات حبسب شكل الورقة -١٣
 يطلب املدرب من كل جمموعة وضع مواصفات املعلم الذي نريد  -١٤
 يتجول املدرب بني اموعات موجها ومرشدا وميسرا -١٥
م بقية املتدربني واملدرب مبناقشة اموعة مبا       تقوم كل جمموعة بعرض ما توصلت اليه ويقو        -١٦

 عرضته
 .يسجل أحد املتدربني النقاط املتفق عليها -١٧

  )٣(نشاط رقم 

  أقالم ، أوراق ، بطاقات ورق  :املواد املطلوبة

  عصف ذهين ،طرح أسئلة ،مناقشة :طريقة التدريب

  :اإلجراءات واألساليب واألنشطة

فنان العـرض    احملرك ،احلفار ،   كاسر اجلليد، :وصاف التالية للمعلم    يوزع املدرب بطاقات مكتوب عليها األ      -١
  .،احملفز ، املغناطيسي ،الرابط، احلكيم ، احلكوايت ،اللبق، التكنولوجي

 .يطلب املدرب من املتدربني وصفا الدوار املعلم الذي نريد يف ضوء ما هو مكتوب يف البطاقة -٢
 .ه وتتم املناقشة مع اآلخرينيعرض كل متدرب ما هو مطلوب منه أمام زمالئ -٣
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  املدرسة اليت نطمح للوصول اليها كبيئة مدرسية أمنة وطاردة للعنف
  

  : مقدمة
    له ما يربره، فهي ثـؤثر   تهااالهتمام ببيئ لذا فإن   كونات األساسية للعملية التربوية،     املعد املدرسة مكونا مهما من      ت 

،  تفكريهـم  ، كما تؤثريف  بة ومنائهم وادوارهم االجتماعية اليت سيؤدوا مستقبالً      على النتاجات السلوكية لتعلم الطل    
 ابداعيا منظما جيب ان يتم يف بيئة مدرسية فاعلة واغنائية ، تاخذ بعني االعتبار متغريات العـصر                   التعلّم حىت يكون و

 واذا صـحت    ، مخس سنوات  إىلوتنظر ايل املستقبل ، خصوصا ان املعارف وكما يشري العلماء تتضاعف كل ثالث              
 لكل املعارف يصبح امرا ال غىن عنه، ال سيما ان احتياجات          تههذه االشارة فان امهية توفري بيئة حمفزة للتفكري ومواكب        

فالنظرة اجلديدة اىل التعلم     ،   الطلبة عموما وخباصة املبدعني تزداد بازدياد املعلومات يف عصر االتصاالت واملعلومات          
نب اليت تعمل على حتقيقه؛ كاالهتمام بالتعلم االنفعايل والتعلم املعريف معاً وبنفس املنظور، وكـذلك               تم بكل اجلوا  

اخلربة السابقة وتوفيقها مع املعلومات اليت يسعى الفرد الستيعاا، يف اثنـاء            إلىبالبحث عن املعىن وتوليده باالستناد      
  . الحترامالتفاعل مع احمليط مبتغرياته املختلفة، جبو يسوده ا

تضفي عليهـا   اليت   مجيع الظروف والعوامل املؤثرة يف املدرسة أو غرفة الصف،            " البيئة املدرسية على أا    وتعرف   
وانطالقاً من ذلك ميكن القـول بـأن البيئـة       .  "مسات خاصة تتيح للطلبة ان يعيشوا حياة تعليمية ذات طابع خاص          

وحىت تستطيع املدرسة أن تنمي التفكري ال بـد         . و التعليمية   روف املادية   املدرسية تتشكل نتيجة لتفاعل مجلة من الظ      
خصوصاً بأن تعليم التفكري وتعلّمه يف البيئـة املدرسـية ال            ، من توافق تصميم املكان مع الظروف التعليمية السائدة       

  .حيدثان يف فراغ
  :اآلمنة جناح البيئة املدرسية  الدالة على ؤشراتامل.

 تنمية وعكس اجتاهات خمتلف أطراف العمليـة التربويـة          يف املدرسة   جناح من املؤشرات الدالة على      هناك عدد      
  :امهإىل نوعني هذه املؤشرات تقسم ، و حنوهوعالقاا اإلجيابية فيها

  :وتتمثل هذه املؤشرات  باحملاور اآلتية:  املؤشرات العامة–أوالً 
  :يتها وضوح رسالة املدرسة التربوية واستراتيج-١
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تعرب عن رؤية مشتركة ألهدافها وتطلعاا، يشارك        ،لمدرسة واملهم  وجود رسالة واضحة ل      ، من الضروري 
 وتظهر بوضوح مـا تركـز عليـه    .الطلبة واملعلمون يف بلورا تأخذ على عاتقها تنفيذ برامج رعاية الطلبة املبدعني       

فيكون للعاملني فيها من إداريني ومعلمني وطلبة وجمتمع حملي . وما تم باحترامه وتقديره. املدرسة وما تسعى لتحقيقه  
 املدرسـة   تتقبلهاتوقعات واضحة عن األدوار اليت عليهم تأديتها واجلهود اليت جيب أن يبذلوها وأنواع السلوك اليت                

  . ترفضهاوتلك اليت 
خلص فيه ومتكنهم منه،     التعلم وبذل اجلهد امل    ىلإإن وجود رسالة واضحة للمدرسة ، يسهم يف حفز الطلبة           

 ومراقبـة سـلوكهم     همتعلم دعوهم لتحمل مسؤولية  يباحترام تنوعهم و  يشعرهم  وتشجيعهم على التشارك فيه، و    
حـدود صـالحيام   واتمع، مبا يتعلـق مبهمـام   و تشكل توقعات اإلداريني واملعلمني والطلبة ، كما اا  وضبطه

 يستدعي  وجود القائد التربوي الذي يعمل بصرب وعزم على ترسـيخ             ومسؤوليام وكيفية إجنازهم العماهلم، وهذا    
 وتوضـيح   ،الرسالة، واحملاورة مع عناصر اتمع املدرسي واحمللي، وحفزهم على توليد هـذه الرؤيـة املـشتركة               

 . .عمل املدرسة جتاه مجيع منتسبيهااستراتيجية 

،  املعلمني بأم جزء من النظام املدرسـي       درسة وخباصة    العاملني يف امل   إن إشعار :  العمل بأسلوب دميقراطي   -  ٢  
مما  ام أسرة واحدة حتكمها أهداف وانظمه ومصاحل مشتركة تقود يف اية األمر إىل حتقيق أهداف التربية وغاياا                و

  ككـل   تعمل املدرسة  أنمن   ولتحقيق ذلك ال بد       االمهية والقيمة يف نفوس املعلمني وطلبتهم؛      يعطي للعمل املدرسي  
  :وفق املبادئ اآلتية

  .تقبل واحترام التنوع واالختالف يف األفكار واالجتاهات -
  .تقبل النقد البناء واحترام الرأي اآلخر -
  .ضمان حرية التعبري واملشاركة باألخذ والعطاء -
  .العمل بروح الفريق ومبشاركة مجيع األطراف ذات العالقة -
  .مقابل القيام بالواجباتممارسة املواطنة يف عدم التردد بطلب احلقوق  -
  .احترام رأي األغلبية وااللتزام به -
لعاب التربوية والقرطاسية والوسائل اليت تعني على حتقيـق أهـداف           األوافر املواد التعليمية املناسبة واألثاث و     ت -

  . تساعد على توافر البيئة املناسبة للعمل واليتعليم، تال
  :  واالبداع وليس لالمتحان األميان بان التعليم  لتنمية التفكري– ٣

بالرغم من التغريات اهلائلة اليت حصلت على جوانب حياة املعلم املختلفة وهو على أبواب القرن اجلديد، إال                          
  :انه مازال حيافظ على دور تقليدي يقوم على دعامتني أساسيتني، مها
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q ا وحفظهاتزويد الطلبة باملعلومات ومطالبتهم باستيعا.  
q ا واستدعاءهااالعتماد على االمتحانات اليت تتطلب حفظا للمعلومات واختزا.  

لقد اكتسبت عالقة االمتحانات على مر السنني قوة هائلة لدى املربني وأولياء األمور والطلبـة واصـحاب                          
 واخليـارات الدراسـية   القرار التربوي على خمتلف مستويام ومواقعهم، ويعتربوا حمددا رئيسيا يف تقرير املسارات     

  .للطلبة يف خمتلف مراحل دراستهم وخباصة العليا
  

تطلب تطوير حمكات متنوعة لتقومي حتصيل  الطلبة فضال عـن أن تطـوير فلـسفة                يإن تطوير قدرات الطلبة            
 يف عصر سـريع     االمتحانات ملواجهة املستقبل، هو أمر ملح ومهم له قيمته يف أي برنامج تربوي حموره تنمية التفكري               

وال ميكن للتعليم أن يكون فاعال ومثمرا ومنتجا لألجيال القادرة علـى الـتفكري              . التغري، كعصر العوملة واملعلومات   
  .مباضيها ومستقبلها، إذا بقي التعليم من اجل االمتحان وليس من اجل التفكري

  : األنشطة التعليمية اإلبداعيةتوافر -٤
أن تتميز بأا حتث الطلبة علـى       بل  ليمية اليت تقدم للطلبة نشاطات تقليدية،       جيب أن ال تكون األنشطة التع     

التفكري، وال تتطلب إجابة واحدة كئيبة، وال تقوم على التذكر واالستدعاء بل          يف  التفكري واستخدام املستويات العليا     
أمـامهم   اآلفـاق       وفتح الطلبة،تولد لديهم األفكار، فضال عن ضرورة اتسامها مبراعاة الفروق الفردية بني شرائح             

  جيب أن يتم اختيارها حبيث تكون        ةن األنشطة التعليمي  إلذا ف  .لتفكري والبحث واالستقصاء واالستكشاف واملطالعة    ل
واضحة األهداف وتتناسب مع خربات الطلبة واستعدادام وقدرام وتتحداها، وان تسهم  يف فهم مضمون املنهاج            

  .طور أنواعا جديدة من املهاراتتتعمق، ووإدراك موضوعاته بشكل م
  :  واالنفتاح  على اتمع احمللييف املدارسوجمالس الطلبة  تطوير عمل جمالس األباء واألمهات -٥

جودة عالقاا مع   هو   من أهم ما مييز املدرسة احلديثة مبعلميها وإدارا وطلبتها وأدواا واإلمكانات فيها              إن
فإنه من األجدى لتفعيل العمل املدرسـي وفـق قواعـد الدميقراطيـة             لذا   وهيئاته املختلفة ،     هاتمع احمللي مبجالس  

 أنشطتها التربوية تنفيذيف رسم سياستها وأهدافها ووجمالس الطلبة شاركة جمالس األباء واألمهات مب ان تموالشورى  
وافد مالية ميكن أن ختدم املدرسة وحتقق أهدافها االطالع على موازنتها والتفكري بر   و ،والتعليمية واالجتماعية وغريها    

 يف سهام يف االفاعالًاً  دورونجيعل أولياء األمور واتمع احمللي يأخذأن هذا من شأنه  و .غري الروافد املالية الرمسية   من  
  . ويف توفري كل ما من شأنه أن ينمي الطاقات الطالبية ،شؤون املدرسة عموماً

من أهم املتغريات فيها، خصوصا هي  فيه، أن البيئة احمللية تعد شريكا مهما يف البيئة املدرسية بل            مما الشك       كما أنه   
كسب تأييد اتمع احمللي لرسالة املدرسة وإجراءاا وكل أنشطتها، يعد قوة           وبان طلبة املدرسة هم أبناء هذه البيئة،        
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امها، فضالً عن ذلك فان هذا يوفر للمدرسـة اخلـربات           أخالقية تضغط على الطلبة لاللتزام برسالة املدرسة واحتر       
خدمـة الطلبـة،    يف  حتقيق أهدافها   تنفيذ براجمها و  واملصادر التربوية الغنية، اليت تستطيع املدرسة استثمارها يف سبيل          

  .واغناء املدرسة باألجهزة والكتب واملواد التربوية الالزمة
  : لبة وامكانامقدرات الط توافر أدوات  تساعد على اكتشاف -٦

 ورعايتهم وتوفري الربامج اليت تلـيب احتياجـام     وكذلك املعوقني وذوي املشكالت     حىت يتم اكتشاف املبدعني          
من توافر األدوات الكاشـفة ،      بد   ال    ومتكنهم من التكيف مع اجلو املدرسي مبتغرياته املختلفة،        ،وتتفق مع امكانام  

ها وصيانتها، بدءاً من أدوات القياس والتقييم غري التقليدية سواء االختبارية أم غـري        والكوادر القادرة على استخدام   
 وقدرام وخمتلف  هملنتاجااالختبارية، واليت من شأا أن تسهم يف تقييم مستويات الطلبة وإجراء املقارنات الالزمة              

امج املختلفة اليت تشبع رغبام وتعمل على ، وذلك للتمكن من وضع الرب  ميولما لديهم من    مهارام واستعدادام و  
حتقيقها ضمن تقاليد احلياة املدرسية السليمة بعيداً عن العنف واالستفزاز والتجريح وتضمن هلم التمكن من مواجهة                

  .ما يعترض سريهم الدراسي بثقة واطمئنان وقبول للرأي االخر
  : املؤشرات اخلاصة–ثانياً 
سة وتوضيح أهدافها، واالستراتيجية اليت تعمل من خالهلا، مل يعد باألمر املستحيل، بل             إن تطوير رسالة أي مدر          

لذا فإن أي تطوير    . انه أمر سهل وميسر لكنه حيتاج إىل جهود خملصة من اجلميع، حبيث تكون هذه اجلهود متواصلة               
 يهتم  أنتوتر والقلق والتعسف؛ ال بد      ع وطاردة لكل عوامل ال     املدرسة لتصبح بيئة حمفزة على التفكري واإلبدا       يف بيئة 
  . والبناء املدرسي وبيئتهه، مها املعلم وأسس اختياره ومواصفاتأساسيني مبتغريين

  : املعلّم-١
، على جودة الربامج التعليمية اليت تقدم هلم يف املدرسـة،           بفئام املختلفة يتوقف التطور يف العمل مع الطلبة       

عليمية جيدة، فإا لن حتقق الفائدة منها إذا مل ينفذها معلّمون أكفياء أتاحـت فـرص                ومهما كانت هذه الربامج الت    
  .التأهيل والتدريب هلم تطوير كفايام املهنية املختلفة

 اليت جتعل  واحملفزةإن املعلم الذي يتعامل مع الطلبة جيب أن يكون مبدعاً قادراً على توفري البيئة الصفية اآلمنة       
 ويسمع أ من التحليل والتأمل ملا  يقرهمتكنو،  أو خوف  تردد يف عرض رأيه والتعبري عنه دون قلق أو تردد         الطالب ال ي  

 إظهار اهتمامـه    البويشاهد، دف اإلضافة واالزادة إلضفاء معاين جديدة ، فضالً عن أن مثل هذه البيئة تتيح للط               
وهر ال املظهر وعلى النوعية ال على األشخاص، وعدم بوجهات نظر زمالئه ومشاركام املتنوعة، مع التركيز على اجل

  .التسرع يف إصدار األحكام
هي البيئة الـيت     الصفية اليت تشعر الطالب باألمن واألمان        -أن البيئة املدرسية    :  وباختصار  ميكنين القول     
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يـة بـني الطلبـة أنفـسهم     ل املشكالت إىل درجة الصفر، وتعمل على تنمية العالقات البينية اإلجياب          يتقلتعمل على   
 ؛ فـاملعلم الـذي      يئتهب و وتبني البحوث والدراسات إىل أن املعلم ميكن أن يتبىن مفاهيم خمتلفة عن التعلم            . واملعلمني

 ،وتقومي مدى امتالكهم هلـا     ) Transmissive(  يستخدم أسلوب نقل املعلومات إىل طلبته وتثبيتها يف أذهام        
 ممـا خيلق بيئة صفية سلبية جتعل من الطلبة غري مهتمني بالتعلم واملشاركة واملتابعـة              هو معلم ناقل للمعلومات فقط      

 التشارك والتعاون بـني الطلبـة       أسلوبيستخدم يف تعليمه    ينعكس على تقديرهم لذوام، يف حني أن املعلم الذي          
ى املشاركة والتعاون واالماك يف خيلق البيئة الصفية اليت تقوم على املبادرة للتعلم واحلرص عل         ومع معلمهم،    أنفسهم

هـو معلـم    ،   ويعزز تقديرهم لذوام وذوات زمالئهم     م،يوجد الثقة يف قدرا   و ، الطلبة تعليميؤدي إىل   التفكري مبا   
  . ) Constructivistic(بنائي
يكون ذو قـدرة    اليت تؤهله ألن     املهنيةعدد من الصفات الشخصية و    أن يكون بنائياً إذا امتلك      ويستطيع املعلم        

يف ظل بيئة تعليمية تنمي التفكري وتعـززه،  إىل املستقبل بثقة وقوة، توجيهية فائقة على مواكبة التطور والولوج بطلبته     
  :ومن األمثلة على هذه اخلصائص

  :اخلصائص الشخصية-أ  
q الوعي بنقاط القوة والضعف املوجودة لديه.  
q الثقة بقدرته على النجاح.  
q استقالليةمقدرة على العمل ب.  
q مقدرة على التغيري وتقبل املفاهيم واآلراء اجلديدة واالستفادة منها.  
q معرفة حدود قدراته ومعلوماته.  
q م تقبل أفكار الطلبة مع األخذ بعني االعتبار احلاجات التعليمية والعاطفية اخلاصة.  

  :املهنيةاخلصائص -ب    
 اليت توصلنا إىل املعلـم      اخلصائص املهنية  ومن أهم    فزة لالبداع،  احمل سية البيئة املدر  توفريدور املعلم ، مهم يف           إن  
  :   ما يلياملطلوب
له بالعمـل يف     ل على إجازة تسمح   واحلصمبا يتضمنه من    ، ،   الطلبةاإلعداد األكادميي واملهين يف جمال تعليم        §

 عال، وتقبله خلـضوع   مستوى درجة البكالوريوس يف ختصص معني ومؤهل تربوي     نمهنة التعليم، ال تقل ع    
التعامل مع سلوكيات الطلبة، والعنف، والوقاية من التدخني        دورات يف أثناء اخلدمة حول مواضيع خمتلفة يف         

 .الطلبةتعليم أساليب يف لديه  ، فضالً عن توفر اخلربة امليدانية الكافية اخل..واملخدرات، والعمل التعاوين 
املكان أو البيئة الصفية املادية الالزمة للتعليم نقطة البداية للتعليم،          يعد تنظيم   : قدرة على تنظيم غرفة الصف     §

فالتنظيم اجليد يساعد على مواجهة املطالب املتمثلة يف تعليم طلبة الصف مجيعاً يف وقت واحد ولعـدد مـن          
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 نـشطة وتـستخدم املـواد    األتنفـذ احلصص اليومية وفق الربنامج اليومي، وخالله يأتى الطلبة ويذهبون و    
والنصوص واملراجع واألجهزة وغريها من اللوازم، لذا فاإلعداد اجليد للمواد حيفظ ويوفر وقـت احلـصة                
لغايات التعلم يف حني أن التخطيط غري الكايف يتعارض مع العملية التعليمية من حيث انه يـسبب تعطـيالً                   

 .لة مما يربك العمل التربوي، وجيعل الطلبة يف حالة فوضى ويؤدي لظهور سلوكيات غري مقبووإضاعة للوقت
قدرة على وصف وحتديد مستوى األداء احلايل للطلبة املتفوقني واملبدعني من النواحي األكادميية والعاطفيـة                §

الطالب ، باختبارات أو نـشاطات غـري      قدرات وامكانات    اكتشافواجلسمية، وهذا يعين متكن املعلم من       
لقوة والضعف لديه يف خمتلف املقررات، باإلضافة إىل متكنه من          رمسية بغرض التقييم الفردي، لتحديد نقاط ا      

ـ    ا تفسري نتائج بعض االختبارات املقننة إن أمكنه ذلك، وتطوير خطط تعليمية تتضمن أهدافاً سلوكية حتدد م
، فضالً عن اسـتخدامه لقـوائم التقـدير والـسمات           الذى يستطيع الطالب أداؤه يف اية الفترة التعليمية       

 .والقدرة على املالحظة، واالساليب املختلفة، اليت متكنه من التعامل مع تنوع االفكار واالشخاصالشخصية 
قدرة على توليف وتوفيق مناهج إغنائية مناسبة لكل فئة عمريه، فضالً عـن حتـضري الوسـائل التعليميـة                    §

اً أو منهاجاً حمدداً مـسبقاً،  وجتهيزها، وتوجيه عملية التعليم لتلبية احتياجات الطالب وليس فقط لتنفيذ برناجم 
 وتقليل الـسلوكات غـري   ة املرغوب الطالبية استخدام مبادئ التعزيز من اجل زيادة السلوكات       إىل باإلضافة
 .املرغوبة

التعاون مع الزمالء  وتقبل االختالفات يف اآلراء والسعي من أجل تطوير عالقات عمـل إجيابيـة معهـم ،       §
 .اليت قد تطرأوالتكيف مع التغريات املهنية 

 حبنكـة   أبنائهمهم على التعامل مع     تساعد اليت   علوماتبامل تزويدهموأولياء أمور الطلبة    بناء عالقة قويه مع      §
 .واالجتماعي و العاطفي  األكادمييهمشجع منوواقتدار، وكيفية ت

ـ تعليمه   يكونألن  وأخالقياا، ويؤدي هذا االلتزام باملعلم       االلتزام بقوانني ومتطلبات مهنة التدريس     §  اًمنتظم
 . ا ومؤثراًوهادف

ة إنسانية تتطلب منه  ن فاملعلم الذي تتوفر لديه الرغبة ينظر إىل مهنة التدريس باعتبارها مه           ،تدريسالالرغبة يف    §
 . ودقة علمية يف التخطيط واإلنتاج وبذل أقصى ما لديه من جهد  أصيالًفكراً
 الن هذا يساعده يف صناعة القرارات التعليميـة         وفطنه،اء  علم بذك املالذكاء املناسب، حيث جيب أن يتميز        §

اعلى اختالف أنواعها واختاذ اإلجراءات املناسبة يف التعامل مع متطلبا . 
يتعامل مع  املعلم مما جيعلاملواقف التعليمية يف التدريس بعلميتها وطبيعتها املركبة يف آن واحد         باملعرفة الكافية    §

  :، هي معرفة جيب ان ميتلكها املعلم، وهناك انواع للالطلبة 
على أسلوب املعلم مرونـة يف       معرفة عامه يف أساليب ومبادئ العلوم املختلفة، وهذه املعرفة ميكن أن تضفي            §
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  . التعليم وتنوعا يف املعلومات اليت ميكن أن يقدمها للطلبة
  .معرفة متخصصة باملوضوع الذي يدرسه  •
  .معرفة طرق ووسائل التعليم •
  .واجتماعياًياً ونفساً فكريمنائياً والطلبة الذين يدرسهم، معرفة ب •
  . لديهمعرفة ذاته، ومواطن القوة والضعف •

تتعلق بثقة املعلم بقدرات طلبته،  القدرة على اإلنصات واالستماع ألفكار الطلبة، ملا يف هذه املهارة من أمهية        §
  .وإتاحة الفرص أمامهم للكشف عن أفكارهم حبرية ودميقراطية

  .، وسعة الصربلصرب والتسامحا §
  .املرونة وقدرة على تقبل اآلخرين §
  .املظهر العام املناسب والصوت الواضح املسموع  §
  ، وحسن اخللقانةماألرح، احلماس وامل §
  .توافر الصحة العقلية والتمتع باالتزان والتحكم بالعواطف §

  :اإلبداععلى فز منة اليت حتآلنابذه للعنف واال  وبيئتها البنية املدرسية والصفية الفيزيائية والتعليمية– ٢

 اإلطار العام الذي يضم مكونات العملية التربوية مجيعها، وكلما كانـت هـذه املكونـات                سة املدر تشكل
متناغمة ومنسجمة فيما بينها كلما كانت املدرسة قادرة على التعامل مع اجلميع يف مناخ يتسم بالطمأنينة واألمـان                  

  .اجلميع األطراف فيه
البناء املدرسي وتصميمه من العوامـل الفاعلـة        فوللبيئة الفيزيائية أثرها على شخصية الطالب واملعلم معاً،         

اشعار الطالب بالطمأنينة واالمن النفسي واالنطالق حنو نبذ العنف والعمل مبنظور احلوار واحترام التنوع              واملهمة يف   
بأمن الطالـب     ارتباطا وثيقاً     ترتبطراعي كل املتغريات اليت     تبد أن   الوالبيئة  إن البناء املؤسسي    لذا ف ؛  االخرينلدى  

التصميم الـداخلي  ف .خر واستيعابهآلواملعلم يف اطار املؤسسة التربوية والتعليمية وحفز اجلميع على تقبل كل منهما ل 
باإلضافة ألنشطة ،   اديكورات ، ولوحات جداريه فنية ، فضال عن املالعب والساحات جيب أن ختدم كل               من  مبا فيه   

إىل توفري املتطلبات والتسهيالت التربوية والتعليمية واملهنية يف البناء املدرسي، كاملرافق واملمرات اليت تسهل عمليـة                
انتقال الطالب وحركته من مرفق إىل آخر، واملختربات العلمية والبحثية بأجهزا الالزمـة، وتزويـدها بـشبكات                 

، واالهتمام بأن تكون املدرسة منفتحة على اتمع احمللـي وخمترباـا            العملية التربوية م  احلاسوب الضرورية اليت ختد   
 فاملدرسة مل تعد مبنأى عما جيري يف خارجها،  ومن املهم أيضاً توفري              .مهيأة أمام الباحثني من داخل املدرسة وخارجها      

جع واركان  ااملعينات التعليمية ، والكتب واملر    الغرف الصفية الواسعة، اليت تشتمل على االثاث املناسب واألدوات و         
 ، مبا يسمح ويتيح اال امام الطالـب         ومالتعلم املختلفة، كركن الرسم والفنون اجلميلة، وركن املوسيقا وركن العل         
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لة وهذا يتأتى بيسر وسهو   . لدى الطلبة واملعلم ملمارسة أي نشاط خيدم العملية التعليمية، ويساعد على تنمية التفكري            
  سخية لتحقيق ذلك ولو على مراحل، كي نضمن استثمار املدرسة ومواردها إىل اقصى حد ممكـن            موازنةبتخصيص  

   .منةآوجعلها بيئة 
  :على نبذ العنفالبيئة الصفية احملفزة 

 الـتعلم ،  البيئة الصفية احملفزة للتفكري تتطلب االهتمام بتوفري كل املتطلبات اليت من شأا أن ختدم عمليـة              توفري   إن
فواجب اإلدارة الناجحة واملعلم الكفء التعاون سوياً يف رعاية البيئة الصفية وتوفري متطلبات جناحها، ألا أوالً تضم                 

لذا فإن تعاون املعلم . طلبة هم ثروة األمة وعماد وجودها، وثانياً أن هؤالء الطلبة هم أناس جيب أن حتترم إنسانيتهم              
 تكون بيئـة صـاحلة لتنميـة    أن وميكن للبيئة الصفية    . بل يوجدها  منهآلافري البيئة الصفية    مع اإلدارة يساعد على تو    

  : ما يليشخصيات الطلبة ورعايتهم من خالل مراعاة
  .توفري اجلو املشجع واملثري للتعلم والتفكري، من خالل توفري مثريات وأجهزة وأدوات وغريها §
  . لنفسه املعلم معظم وقت احلصةعدم احتكار §
  .العمل متمركز حولهأن يكون الطالب حمور العملية التربوية وعتبار ا §
  . الفروق الفرديةومراعاةاملختلفة التفكري مستويات أسئلة املعلم أن تتناول  §
  .دافعة على التعلم غري حمبطةاملعلم والتغذية الصفية الراجعة فعل ردود  تكون أن §
 كـذلك  واالجهزة واالدوات املختلفـة،  والعاكس الرأسي، ترتيب األثاث لتمكني الطلبة من مشاهدة السبورة،       §

  .ترتيب املقاعد لتتيح للطلبة مشاهدة كامل منطقة العرض والشرح دون حاجتهم للخروج من مقاعدهم
توفري رفوف للكتب واملراجع اليت ميكن أن يستعني الطلبة ا يف دروسهم وواجبام حبيث تكون هذه الكتـب                   §

  .هم بشكل متعمق جبانب كتبهم املقررةواملراجع اغنائية تفيد
.  أماكن يقصدها عدد قليل من الطلبة للعمل على نشاط خاص أو دراسة موضوع ما              وهيتوفري أركان للتعلم ؛      §

ويشمل ركن التعلم عادة على أجهزة خاصة ؛ كاملسجالت والسماعات اليت توضع علـى األذن لالسـتخدام                 
  . على مهارات يف موضوع معني يبات أو تدرة معينةدراسيع يضا فضالً عن اشتماهلا على مو،الفردي

توفري اللوازم اليت حيتاج الطلبة إليها والقرطاسية واأللوان، فضالً عن زوايا لألنشطة االغنائية والترفيهيـة الـيت                  §
  .حيتاج الطلبة إليها عند اللزوم

  :حنو التفاعل والعمل املنتجالطلبة ب تدفعالربامج اليت ميكن ان 

 وتلبية تنمية شخصيام وتطوير قدراممن اجل مع الطلبة عدد من الربامج اليت ميكن للمدرسة العمل ا هناك 
  .الربامج إما اغنائية أو تسريعيةاحتياجام، وتكون هذه 
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أو   علـى الطلبـة،    املقررةالرمسية   الربامج االغنائية؛ واإلغناء معناه إدخال تعديالت أو إضافات على املناهج            -أوالً  
حىت تتالءم مع احتياجات الطلبة يف اـاالت املعرفيـة    ،الرمسيةمستوى الصعوبة يف املواد الدراسية   أو تعديل   بزيادة  

وقد تكون هذه التعديالت أو اإلضافات على شكل زيادة مواد دراسية ال            أ.  حركية –واالنفعالية واإلبداعية واحلس    
ويـتم  . ، أو التعمق يف مادة أو أكثر من املواد الدراسية املقررة          نهاجهم بل تكون مستقلة عن م     تعطى للطلبة العاديني  

اإلغناء من دون أن يترتب على ذلك اختصار للمدة الزمنية الالزمة عادة لالنتهاء من مرحلة دراسية أو                 توفري برامج   
يراعـى يف ختطيطـه      ال بـد أن      اإلغناء فعاالً منهج  وحىت يكون   . انتقال الطلبة املستهدفني من صف إىل صف أعلى       

  :وتنفيذه جمموعة من العوامل أمهها
  .ميول الطلبة واهتمامام الدراسية §
  .خلاصة بالتعامل مع املتميزينأساليب التعلم ا §
  .حمتوى املناهج الدراسية املقررة للطلبة العاديني §
  .جلمعهم سوياًطريقة جتميع الطلبة املستهدفني باإلغناء والوقت املخصص وضوح  §
  .ريب املعلمني الذين سيقومون بالتنفيذتأهيل وتد §
  .اإلمكانات املادية للمدرسة ومصادر اتمع املتاحة §

  :ثالث مستويات، هي وتكون على  :  النموذج االغنائي الشامل  مستويات
يتيح هذا املستوى جلميع الطلبة     و :اخلربات والنشاطات االستكشافية العامة، املوجهة جلميع طلبة املدرسة       مستوى    -أ 

كى يتعاملوا مع أفكار جديدة وموضوعات مثرية ومواد دراسية متنوعة غري تلك الـيت              اً   فرص املتميزينن فيهم   مب
تغطيها عادة املناهج املدرسية املقررة، ويتم باستخدام كافة املصادر املعرفية املتاحة الغناء املواد الدراسية العاديـة     

 .أو تقدمي مواد جديدة تتالءم مع مستوى الطلبة
ويتم تنظـيم هـذا     :  منهم املتميزين اخلربات والنشاطات اجلماعية التدريبية جلميع طلبة الصف أو          مستوى -ب

  : ، تغين هذه الغرفة الطلبة على أربعة حماور؛ هي التميزالنوع يف غرفة خاصة تسمى غرفة مصادر
  .فكري الناقد وفهم الذاتحمور املهارات املعرفية واالنفعالية ويضم مهارات التفكري وحل املشكالت والت §
  .حمور مهارات اخذ املالحظات، واملقابلة ، واالستماع ، وحتليل البيانات وتنظيمها §
  .حمور مهارات االتصال املرئية والشفهية والكتابية §
  .حمور مهارات البحث واستخدام املراجع واملوسوعات وقواعد املعلومات §
ويستفيد من  . وهي اختيارية ميارس فيها الطالب دور الباحث احملترف       النشاطات البحثية والنواتج الفنية واألدبية،        ج

و قضية أ خاصاً مبتابعة دراسة موضوع معني، أو التعمق يف معاجلة مشكلة      اًهذا النوع الطلبة الذين يظهرون التزام     
  :وحيقق هذا النوع مخسة أهداف، هي. ما
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  .ا يف دراسة قضية أو مشكلة خيتاروا بأنفسهمإتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق معارفهم وأفكارهم واستخدامه §
تطوير مستوى متقدم من الفهم للمعارف والطرائق املستخدمة من قبل املختصني يف جمال أو أكثر من اـاالت                   §

  .الدراسية
  .تطوير نواتج أصيلة وحقيقية مؤثرة §
اذ القرار واستخدام املصادر وتقييم تطوير مهارات التعلم الذاتى يف جماالت التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت واخت         §

  .الذات
  .تطوير الثقة بالنفس والدافعية ومشاعر اإلجناز والقدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين §

 برامج التسريع؛ وهي الربامج اليت تسمح للطالب أن يتقدم عرب درجات السلم التعليمي أو التربوي بـسرعة            –ثانياً  
وبرامج التسريع تتبع إىل السلطة املركزية وهي غالباً    . ر للمحددات العمرية أو الزمنية    تتناسب مع قدراته ، دون اعتبا     

تكون وزارة التربية والتعليم، لضبط اسس تنفيذها واجراءاا، بينما دور املدرسة يركز على ترشيح الطلبة للربنـامج   
  .ليات املعمول ا بعد صدور قرارات تسريع الطلبةآل وفق اهوتنفيذ
  : برامج التسريعأشكال

q القبول املبكر باملدرسة العادية يف الصف األول األساسي .  
q اجتياز الصفوف أو الترفيع التلقائي إىل صف أعلى .  
q  القبول املبكر يف اجلامعة .  
q القبول املزدوج.  
q تكثيف املنهاج.  
q ضغط الصفوف  

  :خامتة
 تـبين  لدى طلبتها، و   وتنبذ العنف واالحنراف   التفكري   يئة حتفز بإن إدارة املدرسة الناجحة والفاعلة ميكنها تأسيس            

 إقامة عالقات إجيابية مع مجيع أطـراف العمليـة          تعمل على   الربامج املختلفة اليت تسهم يف وجود مثل هذه البيئة، و         
التربوية، وحفز اآلخرين على العمل، من خالل تفحص احتياجام والتعرف عليها وتلبيتها، فضال عن قدرا علـى                 

علـم  امللتكيف مع كل املستجدات والظروف احمليطة، كما أن القيادة التربوية يف املدرسة  قادرة على متابعة كفايات  ا
. التعليميـة على قدراته وتطويرها وتعرف احتياجاته وتلبيتها، باإلضافة إىل متابعة مهاراته            بشكل مستمر، والوقوف  
اته ومصادره ، والذي يعد مهماً جداً يف تشجيع املدرسة يف تبين اخلطط دور اتمع احمللي خبربوهذا جيب ان ال ينسينا    

، هـذا   تفكري الطالب وصقل شخصيته يف ضوء قيم الدين واتمع وتقاليـد اتمـع  والربامج اليت دف إىل تنمية  
ت اتمع احمللي يف وضـع  ، واالستفادة من خربا املوارد املالية املناسبة واإلخالص يف اجلهد والعمل    ريفباالضافة اىل تو  
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الربامج والسياسات اليت تقود ايل توفري املدرسة اليت يريدها كل طالب وويل أمر ومعلم، بعيداً عن عوامـل التـوتر                
 والقلق
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  منة وطاردة للعنفآاملدرسة اليت نطمح للوصول اليها كبيئة مدرسية 

  :االنشطة التدريبية

  :االهداف

 .ات الدالة على جناح البيئة املدرسيةن يتعرف املشاركون على املؤشرأ -
  .فسية للمعلم املبدعلنان يتعرف املشاركون على اخلصائص الشخصية واأ -
   .يتعرف املشاركون على الربامج اليت تدفع الطلبة حنو التفاعل والعمل املنتجأن  -
 .أن يعدد املتدرب أدوار املعلم داخل الصف -

  ) :١(نشاط رقم 
 .بنفسه شغل مث اطلب من كل منهم أن يعرف يف بداية املقم بتعريف نفسك للمشاركني  §
 .بتدوينها على اللوحة شغل مث قم اطلب من املشاركني أن يدون كل منهم توقعاته من هذا امل §
 .وضح للمشاركني أهداف املشغل وأمهيته من خالل احلوار واملناقشة  §

  )٢(نشاط رقم 

تتضمنها قاعدة البيانات عند الطلبة واملعلمني ن أ جيب ات اليت افراد اموعة حاول حتديد املعلومأبالتعاون مع 
  والكادر االداري يف املدرسة

  )٣(نشاط رقم

  :فراد اموعة حتديد ما يليأحتدث يف املدرسة مشاكل متنوعة حاول بالتعاون مع 

  املشكالت اليت حتدث داخل املدرسة  •
سؤوليات لكل من مدير املدرسة، املرشد التربوي، املعلم، االساليب التربوية للحد منها مع حتديد االدوار وامل •

  .الطالب، ويل االمر
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  )٤(نشاط رقم

ديد الربامج واالنشطة التربوية  اليت تسهم يف تفعيل االس املدرسية وكيفية توظيفها يف حتفراد اموعة أحاول مع 
  احلد من العنف

  )٥(نشاط رقم 

  :يليناقشة ما مفراد جمموعتك أحاول مع 

  . ناجحاًماالربامج اليت جيب توفريها ملدير املدرسة ليكون قائد •
  .كيف ميكن توفري اجواء مرحية للمعلم •
  .منة للطلبةآكيف ميكن توفري بيئة  •
 .كيف نتعامل مع مشكالت الطلبة •

  عرض نتائج العمل •
  . وعرض املادة النظريةاحلوار واملناقشة •
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  ضبط الذات

 األساليب اإلجرائية اليت توفر الوقت واجلهد على الفرد حيث يكون الفـرد نفـسه هـو               يعترب ضبط الذات من   
املسؤول عن تطبيق اإلجراءات اليت تضبط سلوكه وتتحكم به وتنبع من رغبة الفرد الشخـصية يف مراقبـة ذاتـه                    

ن طريق إحـداث     ويعترب من اجنح أساليب تعديل السلوك ألنه يعتمد على الفرد نفسه وذلك ع             كهوالتحكم يف سلو  
تغريات يف املتغريات الداخلية واخلارجية واملؤثرة يف السلوك املراد تعديله مثل أن يعتذر عن حضور حفل كي يذاكر                  

  .ل وجبة طعام دمسة كي ال يزيد وزنهودروسه أو أن ميتنع عن تنا

  :تعريف ضبط الذات

خلص من سلوكات غري مرغوب ا باالعتمـاد        اسلوب وطريقة اجرائية يقوم الفرد من خالهلا بتعديل سلوكه أو الت          
  و بيئية خارجيةأعلى نفسه عن طريق احداث تغريات داخلية ذاتيه 

  الطريقة اليت ميكن للفرد استخدامها لضبط ذاته

 الطالب نفسه عن املدخنني سواء من       إبعاد  : أن مينع الفرد السلوك غري املرغوب فيه من احلدوث مادياً، مثل           -
 .أو اخبار املدير أو املعلم عن املشكلة قبل وقوعها) اذا كانت املشكله هي التدخني( ر االقران أو الكبا

بلع حبة الدواء بسرعة    : التحكم يف املثريات البيئية اليت يء الفرصة حلدوث السلوك غري املرغوب فيه مثل             -
باك أو الستائر ملنع دخـول      رد الباب ملنع مساع الضوضاء أو أن يغلق الش        فلتجنب مذاقها املر، أو أن يغلق ال      

 .أشعة الشمس

أن يقوم الفرد حبرمان نفسه أو إشـباعها حـسب          : تغيري مستوى الدافعية املرتبطة باحلرمان واإلشباع، مثل       -
ان جيلس على مائدة الطعـام   املصاب بالسمنة عليه أن يشرب كمية كبرية من املاء قبل أن             فالطالباملوقف،  

  .لعاب الرياضية كي ال يأكل كثريا، وممارسة اال

 أو العـد    اىل امللعب أو النشاط   التدريب على االسترخاء قبل الذهاب      : تغيري الظروف االنفعالية للفرد، مثل     -
 .للعشرة قبل القيام بأي سلوك غري مرغوب فيه

 مبعىن أن حيرم الفرد نفسه من نشاط مفضل لديه إىل حني االنتهاء من واجبه املدرسـي أو أن                 : التعزيز الذايت  -
أو أن ينشغل باملكسرات أو بالتسبيح أو يتم    كالت على الفرد    يغري الفرد موضوع النقاش إذا كان سيأيت مبش       

 .استخدام جرس الساعة املزعج من أجل إيقاظ من يعاين من سلوك النوم الطويل
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  خطوات أسلوب ضبط الذات

  .أي مالحظة السلوك املطلوب تغيريه: مالحظة الذات .١
 .يم املستوى احلايل للسلوك املراد تعديله يف ضوء املعيار املستهدفأي تقي: تقييم الذات .٢
 .أي إحداث تعديل على السلوك بناًء على التقييم السابق: ضبط املثري .٣
 .تقييم املستوى اجلديد للسلوك .٤
 تعزيز الذات إجيابياً يف حالة السلوك .٥
  . من املطلوبيف حال كون السلوك اجلديد أكثر أو أقل) أي معاقبتها(الذات سلبياً  .٦

  عوائق تطبيق أسلوب ضبط الذات

  .خوف الفرد الذي سيقوم بعملية الضبط الذايت من الفشل .١
 .عدم رغبة الفرد الذي سيقوم بعملية الضبط الذايت يف إحداث التغيري املطلوب .٢
 . املدخنني منالضغوط االجتماعية من الرفاق على الفرد وعدم تشجيعه على التغيري خاصة إذا كان  .٣
 بذل اجلهد الكايف من قبل الفرد املعين بضبط الذات ملقاومة اإلغراء أو االسـتمرار يف اختـاذ قـراره                  عدم .٤

 .بالتغيري، األمر الذي خيفض من دافعيته يف استمرار اختاذ القرار واملضي يف تطبيقه
 .تردد الفرد يف اختاذ قرار التغيري وعدم اقتناعه بامكانية التغيري .٥
 . لدى الفرد وعدم قدرته على مواجهة األحداثضعف اإلرادة والشخصية .٦
 .عدم توقع الفرد حلدوث أخطاء أثناء تطبيق الربنامج .٧

  :ارشادات للتغلب على عوائق التطبيق

مكافـأه  ... التشجيع املستمر للذات كأن يقول الفردلنفسه لقد تغلبت على املشكلة، أنا االن يف وضع أفـضل                §
  .ذاتية
  .يقهحتديد اهلدف واالصرار على حتق §
  .جتاوز االخطاء والبناء من اجل النقطة اليت وصل اليها §
  . عدم التفكري يف الصعوبات والعوائق وتناسيها §
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  ذاتـط الـضب
  

  األنشطة التدريبية
  :دافـــــااله

  .أن يقدم املتدرب نبذة عن شخصيته وحياته -
   .أن يتعرف املتدربون مفهوم ضبط الذات -
  .والطرق اليت ميكن للفرد استخدامها لضبط ذاتهأن يتعرف املتدرب االستراتيجيات  -
  .أن يذكر املتدرب خطوات أسلوب ضبط الذات -
 .أن يذكر املتدربون عوائق تطبيق أسلوب ضبط الذات -

  
  ):١(النشاط رقم 

  .حوار ومناقشة: طريقة التدريب

  .أقالم، معجونة: املواد املطلوبة

  :اإلجراءات واألنشطة

  .ملتدربنيبايرحب املدرب  -
 . لكل متدرب قطة معجون ويطلب من كل منهم عمل شكل معني خيتاره بنفسه ويعرب عن شخصيته وحياتهيقدم -
بعد االنتهاء، يطلب من كل متدرب عرض الشكل أمام زمالئه ويتحدث عن السبب الذي جعله يعملـه ـذا                    -

 .الشكل
 .حياتهيتحدث كل متدرب عن نفسه من خالل الشكل الذي قام بعمله ويتطرق إىل شخصيته و -
 .يشكر املدرب املتدربني على تعاوم -

  ):٢(نشاط رقم 
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  .عصف ذهين، طرح أسئلة، شفافية: طريقة التدريب

  .أقالم، لوح قالب: املواد املطلوبة

  :اإلجراءات واألساليب واألنشطة

  ماذا تعرف عن مفهوم ضبط الذات بشكل خمتصر؟ -
 .تدربني تسجيلها على اللوح القالبيتلقى املدرب اإلجابات من املتدربني ويطلب من أحد امل -
 .يطلب من املتدربني تصنيف اإلجابات والوصول إىل تعريف مفهوم ضبط الذات -

  )٣(نشاط رقم 

يعترب ضبط الذات من األساليب اإلجرائية اليت توفر الوقت واجلهد على الفرد حيث يكون الفرد نفسه هـو            
كم به وتنبع من رغبة الفرد الشخـصية يف مراقبـة ذاتـه             املسؤول عن تطبيق اإلجراءات اليت تضبط سلوكه وتتح       

والتحكم يف سلوكاته ويعترب من اجنح أساليب تعديل السلوك ألنه يعتمد على الفرد نفسه وذلك عن طريق إحـداث         
تغريات يف املتغريات الداخلية واخلارجية واملؤثرة يف السلوك املراد تعديله مثل أن يعتذر عن حضور حفل كي يذاكر                  

  .كي ال يزيد وزنه ل وجبة طعام دمسةووسه أو أن ميتنع عن تنادر

  .يطلب من أحد املتدربني قراءا -
 . عن استفسارات املتدربني إن وجدتيبجي -
 .يطلب من بعض املتدربني التطوع والتحدث أمام زمالئهم عن سلوك شخصي قام بضبطه -
 .يعرض كل متدرب جتربته الشخصية يف ضبط سلوكه -
  .تدربني على تعاوميشكر املدرب امل -

  )٤ ( رقم نشاط

  .حوار، مناقشة، جمموعات: طريقة التدريب

  :اإلجراءات واألساليب واألنشطة

 .يوزع املدرب بطاقة ملونة بأربعة ألوان على املتدربني عشوائياً -
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 .يكلف املتدربني باجللوس يف جمموعات، حبيث جتلس كل جمموعة حتمل اللون نفسه -
 .موعة كتابة استراتيجية أو طريقة يستطيع الفرد من خالهلا ضبط ذاتهيطلب املدرب من كل جم -
 .يقوم املدرب بالتجوال بني اموعات وإرشادهم ومساعدم أثناء العمل -
 . كل جمموعة ما توصلت إليه من خالل قائد اموعةضتعر -
  .يناقش املتدربون اموعة فيما عرضته -

  ):٥(نشاط رقم 

  .لة، حوار ومناقشة، عصف ذهينطرح أسئ: طريقة التدريب

  .أقالم، لوح قالب، شفافية:  املواد املطلوبة

  :اإلجراءات واألساليب واألنشطة

 ما أول خطوة من خطوات أسلوب ضبط الذات؟: يطرح املدرب السؤال التايل -
 .يتلقى اإلجابات ويكلف أحد املتدربني كتابتها -
 .يؤكد أن أول خطوة هي مالحظة الذات -
 ما اخلطوة الثانية؟: السؤال التايليطرح املدرب  -
 .كتابتهاب أحد املتدربني لفيتلقى اإلجابات ويك -
 تقييم الذات: يذكر أن اخلطوة الثانية هي -
  .يستمر املدرب ذا األسلوب إىل الوصول إىل اخلطوة األخرية -

  ):٦(النشاط رقم 

  .جمموعات: طريقة التدريب

  .ة، أقالم، لوح قالب، شفافي: املواد املطلوبة

  :اإلجراءات واألساليب واألنشطة

 ).٣،٤، ٢، ١(يوزع املدرب املتدربني إىل جمموعات بطريقة  -
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 .يطلب من املتدربني اجللوس يف جمموعات حسب الرقم إىل أربع  جمموعات -
 .يطلب من كل جمموعة كتابة صعوبة أو عائق يواجه الفرد أثناء ضبط ذاته -
 .هاًيتجول املدرب بني اموعات مرشداً وموج -
 .تعرض كل جمموعة ما توصلت إليه -
  .يناقش املتدربون اموعة فيما تعرضه -
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  الذاتتوكيد 

  - :ةـمقدم

تعترب املشكلة جزءاً ال يتجزأ من حياة اإلنسان، فأينما وجد اإلنسان وجـدت املـشكلة، وختتلـف                 
الفروق : مل منها أساليب اإلنسان يف التعامل مع املشكالت ويعود هذا االختالف إىل مزيج من العوا            
  .الفردية بني األفراد، البيئة اليت يعيش فيها الفرد، العمر، اجلنس، حجم ونوع املشكلة

وملا كانت مشكلة اإلساءة والعنف املدرسي  من املشكالت اليت تواجه معظم اتمعات، فإن آثارهـا   
شكالت وظروف بيئية    على األسرة واتمع وعلى األفراد أنفسهم، فهم يواجهون م          تنعكس السلبية

 وقد تؤدي إىل مشكالت سلوكية وعدوانية وقد تصل يف مـداها إىل      ،نفسية صعبة أدت إىل التسرب    
ووقـائي  إرشادي منائي،   اجلنوح، لذلك البد من التصدي ملثل هذه املشكلة من خالل إعداد برنامج             

هذه الفئة على التوافـق   يشتمل على مهارات احلياة السلوكية االجتماعية ملساعدة     ،وعالجي متكامل 
 ممـا   ، والذي يهدف إىل بناء مفهوم الذات اإلجيايب لـديهم         ،والتكيف مع اتمع الذي يعيشون فيه     

  .ينعكس إجيابياً على سلوكهم وتفاعلهم مع اآلخرين
 يقع على عاتق املعلم  مسؤولية كبرية يف تقدمي خدمة اإلرشاد النفسي من خالل               ،وبناًء على ما تقدم   

يف جمـال    ،إلرشاد اجلمعي واملتمثلة يف تعليم وتدريب الطلبة على مهارات احلياة اليوميـة           جلسات ا 
دف إكسام مهارات تعينهم على التصرف يف مواقف احلياة          سلسة   الذات وتوكيد الذات، بطريقة   

  .العملية املختلفة
 ، بأن هلا طاقـات    ، يدرك  أن ،وجيدر باملعلم  الفاعل النشط والذي سيتعامل مع هذه الفئة من اتمع            

 واالقتـصادية والتعليميـة     ، وأن يتعرف على احتياجاا االجتماعية     ،وقدرات مميزة يف جماالت حمددة    
 ضمن عالقة مهنيـة     ، من خالل املشاركة والتواصل واحلوار البناء      ، والتعامل معها بإجيابية   ،والتدريبية

 ودون إصدار أحكام قيمية سلبية، ومن هنا        ،فئة أساسها التقبل غري املشروط هلذه ال      ،أكثر ألفة وودية  
 ، واحلالـة النفـسية والذهنيـة      ، على واقع اتمـع    املبنية " توكيد الذات "جاءت املادة التدريبية      

وأنشطة  تطبيقات عملية    حمتواها من خالل   طرح مفاهيم    إذ يتم واخلصائص النمائية هلم كفئة خاصة،      
، دف بناء مفهوم للذات إجيايب ينعكس  يتعرض هلا يومياً يت واألمور ال،تتمحور حول ذات املسترشد 
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إجيابياً على سلوكه وتفاعله مع اآلخرين، ليكون بذلك أكثر وعياً بذاته وأكثر توافقاً وتكيفـاً مـع                 
  .اتمع الذي يعيش فيه، وبالتايل يستطيع فهم وحتقيق ذاته مثله مثل باقي البشر

 ،تدريبية للمهارات احلياتية  و تثقيفية   ، على مادة تعليمية   "وكيد الذات ت"  املادة التدريبية    اشتملتوقد  
تعمل على تأكيد التعلم الذايت خالل املمارسة الفعلية لألنشطة املختلفة داخل اجللسات اإلرشـادية              

  . وتطبيقها عملياً يف واقع حياة املسترشد

   دافــاأله

لى الذات ومهارة توكيد الذات كمهارة حياتية       يتوقع من املتدرب بعد املشاركة يف مشغل التدريب ع        
 :وتنفيذ األنشطة املتعلقة ا أن يكون قادراً على

 .أن يتعرف أمهية التدريب على الذات وتوكيد الذات -

 .معىن الذاتأن يتعرف  -

 .أن يتعرف مفهوم الذات -

 .أن يتعرف مفهوم الذات اإلجيايب -

 .أن يتعرف مفهوم الذات السليب -

 .أكيد الذاتأن يتعرف مفهوم ت -

، )اخلاصـة (، املثاليـة، العميقـة      )االجتماعية(العامة  : أن يتعرف أنواع الذات    -
 .املدركة

أن يتعرف أمناط ونتائج االستجابات لدى األفراد حنو مواقف احليـاة املختلفـة            -
 .العدوانية، واملؤكدة للذات، وغري املؤكدة للذات: وهي ثالثة

 . لدى األفراد حنو مواقف احلياة املختلفةأن يتدرب على ممارسة أمناط االستجابة -

 .أن يتعرف على مشكالت ميدانية تستند يف معاجلتها إىل مهارة تأكيد الذات -
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 .أن يتعرف على ااالت اليت تسبب مشكالت لألشخاص غري املؤكدين لذام -

 ).التدريب التدعيمي(أن يتدرب على خطوات مهارة تأكيد الذات  -

 .اس راتوس لتأكيد الذاتأن يتدرب على تطبيق مقي -

 .أن يتمكن من تقييم مستوى إتقان الطالب ملهارة تأكيد الذات -

  :الفئة املستهدفة
  .املعلمون العاملون يف صفوف مدارس وزارة التربية والتعليم   

  :أمهية التدريب على معرفة الذات ومهارة تأكيد الذات

ة طريقة عالجية متعددة العناصر تستخدم يعترب التدريب على الذات وتوكيد الذات كمهارة اجتماعي    
أنواعاً من االستراتيجيات، وتسري ضمن عدد من اخلطوات، وقد استخدمت هذه الطريقـة ضـمن        
إطار نظرية التعلم االجتماعي ونظرية الذات يف معاجلة الكثري من املـشكالت وخاصـة االنطـواء              

اء اآلخرين واملخاوف بأشكاهلا املختلفة     االجتماعي والسلوك العدواين والتخرييب وإيذاء الذات وإيذ      
Phobia            واخلجل واالنسحاب والعزلة والشعور بالدونية ومفهوم الذات السليب، ويؤدي هـذا 

  .األسلوب إىل آثار إجيابية خصوصاً عندما يتم التدريب ضمن مجاعات يف مواقف احلياة الطبيعية

اليت يعاين منها الفرد هـو نقـص        ويرى أصحاب هذه االجتاهات أن السبب الرئيسي للمشكالت         
األخـوة  (اخلربات االجتماعية املناسبة للمواقف وعدم معرفة الشخص لنفسه وتأثري كل من األسرة             

على بناء ذاته وكيف ينظر إليها بـاحترام أو  ) واألخوات واألب واألم واألقارب الذين يعيشون معه     
 املهارات االجتماعية املناسـبة للمواقـف،       غري ذلك خالل سنوات حياته املبكرة، مبعىن افتقاره إىل        

ولذلك فإن العالج يكون بتعليمه هذه املهارات ومساعدته على تطبيقها يف املواقف احلياتية اليوميـة             
والذي يؤدي بدوره إىل استبدال السلوك غري املناسب بالسلوك املناسب واملرغوب فيه، وبالتايل يرى         

كذلك، وبالتايل يؤكد ذاته ويفهم ما له وما عليه مـن حقـوق   نفسه مقدراً وحمترماً ويرى اآلخرين  
  .وواجبات جتاه نفسه وجتاه اآلخرين من حوله
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أن التدريب على مهارة تأكيد الذات هو عبارة عن قيام الفرد بنشاطات اجتماعية مرغوبة تؤدي إىل                
  .ة فعالةزيادة تقدير الذات والتكيف مع املواقف االجتماعية والتفاعل مع اآلخرين بصور

إن اهلدف من التدريب هو مساعدة الفرد على اكتساب سلوكات اجتماعية مناسبة وفعالة تتالءم مع 
املواقف احلياتية اليت مير فيها، إذ إن افتقار امللتحق إىل مثل هذه املهارة يؤدي إىل حدوث مشكالت                 

  .وإىل تبنيه سلوكات غري مناسبة كما ذكرنا أعاله

مبختلف فئام وظروفهم يواجهون مشكالت اجتماعية وسـلوكية يف حيـام     إن الكثري من الطلبة     
ويفتقرون إىل مهارة توكيد الذات وأن تدريب هؤالء على مهارة توكيد الذات يـؤدي إىل حتـسني    
مستوى تكيفهم االجتماعي واألكادميي وارتفاع مستوى حتـصيلهم وانـسجامهم مـع األنـشطة      

إن األساس الذي يقوم عليه التدريب هو املبادىء اليت يتم من           .عامةاالجتماعية يف حيام اخلاصة وال    
خالهلا اكتساب السلوكات الالتكيفية، هي نفسها اليت تطبق لتعديل السلوكات لتصبح سـلوكات             

  .تكيفية يتقبلها اآلخرون يف اتمع

 :معىن الذات ومفهوم الذات ووظائفهما

  Self: معىن الذات

، كينونته الداخلية واخلارجية، خصائصه اجلسمية والعقلية واالنفعالية        الذات جوهر شخصية اإلنسان   
واالجتماعية والنفسية، وهي نتيجة للتفاعل مع البيئة وتسعى إىل االتزان والتوافـق وتنمـو نتيجـة        

  .للنضج والتعلم وهي األنا

  Concept-Self: مفهوم الذات

رات وتقييمات الـشخص الذاتيـة      هو مفهوم شعوري يعيه الشخص، وهو عبارة عن أفكار وتصو         
خلصائصه وكينونته الداخلية واخلارجية، يهدف إىل تنظيم سلوكه، وهو نتاج للتفاعـل االجتمـاعي     

  .والدافع لتأكيد الذات

   concept–Positive Self-: مفهوم الذات اإلجيايب
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ـ        سية، والرضـا  فكرة اإلنسان عن نفسه وخصائصه اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والنف
  .عنها وتقبلها بغض النظر عن اجلوانب السلبية فيها، وتقبلها إجيابياً واحترامها

   Concept–Negative Self: مفهوم الذات السليب

فكرة اإلنسان عن نفسه وخصائصه اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والنفـسية، وعـدم             
  .حتقار واعتبار اآلخرين هم أفضل منه باستمرارالرضا عنها ورفضها سلبياً والنظر إليها بإ

  :أنواع الذات

 ).العامة(الذات االجتماعية  .١
 .الذات املدركة .٢
 .الذات املثالية .٣
 ).اخلاصة(الذات العميقة  .٤

   Self –Social :الذات االجتماعية

عبارة عن ما يدركه ويتصوره اآلخرون خلصائصك، وصفاتك، وتشكل صورة الذات اليت يعتقد أن              
خرين يف اتمع يتصوروا عنك، وتتمثلها أنت كفرد من خالل تفاعلك االجتماعي مع اآلخرين،     اآل

مبعىن ما يصفه ويقوله ويقيمه اآلخرين خلصائص ذاتك الشخصية واالجتماعية، ويقوم الفـرد منـا               
  .بعرضها للمعارف والغرباء وال حرج بذلك

   Self–Perception : الذات املدركة

ركات والتصورات اليت حتدد خصائص الذات، كما تنعكس يف وصف الشخص لذاته            عبارة عن املد  
كما يتصورها هو، مبعىن تقييمه لذاته، ذاته كما يدركها عادةً، ويعرب عنها لفظياً ويشعر ـا             ) نفسه(

  .ويكشفها لآلخرين وألصدقائه احلميمني

   Self –Ideality :الذات املثالية
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تصورات، أفكـار، وصـفات، أي      : ص أن يكون عليها حقيقة من     عبارة عن الصورة اليت يود شخ     
  .الصورة اخليالية الكاملة اليت حتب أن تكون عليها صورتك

  Special – Self): اخلاصة(الذات العميقة 

هي الذات الالشعورية املكبوتة اليت خيضعها الشخص حىت عن اقرب الناس إليه، وغالباً ما تكـون                
 ال تعـرف    ملشاعر واألهواء والشهوات اليت      عن جمموعة من الرغبات وا     خمجلة وخمزية، ألا عبارة   

القيود، وتشكل مصدراً ضاغطاً على اإلنسان، وضمن احتياجاته النفسية األساسـية الـيت يـسعى           
 .إلشباعها كأي إنسان يف هذا الوجود

  Assertiveness" التدعيم " تأكيد الذات 
ملا له من أمهية كبرية يف ،  على املستوى املدرسي أو العام ان موضوع تأكيد ألذات حيظى باهتمام كبري  

بينمـا التـصرف    ، مساعدة الطلبة على التصرف بشكل مؤكد للذات على اعتبار انه ينمي ألذات             
، وعلى ذلك يعمل املرشدون بدافعية عالية      ، بشكل غري مؤكد للذات يعترب هزمية للذات وإحباط هلا          

  . وا ويصبحوا أكثر تاكيداً لذامآلخرين على أن يتغريوبذل اجلهود من اجل مساعدة ا
 تأكيد ألـذات    ١٩٧٣عام  ) jakubowski&sector(وقد عرف جاكوبوسكي وساكتور     

التعبري عن ألذات حيث يدافع الفرد عن حقوقه اإلنسانية األساسية دون التعدي على حقـوق               "بأنه  
  . د ألذات ويعترب هذا من ابرز التعريفات ملفهوم تأكي" اآلخرين 

  
  : إن معظم تعريفات تأكيد ألذات تتفق على جوانب مشتركة من أمهها 

  . إن تأكيد ألذات يتضمن بشكل واضح التعبري عن ألذات * 
  .احترام حقوق اآلخرين يف التعبري عن ذوام باإلضافة إىل تعبري الفرد عن رأيه * 
 مع ثقافة اتمع واملوقف الذي يعيشة الفرد        وتتفق، ان استجابة الفرد املؤكدة هي استجابة صادقة        * 

  . والناس الذين حوله 
، ويفكر به   ويشعر به   ، لتناغم بني ما يقوله     هو االنسجام وا  " التدعيم  " وهذا يشري اىل تاكيد الذات      

  . ويفعله الفرد يف خط واحد مترابط 
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 أن نعمل علـى تأكيـدها       ويفترض أسلوب توكيد الذات على ان هناك حقوقاً إنسانية أساسية علينا          
  .وان هناك مهارات ترتبط بالذات اإلنسانية ميكن أن تنمو وتتطور ، واحترامها 

 إن معظم أصحاب النظريات يف علم النفس مييلون إىل االتفاق بشكل عام على إن أنواع اخلـربات             
ال ينظر لـه علـى      " التدعيم  " فالتأكيد للذات   ، املبكرة ميكن أن تقود إىل التأكيد أو عدم التأكيد          

وإمنا علينا إن نـدرك ان      ، أو يف بداية سن الرشد صدفة       ، اعتباراته خاصية تظهر يف مرحلة املراهقة       
ان تاكيد الذات   ، تاكيد الذات اوعدمة إمنا يعترب أمناط متعلمة من خالل االستجابة ملواقف اجتماعية             

، ومع أشخاص كبار مميزين يف حياته       ، ية  يتطور تدرجييا مع السنني كنتيجة لتفاعالت الطفل مع والد        
فان ذلك يؤدي بالطفل إىل     ، او قام بعمل أزعج والدية      ، فاذا عوقب الطفل كل مرة يرفع ا صوته         

ان يصبح انطوائيا أو غاضبا وعدوانيا لذلك فان األطفال والكبار الذين يتصرفون بعدوانيـة فـأم                
انية هامة يف حيام، وبالتايل فنهم يتصرفون بعدوانيـة   يكونوا قد نقلوا سلوكهم من خالل مناذج انس       

فـإذا  ، ومن جهة ثانية فانه ميكن للخوف ان يعيق التصرف املؤكد           ، عندما  يكونون حتت ضغط ما       
فانه سيعاين من اخلوف عندما حيتاج يف موقـف مـا ان   ، ) ال(اولقوله  ، عوقب الطفل لصوته املرتفع     

وبالتايل فان الطفل   ، اآلخرين يعتربون هذا التصرف تصرفا غري الئق        الن  ، ) ال(اويقول  ،يرفع صوته   
البد ان يكون هادئاً ، وتنطلق اساليب التدريب على توكيـد  ، تعزز لدية معرفة انه لكي يكون جيدا      

، والنظرية املعرفية   ، النظرية السلوكية   : ألذات ملعاجلة عدم توكيد الذات من عدة نظريات من بينها           
  .تعلم االجتماعي ونظرية ال

 
  :النظرية السلوكية 

وتنظر النظرية السلوكية اىل سلوك عدم توكيد ألذات بأنه سلوك متعلم ميكن فهمة وتفسريه                  
وقد اهـتم سـالتر   ، وميكن ضبطة وتعديله يف ضوء هذه املفاهيم ، يف ضوء مفاهيم التعلم السلوكية  

)Salter (   يدي واجيابياته حيث انطلق من مفاهيم نظرية       وابرز منط السلوك التوك   ، بتوكيد الذات
فالطفل يتعلم من بيئته  انواعا كثرية من السلوك بطريقة االشراط الكالسيكي مـن غـري                ، بافلوف  
   -:وميز سالتر بني منطني من الشخصية االنسانية مها  ، ارادته 

  . وهي شخصية منسحبة حبيسة النفعاالا ) املقيدة ( الشخصية املكبوحة  -١
  . لشخصية املنطلقة وهي شخصية تلقائية اجيابية مباشرة الينتاا القلق ا -٢
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وعلى ذلك فان عملية االرشاد هـي  ، ويعترب سالتر ان كل االضطرابات النفسية ناجتة عن الكبح          
ازالة الكبح وابطاله عن طريق اعادة االشراط بواسطة االثارة االمر الذي يؤدي اىل حتريـر كـل         

بتوكيد ) Wolpe(فرد مما ميكنه ان يعرب عنها حبرية وصراحة كما اهتم وليب            االنفعاالت لدى ال  
اذ ، الذات واعترب ان العالج بالتدريب على توكيد الذات هوحاله من حاالت الكـف املتبـادل           

واستجابة توكيد الذات تستمر    ، كاالسترخاء  ، يعمل توكيد الذات استجابه مضادة للقلق باملثل        
  .  وتظهر يف مواقف احلياة املناسبة ،خارج موقف العالج 

  
فينظر اىل اسلوب توكيد الذات على انه حريـة الفـرد يف التعـبري    )  Lazarus(اما الزروس  

  : االنفعايل وحريته يف العمل وقد يكون يف 
 ،والتقبـل   ، يتم التعبري عن االفعال واالنفعاالت االجيابية الداله على االستحسان           : االجتاه االجيايب * 

  .وحب االستطالع واالهتمام واحلب والود واملشاركة والصداقة واالعجاب 
يتم التعبري عن االفعال و االنفعاالت الداله على الـرفض وعـدم التقبـل      : االجتاه السليب   *

  .والغضب واالمل واخلوف والشك 
  
  "RET"العاطفي–نظرية العالج العقلي  

ان ) Ellis(فتنظر اىل توكيد الذات، يؤكـد الـيس   ) RET( العاطفي –اما نظرية العالج العقلي  
، وااللفاظ غري العقالنية لدى االفراد تساهم بشكل كبري يف السلوك الالعقالين      ، االفكار واملعتقدات   

الم يفتقرون ، ارادية  وهم يعتربون ان هذه املعتقدات ذات طبيعة ال      ،  والسلوك غري املؤكد للذات     
وبالتايل يقومون بعقاب وتوبيخ انفسهم وخيلقون النفسهم قـدرا         ، واقف  اىل توكيد الذات يف كل امل     

  .كبريا من عدم الراحة واالضطراب يف عالقام 
  : ومن االفكار واملعتقدات الالعقالنية املرتبطة بسلوك توكيد الذات 

  .من الضروري ان يكون االنسان حمبوبا ومقبوال من االخرين يف كل ما يقوم به * 
  .يكون الفرد فعاال وان ينجز بشكل كامل ما يقوم به جيب ان * 
ان سعادة االنسان تنتج عن الطريقة اليت يعاملة ا االخرون وحنن نسبيا عاجزون عن التخلص من                * 

املخاوف اليت حنملها معنا يف عالقتنا مع االخرين يستطيع االنسان ان يكون اكثر سعادة اذا عمل اقل                
  .ته على النحو الذي يستطيعة ماميكن عمله واستمتع حبيا
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  :نظرية التعلم االجتماعي 
اىل التاثريات القويـة  ) Bandura(حيث اشار  العامل باندورا ،    وتنظر نظرية التعلم االجتماعي    

للنماذج على  االطفال، فاالطفال من كال اجلنسني مييلون الن يسلكوا سلوكا عدوانيا بعد مشاهدة               
، مث يكافاون علـى ذلـك       ، ة اناسا  يف احلياه الواقعية يتصرفون بعدوانية         او مشاهد ، فيلما كرتونيا   

لذلك ان كثريا من الناس يسلكون سلوكا غـري         ، االان السلوك العدواين ليس هو السلوك املؤكدة        
او الن االفـراد    ، وكيفية تطورها   ، مؤكد النه مل تتح هلم الفرصة ليشاهدوا مناذج يف ادوار مؤكدة            

يام اليفرقون بني السلوكات العدوانية واملؤكدة االمر الذي اليساعدهم علـى الـتعلم    الكبار يف ح  
  . بشكل مفصل 

  -:امناط االستجابه 
ان االستجابه هي طريقة الفرد يف التعامل مع موقف ما سواء ذلك بالرد على االخرين اوعدم املوافقة               

  :الث استجابات وهي معهم ويستجيب االنسان ملواقف احلياة املختلفة من خالل ث
   ) Assertive(استجابة مؤكدة للذات  ) ١(

هو التعبري عن الذات حيث يدافع الفرد عن حقوقه االنسانية االساسـية دون               " 
وحاجاته ، واهتماماته  ، وقيمه  ، ويعرب عن مشاعرة    " التعدي على حقوق االخرين     

  . حبيث حيترم ذاته واالخرين ، وافكاره بطريقة مباشره 
   ) :Non Assertive(ه غري مؤكدة للذات استجاب ) ٢(

  " عندما يسمح الفرد بان تكون حدود مقيدة    " 
   ) Aggressive(استجابه عدوانية  ) ٣(

  "عند انتهاك حدود حقوق الفرد االخر    " 
ان منط االستجابة ميثل عدم القدرة علـى  ، ويالحظ يف حاليت عدم توكيد الذات والعدوانية       

  قوق الذاتيه للفرد وحقوق االخرين التزام احلدود بني احل
  : معرفة امناط االستجابات الثالث 

  : ميكن التعرف على امناط االستجابات الثالث ملواقف احلياه املختلفة من خالل مايلي 
o  نوع االنفعال املصاحب  
o  السلوك غري اللفظي املستخدم  
o  اللغة املستعملة يف االستجابة 
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ائج االستجابات الثالث  لدى األفراد حنـو مواقـف احليـاة    كيفية التعرف على أمناط ونت     
   .املختلفة

     Assertive - Non )املذعنة( منط االستجابة غري املؤكدة للذات -١
 : بطاقة خصائص االستجابة غري املؤكدة للذات-* 
  النتائج  اللغة املستعملة  السلوك غري اللفظي  الشعور/االنفعال

يتعايش مـع مـشاعره     
ته، مثل؛ اخلوف   وانفعاال

والقلق واإلكتئاب، ألنه   
ال يستطيع أن يعرب عـن      
مشاعره لفظياً، يـشعر     
ــوتر  ــضب وتـ بالغـ
ــائف   ــصاب، خ األع

  .باستمرار

اعتمادي، يتملمـل، جـسمه     
مرخي، كأنه سقط فجأة، طمس     
لنفسه، حشرجة يف الـصوت،     
عيون مسدلة، يتحرك بعيداً عن     
املواقف، يتردد، متتمـة، فـرك      

  .وعصر اليدين

كن بتـصوري،   مي
إذا كنت تستطيع،   
فقط، ال أستطيع،   
ــت   ــسناً، أن ح
تعرف، أحـرف   
العطف، ال تقلق،   
ــاً يف  ــيس مهم ل

  .احلقيقة

استجاباته قليلة، نـادرة ومتـأخرة      
جداً، أو غري موجودة، صـراع يف       
عالقته الشخصية، شعور بالغـضب     
واالكتئاب، شعور بعـدم القـدرة،      
صورة الذات ضعيفة، يؤذي نفسه،     

لفرص، يشعر بالضغط، يشعر    يضيع ا 
بفقدان الـسيطرة، يكـره نفـسه       

  .واآلخرين، مدمن يشعر بالوحدة

  

  Aggressive: منط االستجابة العدوانية- ١
  بطاقة خصائص االستجابة العدوانية-*
  النتائج  اللغة املستعملة  السلوك غري اللفظي  الشعور/االنفعال

غاضب جداً، صوت   
عال ومرتفع، يتهجم   

ـ   تمرار، ويهدد باس
ــه إىل  ــوتره يتوج ت

  .اخلارج

صوت مرتفع، محلقـة،    
احنناء إىل األمام، نغمـة     
صوت مرتفعة، عجرفة،   
مجل متقطعة غري واضحة،    
رسالة مـشوشة، تعـبري     
بأسلوب غري لفظي، حترك  

  .ضد املوقف

  : ديدات باستمرار
من األفضل لك، إذا مل     
تنتبه، جيـب، ألفـاظ     
سيئة، وتثري العـصبية،    

  .زححقاً، إنك مت

استجابات عديدة ومتنوعة سريعة    
جداً ومتأخرة جـداً، صـراع يف       
ــات الشخــصية، شــعور  العالق
بالذنب، شعور باإلحباط، صـورة     
الذات ضعيفة، يؤذي اآلخـرين،     
يضيع الفرص، الشعور بالـضغط،     
يشعر بفقدان الـسيطرة، يكـره      
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نفسه، يكره اآلخرين، مدمن، يشعر   
  .بالوحدة والغضب

  Assertiveness  املؤكدة للذات منط االستجابة-١
  : بطاقة خصائص االستجابة املؤكدة للذات-*
  النتائج  اللغة املستعملة  السلوك غري اللفظي  الشعور/االنفعال

يعرب عن مشاعره احلقيقية، ال ينكـر       
حقوق اآلخرين، مرتاح، مستمع جيد     
أعصاب هادئـة، صـوت مـريح       
ومبستوى عادي، ال يكبت مشاعره،     

ى معقـول ومقبـول،     توتره مبستو 
متناغم مع نفسه بني ما يقول ويفعل       
ويشعر، ال يعكس صورتني متناقضتني     
يف شخصيته، يتعامل مع مشاعره كما      

  .حتدث

يقف بشكل مريح وبإقـدام، اتـصال       
بصري جيد، نظراتـه ثابتـة، يتجنـب        
احلملقة وخفض النظر إىل األسفل تعبرياً      
عن اخلجل، يتحدث بصوت قوي ونغمة      

عايل وال منخفض، يترك يديـه      ثابتة ال   
على جنبيه، يدافع عن نفـسه بطريقـة        
مستقلة، تعابـري الوجه وإمياءات اجلسم     

  .مرحية وغري متوترة

غالباً تبدأ مجلـه    
  :بـ

إنا أريـد، أنـا     
ــا   ــعر، أن أش
أعتقــد، مــاذا 
تعتقد، كيـف   
ميكن أن حنـل    
ــاذا  ــك، م ذل
تــرى؟ كيــف 
ميكن أن نتوصل   

  ...إىل؟ اخل

كل، يعمل على حـل املـشا     
سلوكه مناسب وكـاٍف يف     
الوقــت املناســب، يــشعر 
باالكتفاء يشعر بالرضا عـن     
نفسه واآلخرين، يصنع غالبية    
الفرص كما خيتلقها، يـشعر     
بالسيطرة على النفس، يشعر    
بالثقة بالنفس، حيب نفـسه     

  .واآلخرين

  

  ممارسة أمناط االستجابة لدى األفراد حنو مواقف احلياة املختلفة

غـري  :  بشكل خمتلف يف مواقف احلياة املختلفة من خالل ثالثة أنواع من االستجابات            إننا نتصرف    
  .املؤكدة للذات والعدوانية واملؤكدة للذات

  .سنمارس الثالثة استجابات من خالل لعب األدوار والنمذجة ونقدم تغذية راجعة حوهلا   

  

  ممارسة االستجابة غري املؤكدة للذات-١
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 : املؤكد للذات  بطاقة الشخص غري-*

  

  

  

 ممارسة االستجابة العدوانية 

 :بطاقة الشخص العدواين 

  ممارسة االستجابة املؤكدة للذات-٢

 : بطاقة الشخص املؤكد للذات-*

  

 

  

  :عناصر الرسالة املؤكدة للذات

 قل بوضوح ماذا تريد؟ - 
 .أعِط أسبابك - 
 .اعرف وجهة نظر الشخص اآلخر - 
 .يهأنظر إىل الشخص الذي تتحدث إل - 

ضعيف ، متوتر األعصاب، يسمح أن تكون حدوده مقيدة، ال يعبر عن مشاعره لفظياً، "
، خائف، قلق، مكتئب، صامت، هادىء، ينكر حقوقه ويتجاهل حاجاته، يشعر بالدونية
".مقارنة مع غيره، يكره نفسه، ال التزام للحدود بين حقوقه الذاتية وحقوق اآلخرين  

مستعد للشجار، يتهجم بصوٍت عاٍل، يعبر بغضب، هدفه هزم الناس اآلخرين وانتهاك حقوقهم،"   
" ليس لديه القدرة على االلتزام في الحدود بين حقوقه الذاتية وحقوق اآلخرين

 

بحيث يدافع عن حقوقه اإلنسانية دون التعدي على حقوق اآلخرين، يعبر عن ذاته "
ويعبر عن مشاعره، وقيمه، واهتماماته، وحاجاته وأفكاره بطريقة مباشرة، يحترم ذاته 

"ويحترم اآلخرين  
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 .كن هادئاً - 
 .ابدأ بكلمة أنا - 

  :ااالت اليت تسبب مشاكل لألشخاص غري املؤكدين للذات

  ):معروف(طلب خدمات  -١

جيد األشخاص غري املؤكدين لذام صعوبة يف طلب املساعدة من اآلخرين، وعادة ما يشعرون               
 فإم يقومون   بأنه ليس من حقهم طلب ذلك من اآلخرين، وإذا ما طلبوا معروفاً من شخص ما              

بتقدمي اعتذارات ال اية هلا ويقدمون له وعود بتقدمي العديد من املكافآت من أجل املشقة اليت                
تكبدها ورد املعروف أضعافاً مضاعفة، لذلك جيب على امليسر أن يوضح للطالب عندما يقـوم               

  :بالطلب من الناس أن يقدموا له معروفاً ما يلي

 . جدير باحلصول على معروف ماتوقف عن إقناع نفسك بأنك غري •
 .ال تبدأ سؤالك من اآلخرين لطلبك خدمة ما •
أن يتضمن سؤالك تفسرياً قصرياً بسبب طلبك للمعروف إذا كان ذلك مناسباً             •

 .ومربراً
ال تستمر وإىل األبد يف القول كم هو رائع وعظيم الشخص الذي طلبت منـه             •

 .املعروف مبوافقته على القيام به
  . األبد يف ذكر كيف ستقوم برد هذا املعروف لهال تستمر وإىل •

 :رفض الطلبات -٢

جيد األشخاص غري املؤكدين لذام صعوبة يف رفض طلبات اآلخرين، فهم مييلون إىل القيـام           
بأعمال كبرية ال يريدون يف احلقيقة القيام ا واعتقادهم بأنه ينبغي أن جنعل كل الناس سعداء يف             

 منطقي وال عقالين، ولذلك حنن ال نقترح أنه ال ينبغي عليـك أن تـويل              كل األوقات أمر ليس   
اآلخرين عنايتك واهتمامك ولكن ينبغي أن يكون لديك الوقت الكايف لالهتمام بنفـسك، وال              
تعتاد على عمل أشياء لآلخرين واليت من املمكن أين يفعلوها بأنفسهم وبكل سهولة، وال تقدم                

عنـدما  ) آسفني(طلباً ما، وأمر طبيعي ومألوف لألفراد أن يقولوا اعتذارات زائدة عندما ترفض   
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ال يستطيعون تلبية الطلب، وهذا أمر مقبول ما دامت تبقي العبارة خمتصرة، ولـذلك كطالـب        
  :عندما تضطر لرفض طلب ما

توقف عن االعتقاد أن مهمتك األساسية على هذه األرض هي إسعاد اآلخـرين كـل                •
 .الوقت

 .تصراً فقطقدم اعتذاراً خم •

 .قدم تفسرياً خمتصراً العتذارك •

ال تؤكد وبشكل ال ينتهي للشخص الذي طلب منك أمراً ما أنك سـتكون مـسروراً          •
 ...... .لعمل هذا األمر ولتلبية طلبه ولوال 

إذا كنت تفكر بأسلوب آخر ممكن للشخص الذي طلب منك معروفاً إتباعه من أجـل         •
 .لهحتقيق طلبه، قدم اقتراحاً خمتصراً 

وقد ال تكون املبادىء السابقة كافية مع األقارب الذين اعتادوا أن تقدم هلم مثل هذه اخلدمات،        
وليس من السهل عليهم أن يقبلوا هذا الرفض ببساطة، لذلك البد أن يكون امللتحق جـاداً وال      

  :لتالينييستسلم بالنسبة ملوقفه، ومع هذه الفئة من الناس فإنه باإلمكان استخدام األسلوبني ا

 : االسطوانة املشروخة-أ

أن تقوم بترديد نفسك حىت ترهق الشخص اآلخر، فأنت تردد رفضك وحتافظ على نغمة                 
صوتك ثابتة واملهم جداً هنا أن ال ترتعج وال ترفع صوتك حىت ال يشجع ذلـك الـشخص    

ة للموقف  اآلخر على االستمرار يف تأكيد طلبه هذا، ومن األفضل أن جتد مجله واحدة مناسب             
وتكررها بنفس الكلمات مهما حاول الشخص اآلخر على االستمرار يف تأكيد طلبه هـذا،              
ومن األفضل أن جتد مجلة واحدة مناسبة للموقف وتكررها بنفس الكلمات مهمـا حـاول               
الشخص اآلخر وضع طلبه بأشكال خمتلفة، هذا وعليك أن ال تعتقد أن ما تقوم به غري الئق                 

  . لذلك كلعبة اهلدف منها اكتشاف الطبيعة اإلنسانيةحيث عليك أن تنظر

 : الضبابية-ب
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هي طريقة لرفض الطلبات أو عدم املوافقة مع شخص جيب أن تشعره بأنك تعرف مـدى            
، وميكن استعمال كلمات الشخص اآلخر أو تعيـد         )ال(سالمة مطلبه ومع ذلك فإنك تقول       

مي إليه، ولكنك ترفض طلبـه ألنـك ال         صياغة وجهة نظره لتريه بأنك تفهم بوضوح ما ير        
  :تستطيع تلبيته أو أنك اخترت أن ال تلبيه، وللضبابية ثالثة مميزات هي

v ال يستطيع أحد أن يتهمك بأنك ال تصغي لوجهة النظر األخرى. 
v ال يستطيع أحد أن يتهمك بأنك ال تفهم وجهة النظر األخرى. 
v مع كل ما تقدم فإنك ترفض الطلب وال توافق عليه. 

 :عدم املوافقة مع اآلخرين -٣

عادة ما جيد األشخاص الذين يفتقرون إىل توكيد الذات أنفسهم مضطرين للموافقة على مـا       
يقوله اآلخرون من أجل احلفاظ على السالم، وبعض األفراد غري املؤكدين لذام يرجتفون رد              

اعياً، ولكنـهم مبوافقتـهم     التفكري يف معارضة أولئك األفراد الذين يبدو أم مسيطرون اجتم         
  .املستمرة خيفضون وبشكل مستمر تقديرهم الذايت ألنفسهم وكرامتهم

  : جيب أن يتعلم املسترشد اخلطوات التالية

v                التوقف عن الشعور بأن هنالك ضرورة ألن يكون مقبوالً من كل فرد يف مجيع األوقات
 .وبالتايل عليه أن يتعلم عدم املوافقة مع اآلخرين

v قة اآلخرين بشكل مستمر سوف تقودهم إىل عدم احترامكإن مواف. 

v        كن واعياً وتنبه للغة جسمك وحركاتك وتوقف عن املوافقة بصورة غري لفظية، ألنـك
 ".رسائل اجلسم"قد تشجع اآلخرين على االستمرار رغم معارضتك للموضوع 

v    لـشخص مـا،   قد يشكل مكافأة ) بنعم(، فاإلمياء بالرأس )ال(وأنت تعين ) نعم(ال تقل
 .أو يف إظهار املعارضة) ال(ويعيق مهمتك يف توصيل رسالتك املرغوبة يف قول 
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v             عند التعامل مع األفراد الذين جيادلون حباً يف اجلدل، عليك كملتحق غري مؤكد لذاتك
مع تكرار ذلك وترك    "ال أشعر برغبة يف التحدث ذا املوضوع        "أن تتعلم أن تقول هلم      

 .واالنسحاب من املوقفاالستمرار يف اجلدل 

 :البدء باحلديث ومعرفة ماذا يقال -٤

v               ما غالباً ما تكون انطوائية وبالتايل فإن نظـريالحظ أن الشخصيات غري املؤكدة لذا
إىل الشخصيات االجتماعية هي أم ميلكون مواهب طبيعية الن يكونوا كذلك، وبالتايل       

التعرف عليهم وتبادل املعلومات الـيت  فإن دور امليسر أن ينبه بأن التحدث مع الناس و       
 .يتحدث ا اآلخرون هي عبارة عن مهارات ميكن تعلمها

v           م خجولني ويلجأون لتربير انعزاهلم االجتماعيعادة ما يكون األفراد غري املؤكدين لذا
بقول أن األفراد ال يستحقون االهتمام، من خالل تعرضه لتجربة سيئة وحياول الشخص    

اته إقناع نفسه بأنه سيخذل باستمرار وسيهان دائماً، واحلقيقة أن العديد           غري املؤكد لذ  
منا تعرضوا للخذالن مرات عديدة، وأن الوصول إىل ثقة وتوكيد للذات يتطلب تراكم           

 .النجاح قليالً ألنه سيزيد مهاراتك يف احملادثة بالتدريج

v     ـ شاركة ودرب توقف عن إقناع نفسك بأن طبيعتك خجولة، وأنك غري قادر علـى امل
 .نفسك تدرجيياً حىت تصبح أكثر مرونة وأكثر تدعيماً

 ":ما تعتقده فعالً"عليك أن تقول ما تفكر به  -٥

إن ما مييز األفراد غري املؤكدين لذام أم يقولون أشياء غـري صـادقة وال تعكـس                   
ا مشاعرهم احلقيقية إىل درجة كبرية، وبطبيعة احلال فإم مع الـزمن ميكـن أن يفقـدو               

  :االتصال مبشاعرهم احلقيقية، لذلك إن دور املعلم مساعدة الطالب من خالل

v التوقف عن قول أشياء ال تعنيها : 
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ال تقم مبدح أو إطراء مظهر أناس آخرين بينما هم يظهرون يف احلقيقة بشكل مزعج، بدالً                
لـشخص  من ذلك ال تقل شيئاً، وعندما يطلب منك أن تديل برأيك، ال تقل ما تعتقد أن ا                

اآلخر يرغب يف مساعه، وإذا كنت متردداً يف التعبري عن مشاعرك السلبية ألنك ال ترغب يف       
  .إيذاء الشخص اآلخر الذي طلب مساع رأيك قل شيئاً حمايداً

v أنا أشعر : 

حتدث عن مشاعرك جتاه األشياء وليس فقط عما تفكر به وتعتقده عن األشياء، وعندما تبدأ              
 .لآلخرين سيبدأ اآلخرين يف مشاركتك مبشاعرهميف التعبري عن مشاعرك 

v ًكن إجيابيا : 

ال تشارك فقط باملشاعر السلبية ولكن قم باملشاركة بأفكارك اإلجيابية أيضاً، وعندما يـثري              
شيء ما محاسك قم بذكر ذلك وعندما يتم أمر ما بطريقة جيدة أخرب اآلخرين عنه، وعندما                

رفون عن إجنازاتك، وعندما تشعر بالغبطة والـسرور        تقوم بإجناز شيء ما إجعل اآلخرين يع      
  .عرب عن مشاعرك بشكل مطلق

 :تقدمي اامالت -٦

تعترب اامالت من أسهل السلوكيات تدعيماً، ولكن جيب أن يكون املديح والتعليق مناسباً             
ن للطريقة اليت يشعر ا الفرد،  ويف نفس الوقت ال جيهد نفسه يف إجياد جمامالت يومية أل                

ذلك قد يقود اآلخرين إىل اعتباره متملقاً أو مداهناً، كما جيب أن حيدد الفـرد جوانـب                 
اإلعجاب اليت أثارت جماملتك، فالتعليقات ال ختدم فقط اهلدف الذي جيعل املتلقـي هلـذا           
التعليق يشعر باالرتياح وإمنا أيضاً تريه اجلوانب اليت أحببتها والـيت أثـارت رغبتـك يف                

  . تسرف يف جمامالتك حىت ال جتد نفسك ملزماً مبدح وإطراء اآلخرين يومياًااملة، ال

 : تلقي اامالت-٧
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ميلك األفراد غري املؤكدين لذام عادة درجة منخفضة من تقدير الذات ولذلك فهـم                
يواجهون صعوبة يف تصديق اامالت واالستجابة هلا، وهم غالباً ما يشعرون بـاإلحراج             

هم عندما جياملهم اآلخرون، وبالتايل فإنك جتـدهم يـستخدمون بعـض            وامحرار وجوه 
واجلـدير  ) صحيح، ال بد أنك متزح    (املالحظات اليت تدل على االنتقاص من النفس مثل         

بالذكر أن هذا االنتقاص من النفس دائرة مفرغة، الن الفرد يستمر يف تعزيز مـشاعره يف                
املنخفض للذات يستمر يف إصدار عبـارات       التقليل من تقدير الذات وبسبب هذا التقدير        

كما أن إنقاص الفرد لنفسه كاستجابة املة هلا أيضاً أثر آخر وهو            .  تنم عن حتقري الذات   
 هذا الشخص بتقدمي جماملة     قياممعاقبة الشخص الذي قام بااملة، وهذا يقلل من احتمال          
اعتقاد اآلخرين أنك ال تستحق     أخرى يف املستقبل كما أن رفضك لقبول ااملة يقود إىل           

  .ااملة وبالتايل ترددهم يف مدحك

واخلطوة األوىل يف تقبل ااملة تتركز حول ما تقوله لنفسك، توقف عن القـول لنفـسك إنـك ال        
تستحق ااملة واملديح، توقف عن كونك عدو لنفسك قل للشخص الذي قام مبجاملتك ومـدحك            

  :أحد األمور التايل

" مدحك"للشخص الذي جاملك    " شكراً"ببساطة وصدق، ابتسم أثناء قولك      " اًشكر"قل له    -
مباشرة وجهاً لوجه وامسح لعينيك أن تنظر يف عينه، هذا باختصار يعد مكافأة للشخص الذي           

  .قام مبدحك ويزيد من احتمالية حصولك على مدح يف املستقبل

شـكراً  "دما تستطيع أن تقول  عبارة تقدير وشكر بصورة أعمق، وعن      قدموافق على املديح،     -
حسناً، شكراً لك، وهذا شيء     "دون اإلحساس بالقلق قم بتوسيع منط استجابتك إىل حد ما           

، وهـذا   "شكراً، أنا حقاً أقدر لك هذا، أنا حقاً أقدر لك هـذا           " أو  " لطيف جداً لتقوله يل   
عد يف بناء تقديرك    سيتيح لك اال لالستقرار بصورة أطول يف عملية استقبال املديح وفيما ب           

 .لذاتك

 : تقدمي الشكاوي-٨
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 فإنه ال   وبالتايلغالباً ما جيد األفراد غري املؤكدين لذام صعوبة يف التعبري عن تذمرهم،               
 صومبد من تعليمهم عن طريق مبادىء تكرار السلوك أن يضبطوا تعابري وجوههم ونغمة              

 يتدربوا على هذه األسـاليب مـن    وأن يتدربوا على إخراج الكلمات من احللق وميكن أن        
 ومع أفراد اموعة أو أمام املرآة، وقد أكدت التجارب أنه من األفضل هلذه              امليسرخالل  

فاً سهلة على أن يلي ذلك مواجهـة املوقـف أو األشـخاص    االفئة أن ختتار يف البداية أهد     
قيقـاً قـدر    املعنيني، لذلك عند الشكوي والتذمر جيب على الشخص أن يكون حمدداً ود           

 ويعطي الشخص املتلقي للشكوى معلومـات       ثقةاإلمكان، إذ أن التحديد يعطي الشخص       
  :أكثر تفيده يف تلبية حاجاته مبعىن

v             سـأقدر  "عند تقدميك للشكوى كن حمدداً وواضحاً قدر اإلمكان، فقولك لشخص ما
ن أفضل م " لك األمر لو أنك خفضت صوت املسجل لديك بعد الساعة العاشرة مساءً           

وكونك حمدد يف شكواك وتذمرك يعطيك نتـائج        " صوت مسجلك مرتفع جداً   "قولك  
 .أفضل

v              جتنب استخدام الشتائم واإلهانات ألن ذلك يؤدي إىل خلق سلوك دفاعي عند اآلخرين
 .امللتحقحبيث يستجيبوا إىل اإلهانة وليس لشكوى بشكل قد يؤثر على 

v الضبابية يف تعديل سلوك اآلخرينبإمكانك استخدام أسلويب األسطوانة املشروخة و. 

 :تلقي الشكاوي .١

تلقي الشكاوي أمر حيتاج إىل لباقة، فأنت عادة تتعامل مع غضب املشتكي إضافة إىل حمتـوى                  
، والشخص الذي يفتقر إىل توكيد الـذات يتقبـل          ىالشكوى والسبب الذي أدى إىل الشكو     

كد لذاته ال يقبل أي شكوى غري عادلة الشكوى دون متييز ويقوم باالعتذار فوراً، والشخص املؤ       
م وعدم إثارة املشاكل، كما جتد أشـخاص آخـرين          الوحتت اي ظرف رد احملافظة على الس      

، )مدعمـة (يثورون بسرعة عندما يتلقون الشكاوي فهم يسلكون بعدوانية بطريقة غري مؤكدة            
فعـل، وإذا كنـت قـد     فتأكيد الذات والتدعيم هو االنسجام والتناغم بني ما تشعر وتقول وت          
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أخطأت وشعرت بالذنب فاعترف بذنبك وبشعورك باخلطأ والذنب وال تستمر بذلك إىل مـا ال    
  .اية

إن الفرد املؤكد لذاته سيقبل حمتوى الشكوى العادلة واملالئمة، وإذا كانت الشكوى حمقـرة                
 منحـى   ينحـى إذا صممت على التشبث باملوضوع بـدون أن         : "|ومهينة لك، قل شيئاً مثل    

، وإذا "سأناقش املشكلة ولكنين سوف ال أقبل اإلهانـة     "، أو   "شخصي نستطيع أن نكمل الكالم    
ما متت إهانتك بصورة غري مقبولة أغلق احملادثة، وأي املناقشة فوراً عند احلد الـذي وصـلت             

 .إليه

  :احملافظة على االتصال البصري-٢

 أن تتجنب النظر إىل وجهه أثناء احملادثـة،         مبعىن أن تنظر يف وجه الشخص الذي تتحدث إليه ال         
عندما يقابل الناس بعضهم البعض يقومون بعمل إشارات لفظية إضافة إىل إشارات غري لفظيـة               
اليت تدل على الثقة أو القدرة، حيث أن العالمات املميزة احملددة للتكليف هو مقـدرتك علـى         

  .العدوانيةالنظر إىل اآلخرين وجهاً لوجه دون اإلحساس باخلوف و

أما خفض النظر يعين اخلجل، والنظر يف عيون اآلخرين يعـين     "وتعين العيون املغلقة عدم اخلوف      
الرغبة يف أن يصدقونك هؤالء ويفهموك ويستمعوا إليك وحيترموك، واألفراد غـري املؤكـدين              

لون عـادة   لذام يتجنبون دائماً التحديق يف وجوه اآلخرين وعندما يتم ذكر هذا األمر هلم يقو             
بأم ال يرغبون يف التحديق واحلملقة ولكن االتصال البصري املناسب ال يعين التحديق أو قـد                

  .ىل عيون اآلخرين للحظة ولكن ليس مدة طويلةإيقولون أن بإمكام أن ينظروا 

  :مشكالت ميدانية تستند يف معاجلتها إىل تأكيد الذات

 .اخلجل - 
 .االنطواء - 
 .العزلة - 
 .االنسحاب - 
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 .وك العدواينالسل - 
 .إيذاء اآلخرين - 
 .السلوك التجرييب - 
 .املخاوف بأشكاهلا املختلفة - 
 .القلق - 
 .الشعور بالدونية ومفهوم الذات السليب - 

  Assertive Training (A.T)" التدريب التدعيمي"خطوات تأكيد الذات 

 .(Instruction)إصدار التعليمات  .١
 .(Modeling)النمذجة  .٢
 Behavior)" الــدورلعــب "تكــرار واســتعادة الــسلوك  .٣

Rehearsal “Role Playing”). 
 .(Feedback)التغذية الراجعة  .٤
 .(Social Reinforcement)التعزيز االجتماعي  .٥

  Instructionإصدار التعليمات -١

 يقوم املعلم بتزويد الطالب  مبعلومات حول تعريف مهارة تأكيد الذات، وأمهيتها وخطـوات              
عليمات واضحة حبيث تساعد امللتحقني يف حتـسني االتـصال          تعلم املهارة، وجيب أن تكون الت     
  .البصري والتحدث بصوت عال

  Modeling النمذجة -٢

يقوم املعلم يف العديد من املرات بعرض السلوك املرغوب به للملتحق حىت يقوم األخـري بتقليـده،                 
 .واجلدير بالذكر أن النماذج احلية واملصورة ميكن استعماهلا بكفاءة وفاعلية

) Behavior Rehearsal “Role" لعـب الـدور  "تكرار واستعادة السلوك -٣
)Playing” 
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ويتضمن ذلك لعب الدور خالل اجللسات اإلرشادية وهنا تنتقد السلوكات الفعالة وغـري   
 .الفعالة يف املواقف املتبادلة أما األداءات فإنه يتم ممارستها مبواقف خمتلفة

  )Feedback( التغذية الراجعة -٤

قصد ا تعليقات املعلم  على سلوك الطالب، وذلك بعد تزويده بالتعليمات إلجناز جمموعة من    وي
  .السلوكات، إن التغذية الراجعة اإلجيابية والسلبية تؤدي إىل تغيري سلوكي ملحوظ

  )Social Reinforcement التعزيز االجتماعي -٥

بـة، وجيـب أن يوضـع يف االعتبـار أن     ويتضمن الثناء على الطالب عند إتقان االستجابات املرغو    
  ).التعزيز(االستجابة اليت دف إىل الوصول إليها تتشكل بالتدريج من خالل استعمال الثناء 

 )Homework Assignment(  الواجبات البيتية-٦

، وهو تنفيذ واجبـات     )تأكيد الذات (هناك جزء ال يستغىن عنه يف التدريب التدعيمي           
، إذ انه من خالل هذه الواجبات فإن الطلبة باستطاعتهم أن يطبقـوا       بيتية هلا طابع سلوكي   

ما تعلموا حديثاً يف اجللسات اإلرشادية على املواقف اليت تتطلب عالقات متبادلة يف احلياة              
احلقيقية، فامللتحقني ممكن أن يوافقوا أو يرفضوا طلبات معينة، كما أـم يـستطيعون أن               

يف األوقات املناسبة، وهكذا من املمكن أن حيتفظوا بسجل         يعربوا عن مشاعرهم وأفكارهم     
  .يسجلون به تقدمهم كما يسجلون به املصاعب اليت واجهتهم أثناء تنفيذ ما يطلب منهم

  منوذج تطبيقي

  خطوات مهارة تأكيد الذات/تدريب عملي

  :كيف أؤكد ذايت من خالل 

  ات العدوانيةالتدريب على ممارسة مهارة ضبط الذات للتحكم يف االستجاب

Self – Control  
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 . يف بداية اجللسة يرحب املعلم  بالطلبة -

 : يقوم املعلم بتقدمي مهارة ضبط الذات عن طريق طرح األسئلة التالية مثل-

  هل تشعر أنك تفقد أعصابك وال تسيطر على نفسك؟-

 مىت تشعر ذا الشعور؟ •
 ملاذا تشعر ذا الشعور؟ •

 سيطر فيها على نفسك؟ ما هي؟هل هناك طريقة تستطيع أن ت •

 من حيدد مفهوم ضبط الذات؟ •

 :من خالل ما سبق ومناقشة املعلم مع الطلبة حيدد مفهوم ضبط الذات •

  

  

 )Instruction( التعليمات -١

يقوم املعلم  بتزويد أعضاء اموعة مبعلومات حول املهارة، تعريفها، أمهيتها، خطوات تعلم املهارات،          
لطالب مقتنعاً بأمهية املهارة ودورها يف حياته العملية، مث يقدم املعلم البطاقة الـيت              إذ جيب أن يكون ا    

حتتوي على خطوات تعلم املهارة ويطلب من الطلبة قراءا بصوت مرتفع ملتابعة كل خطوة أثناء قيام                
تفـصيالً بعـد   النموذج بتقدمي املهارة، مث خيرب املعلم الطلبة أنه سوف يتم مناقشة املهارة بشكل أكثر       

  :، هي"البطاقة"مشاهدة النموذج، أما خطوات املهارة 

وجه انتباهك لتلك املؤشرات اليت ختربك أنك على وشك فقدان الـسيطرة علـى               -١
 .نفسك

 .قرر إذا كانت هناك ظروف جتعلك تشعر باالستثارة -٢
 .فكر بالطرق اليت تستطيع فيها ضبط نفسك -٣

".هو ان تقوم بالسيطرة على انفعاالتك وسلوكك قبل أن تخرج األمور من بين يديك"   
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 .ك ونفذهااختر أكثر الطرق فعالية للسيطرة على نفس -٤

  )Modeling(النمذجة -٢

 أو بواسطة األفالم والفيـديو، ويقـوم   الطلبةهي قيام املعلم باملهارة املطلوبة بشكل مباشر أمام       
الطلبة مبراقبة النموذج ومالحظة سلوكه، وهناك يقوم املعلم بنمذجة مهارة ضبط الذات أمـام              

  :اموعة على النحو التايل

 .أن يقوم بتصرف يستثري غضبه) ممثل مساعد(بة ليطلب املعلم من أحد الطل •

للموقف ويتطور املوقف ليفقد املعلم أعصابه فيعتـدي        ) النموذج(يستجيب املعلم      •
 .على الطالب لفظياً

حممد استثارين  : هذه هي املواقف اليت جعلتين أفقد أعصايب مثالً       (يقول املعلم  للطلبة      •
أو أيب ينتقدين باسـتمرار، أمـي ال   أمام جمموعة أو طلبت منه شيء ومل يستجـب،   

 ...).تستجيب لطلبايت، 

لكن كان بإمكاين أن أضبط أعصايب لو انتظرت قليالً حىت يتم كالمه،            : يقول املعلم  •
لو فهمت كالمه كما قصده حقيقة ملا فقدت السيطرة على نفسي، لو أمرت نفسي              

 يقوم املعلم مرة    مث"باالسترخاء لكان أفضل يل، الستطعت حل املوقف بطريقة أفضل          
 :أخرى بتمثيل املوقف مستخدماً خطوات املهارة

  

 

  

  

ويوجه امليـسر   ) النموذج(بعد ذلك تتم مناقشة املوقف الذي مت فيه استخدام املهارة من قبل املعلم                
  :أسئلة مثل

 .ينتظر حتى يتم كالمه - 

 .اول فهم كالمهيح - 

 .يسترخي ويوضح وجهة نظره للشخص اآلخر - 
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  هل يذّكرك هذا املوقف مبواقف يف حياتك حتتاج فيها إىل مثل هذه املهارة؟ -
  مثل هذا املوقف؟ماذا تفعل لو واجهت -

احلالية يفتح املعلم  باب املناقشة ملناقـشة النمذجـة الـيت مت             ) ضبط الذات (ويف املهارة   
  :مشاهدا اآلن، ويسأهلم

أنت يا أمحد ماذا تفعل لو استثارك أحد إىل درجة فقدان السيطرة على نفسك؟ ماذا ينتج        " 
علمك هلـذه املهـارة؟ يف أي       عن ذلك؟ تسوء عالقتك مبن حولك، إذاً ماذا تستفيد من ت          

  "املواقف تستفيد منها؟

  Role Playingلعب الدور 

يطلب املعلم  من أحد أعضاء اموعة أن حيدد املواقف اليت يفقد فيها السيطرة علـى                  
نفسه ويطلب من باقي األعضاء أن يراقبوا زميلهم ويستعان مبلتحق آخر ليقوم بدور املمثل      

  :الرئيسي، ويوجه املعلم  أعضاء اموعة ذه الطريقةاملساعد مع املمثل األول 

 .حاول أن تتبع خطوات املهارة بأفضل ما ميكن: للمثل الرئيسي •
 .حاول أن تقوم بدورك بشكل مناسبة وعرب عن أفكارك حبرية: للمثل املساعد •
راقبوا كيف يقومون بالـدور وتتبعـوا اخلطـوات         : لألعضاء اآلخرين يف اموعة    •

 . بعد االنتهاء من لعب الدورملناقشتها

 Feedbackالتغذية الراجعة  -٥

بعد كل خطوة أثناء لعب الدور يتم تقدمي تغذية راجعة للمتدرب لكي يعرف يكـف قـام                    
خبطوات املهارة وإىل أي مدى أتقن هذه اخلطوات وتشجيعه على استخدام هذا الدور يف احلياة               

  .املهارة املطلوبةالواقعية ويطلب منه إعادته حىت الوصول إىل 

وهنا وبعد أن ينتهي لعب الدور يطلب املعلم  من املمثل الرئيسي أن يستمع على مالحظات                   
أي املواقف كان فيها    (مث يعطي املعلم تغذية راجعة للطلبة تتعلق بقيامه بدوره          ) اموعة(زمالئه  

 ).جيداً وأي املواقف ميكن أن يؤديها بشكل أفضل
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 Social Reinforcementعي التعزيز االجتما-٥

وهنا يقدم املعلم املعززات املناسبة للمتدربني يف كل مرة يقومون ا بالسلوك املطلوب مـن                  
خالل لعب أدوارهم، وقد تكون معززات مادية أو اجتماعية أو ذاتية ويتم ذلك من خالل مـا                 

  :يلي

 .تحدثيطلب املعلم من املتدرب أن يستمع إىل آراء اموعة قبل أن ي -

أثناء قيامك بالدور ماذا شعرت؟ ما هي ردة فعلك حنو املمثـل            : يسأل املعلم املمثل املساعد    -
 الرئيسي؟

هل مت إتباع خطوات املهارة؟ ما الذي أعجبكم؟ وما الذي مل           : يسأل املعلم  أعضاء اموعة     -
 يعجبك؟

مت إتقاا وإرشادات يقوم املعلم بتلخيص املعلومات ويقدم تعزيز اجتماعي على اخلطوات اليت   -
 .من أجل إتقان باقي اخلطوات

 لقد مسعت اجلميع، كيف تشعر حنو ما قمت به من عمل؟: يسأل املعلم املمثل الرئيسي -

 Homework Assignmentالواجبات البيتية -٦

إن أمهية أي برنامج للتدريب ليس يف جناح الفرد يف تعلم املهارات وإمنـا يف قدرتـه علـى                      
ه املهارات يف حياته العملية يف البيت واملدرسة والعمل، ويزيد إنتقال أثر التـدريب  استخدام هذ 

  :إجيابياً يف احلاالت التالية

إذا أعطي املتدرب مبادىء عامة توضح العالقة بني السلوك يف موقف التدريب ويف احليـاة                -
 .العملية

استخدام النمـاذج،   (يب  انتقال التدريب يكون أكرب عند إدخال عدد من املثريات يف التدر           -
 ).املتدربني، لعب األدوار، املمثلني املساعدين
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إن تزويد املتدرب مبعلومات حول تقدمه يف تطبيق املهارة يزيد من انتقال التدريب من املوقف   -
 .التدرييب إىل احلياة الواقعية

 يتأكد فيها من   إن الواجبات البيتية اليت يكلف املعلم  ا الطالب هي الوسيلة اليت يستطيع أن              -
انتقال التدريب، إذ يقوم امللتحق بتطبيق املهارة يف حياته العملية ويكتب تقريراً حول التطبيق              
واملشكالت اليت واجهها، وبناًء على ذلك يوزع املعلم  على األعضاء منوذج الواجب البييت              

  .لكي يقوم األعضاء بتطبيق املهارة وتعبئة النموذج للجلسة القادمة
  

  

  

 

  "منوذج للواجب البييت  
  : االسم 
  :التاريخ

  تعبأ بعد تنفيذ الواجب البييت  تعبأ خالل اجللسة
 أي املهارات سوف تستخدم؟ -
 ما هي خطوات املهارة؟ -
 أين ستجرب املهارة؟ -
 مع من ستجرب املهارة؟ -
  مىت ستجرب املهارة؟ -

ماذا حدث عندما قمـت      -
  بالواجب؟

ما هي اخلطـوات الـيت       -
 اتبعتها فعالً؟

 يف كان استخدامك؟ك -
ممتاز، جيد، متوسـط،    "

 "ضعيف
ماذا تعتقـد أن يكـون       -

  واجبك القادم؟

  :تقييم مستوى إتقان مهارة تأكيد الذات
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 ).قبلي وبعدي(مقياس راتوس لتوكيد الذات  .١
وحـساب معـدل جممـوع      ) املباشرة، وغري املباشـرة    (Observationاملالحظة   .٢

 ).درجة إتفاق املالحظني(مالحظات 
 Self – Reportر الذاتية التقاري .٣
 .Interviewاملقابلة الفردية  .٤
 .Case studyدراسة احلالة  .٥
 .مقابالت املعلمني  ومشريف الصفوف .٦
 .Questionnaireاالستبانات  .٧
 Homeworkالواجبات البيتية  .٨

  مقياس راتوس لتوكيد الذات 

  :اختبار قبلي واختبار بعدي

ي وبعدي ألداء الطلبة للربنامج اإلرشادي  استخدم مقياس راتوس لتوكيد الذات كمقياس قبل       •
فقرة، كل فقرة عبارة عن مجلة تصف سـلوكاً         ) ٢٩(تكّون املقياس من    ).    توكيد الذات (

مؤكداً أو غري مؤكد للذات أو عدوانياً، وتتطلب من الشخص املـستجيب هلـا أن يبـدي          
ـ        ت درجـات  الدرجة اليت تعرب بالفعل عن حالته، وذلك على سلم تقدير يتكـون مـن س

  :خصصت هلا عالمات صحيحة، وهي

 
  العالمة  الدرجة

  )٣(+  تعرب عين متاماً
  )٢(+  تعرب عين

  )١(+  تعرب عين إىل حد ما
  )١-(  ال تعرب عين إىل حد ما

  )٢-(  ال تعرب عين
  )٣-(  ال تعرب عين عل اإلطالق
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 :مفتاح تصحيح املقياس •

 ).٨٧-(و ) ٨٧(+العالمة الكلية على املقياس  -

(+) أو إذا كانت موجب     (+) إىل موجب   ) -(تغري من سالب    (*)  فقرة مسبوقة بنجمة     كل -
 ).-(تغري إىل سالب 

 .كلما اجتهنا باجتاه السالب فنحن نقترب حنو درجة عدم توكيد الذات -

فالسالب حيجب املوجب   ) ٣٠-(و  ) ٥٠: (+إذا حصل امللتحق على جمموع عالمات     : مثال -
 .مللتحق هنا مؤكداً لذاتهويكون ا) ٢٠(+فتصبح عالمته 

وميكن . تفسر مسة توكيد الذات من أن كل فرد ميلك حقوقاً إنسانية أساسية ينبغي احترامها              •
 :تفسري منط توكيد الذات من خالل أمناط االستجابة التالية

 .Non Assertiveغري املؤكد للذات  .١

ويعتدوا على يظهر هذا النمط عندما يترك الشخص اال لآلخرين ليتخطوا حدوده          
  .حقوقه

 Aggressiveعدواين  .٢

  .يظهر هذا النمط عندما يقوم الشخص باهلجوم والتعدي على حقوق اآلخرين
 

 Assertiveمؤكد للذات  .٣

يظهر هذا النمط عندما يعرب الشخص عن ذاته وانفعاالته ومشاعره حنو اآلخـرين،             
  .بشكل حيترم فيه حقوقه الشخصية، وحقوق اآلخرين يف مجيع املواقف

 :يغطي املقياس عدداً من األبعاد •

o التوكيد يف املعامالت التجارية. 
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o التذمر للتخلص من الظلم. 
o التعبـري عن الذات دون حساسية. 
o احملاولة أو املناقشة العامة . 
o التلقائية  . 
o لطالقة للفظية                      . 
o جتنب املواجهة                           . 
o اراجلدال حول األسع. 

  
  تطبيق مقياس توكيد الذات لراتوس

  ار القبلاالختب
  مقياس توكيد الذات لراتوس

  :الطالبة / أخـي الطالب
بني يديك قائمة حتتوي على جمموعة من العبارات واجلمل اليت تعرب عن درجة التوكيد الذايت لـديك،    

٠ا قد تعرب عن ذاتكمن خالل احلكم على جمموعة من اجلمل يف القائمة املرفقة واليت تعتقد أ  
يف املكان املناسب يف ورقـة اإلجابـة        ) ×(أرجو قراءة كل عبارة من تلك العبارات، ووضع إشارة          

  ٠ومراعاة اإلجابة على مجيع العبارات بكل صراحة
عبارة، واملطلوب منك أن تقرأ كل عبارة من العبـارات، وان حتكـم             ) ٢٩(تتألف هذه القائمة من     

  : ة املناسبة من بني اإلجابات الست التالية عليها باختيار اإلجاب
تعرب عين متاماً، تعرب عين، تعرب عين إىل حد ما، ال تعرب عين إىل حد ما، ال تعربعين، ال تعرب عين على                      (

  ).االطالق
، اليت ميكن أن ينطبق عليها      ) تعرب عين متاماً    (ويالحظ يف هذه القائمة، أن العبارات تتدرج ما بني ؛             

اليت ينطبق عليها مـضمون العبـارة   ) ال تعرب عين على اإلطالق(، إىل ) بشكل دائم(لعبارة مضمون ا 
املطلوب منك، أن تضع لنفسك تقديراً عن مدى ما متثله العبارة من            ) . وال بأي شكل من األشكال    (

وتذكر انه يطلب منك، أن تضع تقديراً لنفسك على كل عبـارة مـن   . درجة التوكيد الذايت لديك   
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ل ممارستك الفعلية، وليس وفقاً ملا تعتقد أنه جيب أن يكون، فإذا شعرت أن فقرة من الفقـرات                  خال
تناولت موقفاً مل يسبق لك أن مررت به، فقدر تصرفك يف هذا املوقف على أساس خربتك الفعلية يف                  

  ٠مواقف مماثلة لذلك املوقف
نه ليس هناك وقت حمدد لإلجابـة،        تذكر أنه ليس هناك إجابات صحيحة، أو إجابات خاطئة، كما أ          

  . وأن النتائج اليت سيتم احلصول عليها ستكون سرية تامة،  وختدم امليسر بعامة وامللتحق خباصة
  ٠أرجو اإلجابة على مجيع العبارات

  
  مع خالص الشكر والتقدير                

  
  

  ٠معظم الناس أكثر عدوانية وتأكيداً للذات مين -١
  ٠قبل دعوام بسبب خجليأتردد يف دعوة اآلخرين أو ا -٢
عندما ال يكون الطعام املقدم يل يف املطعم مرضياً يل فإنين أعرب عن استيائي إىل عامل املطعم                  -٣

 ٠)جرسون(
 . أحرص على جتنب إيذاء مشاعر اآلخرين حىت عندما أشعر أن مشاعري قد جرحت -٤
 فإنين أجد صعوبة    عندما يتكبد بائع ما مشقة يف عرض بضائع قد ال تكون مناسبة يل متاماً،              -٥

 ٠"ال"يف قول 
 ٠عندما يطلب مين عمل شيء، ما فإنين أصر على معرفة السبب -٦
 ٠هناك أوقات أسعى فيها جلدال جيد وعنيف -٧
 ٠أكافح من أجل النجاح مثل معظم زمالئي من الطلبة -٨
 .سلوكي طريق الصدق واألمانة جيعل الناس يستغلوين يف أغلب األحيان -٩

 ٠ مع معارف جدد وغرباءأستمتع بالبدء بأحاديث-١٠
 ٠غالباً ال أعرف ما أقوله لألشخاص الذين يعجبوين من اجلنس االخر-١١
 ٠ أتردد يف إجراء مكاملات هاتفية ألي غرض من األغراض-١٢
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 غالباً ما أفضل كتابة الرسائل عندما أتقدم بطلب لوظيفة، أو لقبول يف كلية، أكثر من أن                 -١٣
 ٠أقوم مبقابالت شخصية

 ٠ إحراجاً يف إعادة شيء كنت قد اشتريته إىل البائع أجد-١٤
إذا ضايقين قريب محيم، وأهل لالحترام، فأنين أفضل أن أُخفي مشاعري بدالً من أن أعـرب      -١٥

 ٠عن ضيقي منه
  ٠ أجتنب توجيه األسئلة خوفا، من أن أبدو غبياً-١٦
  ٠أثناء جدال ما، اشعر أحياناً باخلوف من أن أضطرب وأهتز-١٧
ا اعتقدت أن معلمي قدم وجهة نظر غري صائبة، فإنين أعمل كل ما يف وسعي إلمسـاع                 إذ-١٨

  ٠زمالئي الطلبة وجهة نظري
  ٠ أجتنب النقاش حول األسعار مع البائعني-١٩
  ٠عندما أقوم بعمل شيء هام أو يستحق الذكر، أعمل على أن يعرفه اآلخرون-٢٠
  ٠أُعرب عن مشاعري بصراحة ووضوح-٢١
حد ما بنشر قصص، أو معلومات كاذبة وسيئة عين، أقوم مبراجعته بالسرعة املمكنة إذا قام أ  -٢٢

  ٠حملادثته بذلك
  ٠"ال" غالباً ما أجد صعوبة يف قول -٢٣
  ٠ اجلأ إىل كبت مشاعري بدالً من إظهارها-٢٤
  ٠أحتج من اخلدمة السيئة يف مطعم أو يف أي مكان آخر-٢٥
  ٠ أعرف ماذا اقولعندما ميدحين أحد فإنين أحياناً ال-٢٦
إذا كان جبانيب يف الصف أو احملاضرة طالبان يتحدثان بصوت عال نوعا ما أطلـب منـهم            -٢٧

  ٠التزام اهلدوء، أو إمتام حمادثتهم فيما بعد
  ٠إذا حاول أحد أن يتقدمين يف الطابور فإنه يضع نفسه يف موقف جماة معي-٢٨
  ٠أمر حباالت ال أستطيع أن أقول فيها شيئاً-٢٩

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

...............................  
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  ورقة اإلجابة على مقياس توكيد الذات لراتوس
  ............................................االسم : الطالبة/ الطالبأخي 

  ...............................الشعبة/  ..........................       الصف 
  ٠في المكان المناسب) ×(ضعي إشارة /ضع

 تعرب عين تعرب عين متاماً الرقم
تعرب عين إىل حد 

 ما
ال تعرب عين إىل 

 حد ما
 ال تعربعين

ال تعرب عين على 
٠االطالق  

١-        
٢-        
٣-        
٤-        
٥-        
٦-        
٧-        
٨-        
٩-        
١٠-        
١١-        
١٢-        
١٣-        
١٤-        
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١٥-        
١٦-        
١٧-        
١٨-        
١٩-        
٢٠-        
٢١-        
٢٢-        
٢٣-        
٢٤-        
٢٥-        
٢٦-        
٢٧-        
٢٨-        
٢٩-        

 

   ؟تتوقع من انضمامك لبرنامج المهارات الحياتيةماذا  •
............................................................................................
. 

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

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

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

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

. 

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

. 
  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

  

  
   "توكيد الذات" 

  
  االنشطة التدريبية
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  :األهداف

يتوقع من املتدرب بعد املشاركة يف مشغل التدريب على الذات وتوكيد الذات كمهارة حياتية وتنفيذ        
  : املتعلقة ا أن يكون قادراً علىاألنشطة

  .أن يتعرف أمهية التدريب على معرفة الذات وتوكيد الذات -
 .أن يتعرف معىن الذات -
 .أن يتعرف مفهوم الذات -
 .أن يتعرف مفهوم الذات اإلجيايب -
 .أن يتعرف مفهوم الذات السليب -
 .أن يتعرف مفهوم توكيد الذات -
 :أن يتعرف أنواع الذات -

 ).العامة (الذات االجتماعية •
 .الذات املدركة •
 .الذات املثالية •
 ).اخلاصة(الذات العميقة  •

 :أن يتعرف أمناط ونتائج االستجابات لدى األفراد حنو مواقف احلياة املختلفة الثالثة، وهي -
 .االستجابة غري املؤكدة للذات •
 .االستجابة العدوانية •
 .االستجابة املؤكدة للذات •

 .تجابات لدى األفراد حنو مواقف احلياة املختلفةأن يتدرب على ممارسة أمناط االس -
 .أن يتعرف عناصر الرسالة املؤكدة للذات -
 .أن يتعرف على ااالت اليت تسبب مشكالت لألشخاص غري املؤكدين لذام -
 .أن يتعرف على املشكالت اليت تواجه األفراد وتستند يف معاجلتها إىل تأكيد الذات -
 .يب على تأكيد الذاتأن يتقن استخدام خطوات التدر -
 أن يتدرب على تطبيق درس مقياس راتوس لتوكيد الذات -
 .أن يتمكن من تقييم مستوى إتقان الطلبة مبهارة تأكيد الذات -
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 ):١(نشاط رقم 

  .الترحيب باملعلمني  -
 .يعرف املدرب نفسه وطبيعة دوره يف الورشة -
 ...).األهتماماتاالسم، (يقوم كل معلمني متجاورين بالتعارف على بعضهم البعض  -
 بكلمة أو وصف أو تعبري                               ... يعرف كل معلم نفسه  -

  ):٢(نشاط رقم 

  .اكتب توقعاتك وخماوفك هلذه الورشة بشكل فردي -
 .عرض التوقعات واملخاوف -
 مناقشة اموعات                                                                -

  ):٣( رقم نشاط

  .توضيح أهداف ورشة العمل وربطها مع توقعات املعلمني -
 .مناقشة التوقعات اليت تتوافق مع األهداف أو تتعارض معها -
 .                                                      توزيع جدول أعمال الورشة -

  ):٤(نشاط رقم 

تأكيد الذات كمهـارة اجتماعيـة      ناقش مع جمموعتك أمهية التدريب على معرفة الذات و          
  .يةحيات

  ):٥(نشاط رقم 

  :ناقش مع جمموعتك  

يلعب املعلم النشط دوراً رئيسياً وهاماً يف تلبية احتياجات الطلبة يف الصف تربوياً واجتماعياً،               -
 .حدد هذه األدوار ومدى أمهيتها
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ذي يعمل مع الطلبة    برأيك ما هي اخلصائص العقلية والشخصية اليت جيب توافرها يف املعلم ال            -
 .يف مرحليت الطفولة واملراهقة 

 .                                                   عرض نتائج عمل اموعات -

 ):٦(نشاط رقم 

  :ناقش مع جمموعتك التعريف التايل   

هي جوهر شخصية اإلنسان، كينونته الداخلية واخلارجية، خصائـصه اجلـسمية           : " الذات -
واالنفعالية واالجتماعية والنفسية، وهي نتيجة للتفاعل مع البيئـة، وتـسعى إىل        والعقلية
 ".والتوافق وتنمو نتيجة للنضج والتعلم، وهي اآلنا االتزان

 :يف ضوء التعريف أعاله، حلل عناصر هذا التعريف موضحاً ما يلي -

  ما هي الذات؟-١

  مما تتكون الذات؟-٢ 

 د اإلنسان؟كيف تنمو وتتطور الذات عن-   ٣

 ماذا ميكنك أن تطلق على الذات من مسميات، حاول استبداهلا مبسمى آخر حسب ما               -٤
 تعين لك؟

  .                                                عرض نتائج عمل اموعات -

  

  

  ):٧(نشاط رقم 

 :اكتب تقريراً بعشر أسطر تتحدث فيه حول نفسك -
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 من أنت؟ .١
 كيف ترى نفسك؟ .٢
 سعيد ا؟هل أنت  .٣

ناقش مع جمموعتك وضع تعريف ملفهوم الذات، مىت يكون مفهوم الذات إجيابياً ومىت يكون               -
 سلبياً؟حدد؟

 . عرض نتائج اموعات -

  ):٨(نشاط رقم 

 :أجب بشكل فردي على األسئلة التالية -

 من أنت كما يراك اآلخرون؟ .١
 صف نفسك، كما تراها أنت؟ .٢
 من أنت كما تتمىن أن تكون؟ .٣
ياء اليت تشعر باالمتنان لوجودها لديك واألشياء اليت تشعر باخلجل لوجودها           حدد األش  .٤

  .لديك

 :يقسم املشاركني إىل أربع جمموعات وتقوم كل جمموعة مبا يلي -

 .تعريف الذات املثالية: اموعة األوىل .١
 .تعريف الذات املدركة: اموعة الثانية .٢
 ).اعيةاالجتم(تعريف الذات العامة : اموعة الثالثة .٣
 )اخلاصة(تعريف الذات العميقة : اموعة الرابعة .٤
 عرض نتائج عمل اموعات .٥

  ):٩(نشاط رقم 

 .ادرس وحلل الشخصية الواردة لكل جمموعة على حدا: يقسم املشاركني إىل ثالثة جمموعات -
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  : اموعة األوىل

ض شـيئاً، ال    سنة، خجول، ال يستطيع الكالم أمام اآلخرين، ال يـرف         ) ١٦(حممد عمرة      
يواجه، دائماً موافق، ال يتحدث عما يشعر به، عيونه مسدله لألسـفل، خـائف، مرتبـك،        
حزين، غالباً ما يظهر أمام اآلخرين أنه مرتاح وهو على عكس ذلك، ضعيف، يكره نفـسه                
واآلخرين، ال يكون أصدقاء، ينظر لنفسه أنه أقل قيمة من اآلخرين، يتمتم كـثرياً، جـسمه       

أنه سقط فجأة، ال صوت له، يتميز بصفة املؤدب واجلميع حيبه، غالباً مـا يبـدأ                مرخي، وك 
ميكن، بتصوري، حسناً، أحرف العطف، ال تقلق، ليس مهماً، يف احلقيقـة، أنـت              : "كالمه
  ".تعرف

  :اموعة الثانية

يهدد سنة، عصيب، متوتر، يشتم اآلخرين، سيء األلفاظ، وصوته عاٍل، يتهجم و          ) ١٥(خالد عمره      
اآلخرين باستمرار، يصرخ يف وجه اآلخرين، دائماً صح وغريه خطأ، ال يستمع ألحد، يتحرك كثرياً،               
يضرب أقدامه باألرض، ميشي مع أحتكاك باألرض مع صوت وهدير، يستخدم يديه ويضرب مـن               

رم أحداً،  أمامه إذا مل يستجب له، فضالً عن محلقة عيونه املستمرة، ينحين إىل األمام، متعجرف ال حيت               
يشعر بالوحدة، ينظر لنفسه على أنه أقل من غريه، حمبط، مندفع، متسرع، خيسر من حوله بـسهولة،         

من األفضل لك، إذا مل تنتبه، جيب عليك، ألفاظ سـيئة، أنـت             : "يهدد باستمرار ويستخدم يف مجله    
  ...".خترج، حقاً ما تقول، مش ممكن 

  :اموعة الثالثة

هادىء مرتاح، يتحدث بروية، منطلق، يعرب عن مشاعره كما هي، يتحدث           سنة،  ) ١٥(على عمر      
، صوته هاديء، وخمارج احلروف والكلمات واضحة للسامع،        )ال مرتفع وال منخفض   (بصوت قوي   

تعابري وجهه مرحية، غري متوتر، يشعر بشكل جيد جتاه اآلخرين، راٍض عن نفسه، يثق ا، حيب نفسه                 
مع نفسه، يثق ا، حيب نفسه واآلخرين، متناغم ومنسجم مع نفـسه،            واآلخرين، متناغم ومنسجم    

يقول ويفعل ويشعر بتناسق ما بينها، وال تناقض مع نفسه، إتصاله البصري جيد، نظراته ثابتة ومتنقلة                
بطريقة مرحية وما بني احلني واآلخر، يوزع اهتمامه على اآلخرين، سعيد يف حياته إمجاالً، غالباً ما تبدأ                 
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أنا أريد، أنا أشعر، أنا أعتقد، كيف ميكن أن حنل ذلك، ماذا ترى، كيف ميكن أن نتوصل إىل                  : "مجلة
  .؟ ...

  :بناًء على دراسة وحتليل الشخصية الواردة يف كل جمموعة، ناقش مع جمموعتك ما يلي

  .صف الشخصية كما وردت أعاله .١
 .حدد مشاعر واالنفعاالت اليت تتعايش معها الشخصية .٢
حركات، إمياءات جسدية، نظرات العيـون، الشخـصية،        (ات غري اللفظية    حدد السلوك  .٣

.(... 
 .حدد طبيعة اللغة واجلمل اليت يستخدمها .٤
 ما تأثري منط الشخصية الواحدة على حياة الفرد؟ .٥
  هل هذه الشخصية من النماذج احملببة لديك؟ أم ال ؟ وملاذا؟                     .٦

                                                 .     عرض نتائج عمل اموعات-

  ):١٠(نشاط رقم 

  .يقسم املشاركني إىل ثالثة جمموعات -
 .املؤكدة للذات، غري املؤكدة للذات، العدوانية: توزع بطاقات الشخصية الثالث -
 .قم مع جمموعتك بتمثيل الشخصية الواردة يف البطاقة لكل جمموعة على حدا -
 .عرض لكل جمموعة -
  .                                                                 تغذية راجعةميقدت -

  ):١١(نشاط رقم 

 .ناقش مع جمموعتك وضع تعريف حمدد للشخص املؤكد لذاته -
  .                                              حدد عناصر الرسالة املؤكدة للذات -

  ):١٢(نشاط رقم 
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  .تك وحدد طبيعة املشكالت اليت تستند يف معاجلتها إىل مهارة تأكيد الذاتناقش مع جمموع  

  ):١٣(نشاط رقم 

، "ااالت اليت تسبب مشكالت لألشخاص غري املؤكدين لذام       " يناقش املدرب مع العرض           
  :وهي

 ).معروف(طلب اخلدمات  -
 .رفض الطلبات -
 .عدم املوافقة مع اآلخرين -
 .ذا يقالالبدء باحلديث ومعرفة ما -
 ".ما تعتقده فعالً"عليك أن تقول ما تفكر به  -
 .تقدم اامالت -
 .تلقي اامالت -
 .تقدمي الشكاوي -
 .تلقي الشكاوي -
 .                                              احملافظة على االتصال البصري -

  :)١٤(نشاط رقم 

  :خطوات تأكيد الذات/تدريب عملي  

ية ، لديك جمموعة من االطلبة يف الصف السادس االساسي تعـاين  أنت معلم يف مدرسة اساس     -
من مشكلة العدوان سنقوم معاً بالتدرب على مهارة تأكيد الذات وضبط سلوك العـدوان              

 .لديهم
يقوم املدرب مع املعلمني بالنشاط ضمن خطوات تأكيد الذات من خالل التمثيـل ولعـب                -

                                               .       األدوار والنمذجة والتغذية الراجعة
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  :)١٥(نشاط رقم 

كمعلم قمت بتدريب الطلبة على مهارة معرفة الذات وتأكيد الذات، وبعد االنتهاء من جلـسات               -
التدريب، كيف تستطيع كمعلم التحقق من مدى إتقان االطلبة  هلذه املهارة، حدد الطرق واألساليب               

  .املستخدمة

  :)١٦(نشاط رقم 

  .توزيع مقياس راتوس لتوكيد الذات -
 .اإلجابة بشكل فردي -
 ).استخراج العالمات(شرح فقرات املقياس وتصحيحه  -
  د وااالت اليت يقيسها املقياسشرح األبعا -
  
  

  اخلصائص النمائية ملرحلة الطفولة املتوسطة
  سنة) ١٢ – ٦(من  

   :مقدمـة
تتم عملية احلمل ويف خالهلا مث أثناء الوالدة وبعـدها،  يهتم علم نفس النمو بدراسة اإلنسان منذ أن         

عندما يكون رضيعاً فطفالً فمراهقاً فشاباً فرجالً فكهالً، ويدرس نواحي النمو اجلـسمي والعقلـي               
واالنفعايل واالجتماعي والنفسي، وكل ما يؤثر يف تلك اجلوانب سلبا كان أو اجيابا، كمـا يـدرس                 

 التغريات يف العمر ومظاهرها، كما يهتم بأنواع السلوك املميزة لكل         التغريات السلوكية اليت تصاحب   
مراحل األعمار الزمنية واملباديء اليت تصف اجتاه النمو متضمنة التفاعل بني وظائف النمو املختلفة ،               
دف الوصول إىل احلقائق النفسية النمائية عن الفرد، وأنواع السلوك املميزة لكل مراحل األعمـار               

  .ة ووصف مظاهرها وخصائصها وحاجاا، واىل تفسريها والتنبؤ ا وضبطها وتوجيهها الزمني
  :مفهوم النمو واملراحل النمائية : أوال

يقصد بالنمو عملية تغيري وتوجيه للتغيري يف خمتلف النواحي اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعيـة     
راحل حتدث فيها فترات من الراحة تعقبها قفـزات         أن النمو جمموعة من امل    ) فالون(واللغوية ، ويرى    
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والنمو وحدة ديناميكية متكاملة تـتم عـرب        ) أزمات النمو (إسم  ) فالون(وهذه القفزات أطلق عليها     
مراحل متعددة ينتقل فيها الطفل من حاالت الضعف إىل حاالت القوة وان االنتقال من مرحلة منـو                 

حدوث حتوالت مفاجئة ووظائف جديدة وهـذا التعاقـب         سابقة اىل مرحلة منو جديدة ال يتم دون         
  .القائم على التحوالت الوظيفية يتم خالل مراحل متعددة 

أن النمو سلسلة من احللقات، تعترب كل مرحلة إمتداداً للمرحلة الـسابقة ومتهيـدا              ) بياجية(ويرى   
و متدرج ومستمر وهناك عمليـة      للمرحلة التالية، وتتأثر مبا قبلها وتؤثر مبا بعدها، وهذا يعين أن النم           

بناء يف كل مرحلة وينتقل من حالة الغموض والتوازن والضعف إىل حالة من الوضـوح والتـوازن                 
  .املتكامل وأن النظرة لإلنسان متكاملة كلية وليست جزئية ملراحل النمو اإلنساين
وكية معينة واستطاعوا   ولقد متكن الباحثون من حتديد مراحل مميزة للنمو اىل حد ما تتصف بأمناط سل             

تدوين جمموعة مترابطة موحدة من السلوك يكون مرتبطا مبستوى عمر زمين معني مبثابة بناء متكامل               
ولقد أطلق الباحثون على     ليت ترتبط بالطفولة او املراهقة      ومثال ذلك ما نراه يف اموعة السلوكية ا       

ها إىل دورات أخرى تابعة كدورة النمـو        حيث ميكن تقسيم  ) دورة النمو ( املراحل النمائية مصطلح    
احلركي واجلسمي ودورة النمو العقلي، والنمو اللغوي، والنمو النفسي واالنفعايل والنمو االجتماعي،           
وهذا يعين أن لكل جانب من جوانب منو الفرد بل لكل جهاز يف اجلسم له دورته اخلاصة يف النمـو                    

اللية لكل جهاز يف اجلسم إال أنـه يوجـد تـداخل            ومييزه عن غريه وعلى الرغم من وجود االستق       
واعتمادية بني هذه األجهزة يف النمو، كما أن دورة النمو هي جزء من دورة احلياة لإلنسان حيث أن                
دورة احلياة أعم، فهي تشمل الفرد من فترة تكوينه حىت مماته وحتدث يف بعد واحد وهـو الزمـان                   

 وعليه فان دورة احلياة هي تسلسل أحـداث متتابعـة مـن    ولكنها تنتشر يف مجيع جوانب منو الفرد      
النضج يف السلوك، ومبا أن دورة النمو النفسي للفرد هلا عالقة وثيقة بشبكة الدورات األخرى الـيت          

  .تكون يف جمموعها دورة احلياة، لذا فإن فهم السلوك هو مظهر أساسي من مظاهر دورات احلياة 
  :مباديء النمو 

ديء عامة أساسية يشترك مجيع األفراد يف سلوكها وهي توضح عملية النمو اليت جيب              خيضع النمو ملبا  
  -:ان يفهمها األباء واملربون وهي 

إن مصدر النمو للكائن احلي هو نفسه وهو ينمو مـن           : أن الكائن احلي ينمو منواً داخلياً      -١
  .حيث أنه وحدة واحدة ويف مجيع النواحي وتتصف بالكلية 
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لعام إىل اخلاص ومن الوحدات غري املميزة إىل الوحدات املميـزة ومـن      يسري النمو من ا    -٢
 .امل إىل املفصل 

 .النمو مستمر تدرجيي أكثر منه متقطعاً وقفزياً، أي أنه تدرجيي تتبعي  -٣
يتسم النمو باالنتظام الذايت وال خيرج النمو عن معدله املألوف إال لدى فئة           : معدل النمو    -٤

املرض أو اإلعاقة أو باحلرمان الغذائي وتظل الفـروق الفرديـة يف            من األطفال املتمثلة ب   
 .معدل النمو ثابتة 

وهذا يعين أنه ال تنمو كل أجزاء اجلسم مبعدل         : اختالف معدل النمو يف جوانب النمو        -٥
 .واحد ففي بعض أعضاء اجلسم يكون النمو سريعاً ويف بعضه يكون بطيئاً

 .ة أن ميتد الرأس منحدرا للمركز فاألطرافإن وجهة النمو املألوف: وجهة النمو  -٦
إن معظم السمات تترابط يف النمو والتكامل بني جوانـب النمـو    : النمو عملية متكاملة   -٧

املختلفة ، كما أنه يف كل مرحلة عمرية تنمو بعض السمات على حنو أكثر سرعة وأكثر                
 .وضوحا من السمات األخرى، وتتميز كل مرحلة ببعض املعامل املسيطرة

ميكن التنبؤ بالنمو إذا كان معدل النمو ثابتاً إىل حد كبري ومن الصعب التنبـؤ بـالنمو                  -٨
 .للفرد إستناداً إىل نسبة منوه يف جانب دون اجلوانب األخرى

لكل مرحلة من مراحل النمو أشكال غري مرغوبة للسلوك، تعترب سلوكاً سوياً للمرحلـة     -٩
 .الطفل اىل املراحل التاليةاليت حيدث فيها وتأخذ بالتطور كلما ينتقل 

  .النمو يستمر طوال احلياة ، فاألفراد يتغريون نتيجة النضج واخلربة والتعلم -١٠
  :أمهية دراسة املراحل النمائية 

تأيت أمهية دراسة املراحل النمائية للفرد من حيث أا تزودنا باحلقائق العلمية واملعرفة الالزمة للتعرف               
مظاهره يف املراحل العمرية املختلفة للفرد وأن هذه احلقائق واملعرفة          على مباديء النمو وخصائصه و    

  -:تساعدنا على ما يلي 
السعي لتهيئة الطفل للتغريات اليت سوف حتدث له يف جوانب منوه املختلفة واليت تسهم               -

  .يف احلد من التوترات اليت تصاحب عملية التكيف 
ل من خالل معرفة مىت ميكـن اسـتثارة         السعي للتخطيط البيئي الذي ينبغي تقدميه للطف       -

 .النمو للطفل وما الذي نتوقعه من الطفل 
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مقاييس عمر الطـول،    : حتديد معايري معينة ملا ميكن أن نتوقعه يف كل مرحلة منائية مثل              -
 .وعمر الوزن، والعمر العقلي، والتسنني ، وعمر القراءة والعمر املدرسي

ة إىل الثانوية ، حيث تساعدنا يف تنظـيم املراحـل   يئة عملية التعلم والتعليم من الروض      -
التعليمية واملناهج وطرق التدريس ووسائلها ودور املعلم واألنشطة التربوية ، وكذلك يف    
معاجلة املشكالت التعليمية والسلوكية والتربوية ، ويف إقامة املؤسسات التربوية وذلـك            

 . مرحلةوفقاً للمراحل النمائية العمرية ومراعاة خصائص كل
تقييم الذات واآلخرين باألسلوب العلمي وبطريقة موضوعية مما يساعدنا يف بناء عالقات           -

 .اجتماعية مع اآلخرين بشكل عقالين 
  :تطور منو الشخصية 

إن اهلدف العام الذي ينشده أي جمتمع إنساين هو تكوين الشخصية الناضجة للفرد وبذلك تتبلـور                
بنيـة  " الشخصية"ويعين مصطلح  . لنمو حنو تنشئة الشخصية السليمة    أهداف اتمع يف توجيه مسار ا     

وظيفية مركبة من املكونات اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية والسلوكية يف نظام متكامل حيدد          
أسلوب الفرد يف احلياة ويف مواجهة املواقف املختلفة ، وميثل منو الذات وحدة تطور منـو شخـصية                

ية مبكان أن دراسة منو الشخصية من زاوية فهم وادراك الطفـل النـامي ومـدى      الطفل، ومن األمه  
ويـشري مفهـوم          .إدراكه وفهمه لآلخرين كوسائل إلستثارة النمو يف اجتاه الشخصية السليمة           

الذات إىل الطريقة اليت ينظر الفرد ا اىل ذاته ، ويكون تفكريه وسلوكه وشـعوره غالبـاً متـسقاً                   
 مفهومه عن ذاته وان هذه األفكار واملشاعر والسلوك ما هي إال جمرد أساليبه وطرقـه                ومنسجماً مع 

ملقابلة حاجاته وتلبيتها كما يراها هو ، ولكي نفهم السلوك اإلنساين علينا أن نفهم وندرك حاجـات           
  .الفرد 

  :احلاجات األساسية للفرد 
السلوك وحتركه حنو حتقيق هدف معني يصادف      يقصد باحلاجة اإلنسانية أا مبثابة نزعة داخلية تدفع ب         

احلصول عليه رضا يف النفس، واحلاجة عادة تكون قوية مصحوبة بتوتر ناجتة عن عدم توازن ، وهذا                 
التوتر يوجه سلوك الفرد حنو إعادة توازنه النفسي وال يتحقق ذلك إال بعد احلصول علـى حاجتـه                  

ة هي حفظ الذات الظاهرية واالرتقاء ـا، وأن كـل           وتلبيتها، وان مهمة احلاجة اإلنسانية األساسي     
السلوك واألفكار واملشاعر وظيفياً هي موجهة حنو االحتفاظ بالذات وحتقيقها ، وميكن ان منيز عـدة          

حيـث قـام بترتيـب هـذه     ) ماسلو(مستويات أو مراحل يف احلاجات االنسانية تستند على نظرية  
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ها ومستواها السقفي وأن كل حاجة من هذه احلاجـات ال           احلاجات بطريقة هرمية وفقاً ملدى فاعليت     
  :هي ) ماسلو(تعلن عن وجودها إال إذا أشبعت احلاجة اليت تسبقها وهذه احلاجات مرتبة حسب هرم 

احلاجات البيلوحية ، احلاجة إىل األمن ، احلاجة إىل االنتماء واحلب ، احلاجة اىل االحترام والتقدير،                "
  "الذات ، احلاجة إىل حتقيق الذاتوالفهم، احلاجة اىل تقدير احلاجة إىل املعلومات 

  :تقسيم عملية النمو اىل مراحل 
تشهد الدراسات يف علم نفس النمو تقسيمات متعددة ملراحل النمو استناداً إىل خصائص بارزة معينة               

احيتني العملية  تتميز ا كل مرحلة من هذه املراحل بقصد الدراسة والتبسيط العلمي الذي يفيد يف الن              
والعلمية ، ومن هذه التقسيمات الشائعة ما يستند بدرجة كبرية على اخلـصائص اجلـسمية للنمـو            
كأساس للتقسيم أخذين بعني االعتبار مراعاة مثة فروقاً بني الشعوب املختلفة ومن التقسيمات الشائعة           

  :ملراحل النمو ما يلي 
  
  
  
  
  

  الفترة العمريـــة  املرحلــــة
   يوما٣٠٠ًيوماً أو ٢٥٠من صفر إىل    ما قبل الوالدةمرحلة

  من الوالدة إىل سنتني  الوليد والفطيم/ مرحلة املهد
  سنوات ) ٥ – ٣(من   مرحلة الطفولة املبكرة

  سنة) ١٢ – ٦(من   مرحلة الطفولة املتوسطة
  سنة) ١٨ – ١٣(من   مرحلة املراهقة
  ) سنة فما فوق١٩(من   مرحلة الرشد
  سنة فما فوق) ٦٠(من   يخوخهمرحلة الش

  -:اخلصائص النمائية ملرحلة الطفولة املتوسطة: ثانياً
  -: النمو اجلسمي-أ
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يتصف النمو اجلسمي هنا بالنمو البطيء املستمر، ويف هذه املرحلة تتغري املالمح العامة اليت كانت متيز                
  :ه املرحلة شكل اجلسم يف مرحلة الطفولة املبكرة ومن مظاهر النمو اجلسمي يف هذ

  .وصول حجم الرأس إىل حجم رأس الراشد  -
 .يف السنة % ٥زيادة الطول بنسبة  -
 .يف السنة % ١٠زيادة الوزن بنسبة  -

من مظاهره ، النشاط الزائد ومنو العضالت، والقدرة على الكتابة، وعمـل    : وبالنسبة للنمو احلركي    
لتمكن مـن رسـم الرجـل واملنــزل     أشكال متنوعة من املواد القابلة للتشكيل مثل الصلصال وا    

  .والشجرة
    النمو العقلي-ب
  : الذكاء-١

 – ٥(هو القدرة العقلية الفطرية العامة ، ونالحظ أن الفتيات يتميزن عن االوالد يف ذكائهن من سن                 
سنوات حبوايل نصف السنة ، ويف التاسعة والعاشرة يتميز االوالد عن البنات ، ولكن عندما تـأيت   ) ٧

  .راهقة يتساوى اجلنسانفترة امل
  : مراحل تفكري الطفل-٢

مير تفكري الطفل مبراحل ثالث ، مرحلة العد أو التعداد ، وهي تقع حوايل سن الثالثـة او الرابعـة                     
ومرحلة الوصف ، وهي تقع حوايل سن السابعة والثامنة ومرحلة التفسري، وهي تقع حوايل سن الثانية            

تأخر ميكنه أن يفكر ، مبعىن أن يف مقدوره الكشف عن العالقات            عشرة أو الثالثة عشرة ، والطفل امل      
  .البسيطة سواء يف الزمان أو املكان ، وما فيه تشابه أو تباين ، غري أن قدرته تنمو مضطرداً بعد ذلك 

  : االنتباه -٣
هو أن يبلور الطفل شعوره على شيء ما يف جماله اإلدراكي ، وهذا الشيء هـو موضـوع االنتبـاه           

طفل ال ميكنه أن ينتبه إىل أي جمموعة من املوضوعات سواء كانت أشياء خارجية أم أفكاراً إال إذا                  وال
كان عدد هذه املوضوعات صغرياً والعالقة بينهما بسيطة ، أما من حيث مدة اإلنتباه ، فإننا نالحـظ                  

سن السابعة اىل أن قدرة الطفل على االحتفاظ بانتباهه اإلرادي حول موضوع معني تزداد بسرعة من          
  .احلادية عشرة من عمره

  : التذكر -٤
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التذكر هو استعادة ما مر به الفرد يف خربة سابقة، ونالحظ ان ذاكرة الطفل يف منو مضطرد من سن                   
السابعة إىل سن احلادية عشرة من عمره ، ويسهل جداً على املعلم أن جيعل الطفل يتذكر أمراً بواسطة   

م الشيء عن طريق األسباب، فالطفل حىت سن التاسعة مييل إىل احلفظ        السرد ، ولكن يصعب عليه فه     
  .اآليل، أما بعد سن التاسعة، فيسرع يف تغيري هذه الطريقة برمتها إذ مييل إىل التذكر عن طريق الفهم

  : التصور والتخيل -٥
حينما يود  يفكر طفل املرحلة األساسية بواسطة الصور البصرية ، فهو يبصر أوالً وقبل كل شيء ، و               

أن يتذكر شيئا قاله املعلم ، فانه يتصور املعلم، كفلم متحرك ناطق أمامه، وكلما سار الزمن بالطفـل              
حنو مرحلة املراهقة ضعف فيه هذا التصور البصري أو الصورة البصرية، وحتل حملها ألفاظ وكلمات،               

الطفل السابقة عن موضـوع     أما عن التخيل اإلبداعي فيمتاز بعنصر جديد مل يكن موجوداً يف خربة             
يكون له ولع بالتخيالت حيث أن هذه       ) مرحلة الطفولة املتوسطة  (التخيل، فالطفل يف املرحلة السابقة      

التخيالت تبعد كثرياً عن العامل الواقعي، أما يف هذه املرحلة مرحلة املراهقة فيجب أن تصاغ ختيالته يف          
أم االدبية ، وبينما كنا نرى الطفل يتجه حنـو اللعـب          صيغة واقعية ، سواء أكان من الناحية العلمية         

  .اإليهامي يف املرحلة السابقة ، جنده اآلن يتجه حنو ما هو واقعي 
  : النمو اللغوي -٦

تعد هذه املرحلة، مرحلة اجلمل املركبة الطويلة وتتسم هذه املرحلة بالقدرة على التعـبري الـشفوي                
  .ز باملترادفات واكتشاف األضدادوالتحريري والقدرة على القراءة ومتيي

   : النمو االجتماعي-د
مييل الطفل يف هذه املرحلة إىل االندماج يف جمموعة من أقرانه ، كما مييـل اىل الـوالء للمجموعـة               
والتعاون معهم، ومن مث تنمو يف الطفل روح املنافسة املنظمة بني اجلماعات كما مييل األطفال يف هذه                 

 الكبار يف شؤوم اخلاصة أو يف انتقائهم ألقرام ، وأيضاً مييلـون إىل وضـع                املرحلة ملقاومة تدخل  
دستور خاص م وتنظيمات وقواعد حمددة ، وحيتك طفل هذه املرحلة بواسطة الكبار، ولذلك فهـو    

  .يتتبع بشغف ما جيري يف وسط الرجال، والبنت تتبع ما حيدث يف وسط السيدات
فل نفسه ليصبح كبرياً، وتظهر قابليته لإلحياء ، ويشعر يف هذه الـسن             ويف هذه املرحلة أيضا يعد الط     

بفرديته وفردية غريه من الناس ، فإذا سئل عن معلميه حاول أن يضفي على كل منهم نوعـاً مـن                    
الفردية يتميز ا عن غريه من الناس ، وهذا ناتج عن شعوره هو نفسه بفرديته ، من حيث أنه يتميـز       

  .د الذين يعيشون معه عن غريه من األفرا
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  - :أحلاجات األساسية ملرحلة الطفولة املتوسطة واملمارسات التربوية: ثالثاً 
  

  أملمارسات التربوية املقترحة    احلاجات األساسية  
أحلاجة إىل العناية بالتغذية والصحة العامـة         -١

  .للطفل 
ذاء أكثر ، واالستمرار يف تعليمه لقواعـد        العناية بالتغذية ، حيث حيتاج الطفل إىل غ         -١

  .التغذية السليمة 
  .توفري الغذاء املناسب للطفل   -٢    
يئة مناخ نفسي وصحي يف الصف واملدرسة بصفة عامة يساعد الطفل على حتقيـق                -٣    

أفضل منو ممكن لبلوغ املستوى املطلوب من التوافق النفسي واالجتماعي والتحصيلي           
.  

  . الطفل بالعادات الصحيحة لتناول األطعمة والسوائلتوعية  -٤    
  .توعية الطفل باألساليب الصحيحة للعناية بالفم واألسنان   -٥    
تزويد الطفل بقدر مناسب من املعلومات عن املدرسة قبل دخوهلا مبا يقري اهتمامه قبل                -١إنتباه، تفكري ، ختيـل،     (رعاية النمو العقلي      -٢
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دراسة ، وهذا يتطلب تعاون البيت واملدرسة لتحقيق التوافق املدرسي منـذ     أن يبدأ ال    ) .تذكر
  .السنة األوىل، ألن الطفل هنا يبقى مرتبطا بدرجة كبرية مع البيت 

تنمية الدافع التحصيلي بأقصى قدر تسمح به قدرات الطفل وميكن إن يكون ذلـك                -٢    
 وامليداليات واجلـوائز    بتشجيع الطفل باملكافآت وشهادات التفوق ولوحات الشرف      

  .اليت تناسب الفئات العمرية 
تشجيع اللعب نشاطا مميزا حلياة األطفال لتحقيق النمو العقلي واجلسمي عن طريـق               -٣    

  .التمثيل ولعب الدور ، واأللعاب التركيبية ، والفنية والواقعية والثقافية 
  .تكثيف العمل املدرسي حسب قدرات الطفل واهتماماته   -٤    
توفري األجواء التربوية املناسبة ملساعدة الطفل على بذل أقصى جهـود السـتغالل               -٥    

  .قدراته وامكاناته 
  .توفري اخلدمات اإلرشادية والتركيز على الربامج الوقائية يف هذه املرحلة  -٦    
  .توفري النماذج لتدريب األطفال على التفكري الناقد والنقد الذايت  -٧    
البدائل الكفيلة الستمرارية التواصل والتعاون بني البيـت واملدرسـة ـدف            توفري    -٨    

مساعدة اآلباء على فهم حاجات أبنائهم والتعرف على مشكالم وأساليب التعامـل     
  .معهم وفق املراحل العمرية 

  
  
  
  
  
  

  أملمارسات التربوية املقترحة    أحلاجات األساسية  
  .االهتمام بالطفل واإلصغاء له   -١  احلاجة اىل االمن والطمأنينة  -٣
  .التعامل مع الطفل بعطف وتقبل   -٢    
  .إن يشعر املعلم الطالب بأنه بديل لألب واألم يف احترامه وتقبله له  -٣    
مساعدة األطفال على مواجهة املواقف العملية غري املألوفة هلم للتدريب            -٤    

ريق تشجيع األطفال   والتهيئة للتكيف مع الظروف واملتغرية وذلك عن ط       
على املشاركة يف املسابقات الثقافية والرياضية والفنية داخـل الـصف           

  .وخارجه 
  .تشجيع األطفال على االبتكار والتفكري اإلبداعي   -٥    
مساعدة الطفل للتعبري عن مشاعره االجيابية والسلبية باحلوار واملناقـشة            -٦    

  .وسرد القصص ولعب األدوار 
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إدراك املعلم أن كثرة حركة األطفال يف الصف هي نتيجة حبكم مرحلـة               *  .بالنشاط والتوافق احلركياالهتمام   -٤
  -:النمو اليت ميرون ا، ولذلك فال بد من 

  .سعة ساحة املدرسة حبيث يسمح باحلركة والنشاط   -١    
  .تنظيم ممارسة األلعاب اجلماعية لألطفال بطيئي احلركة   -٢    
ل للكتابة وذلك بتعويده مسك القلم والورقـة ورسـم أي           إعداد الطف   -٣    

  .خطوط أوالً مث تعليمه رسم اخلطوط املستقيمة ، الرأسية مث األفقية 
  .تدريب الطلبة على املهارات احلركية   -٤    
  .تدريب الطلبة على األلعاب الرياضية املنظمة   -٥    
  .كانتهم وقدرام تنمية اهتمامات الطلبة وميوهلم املهنية وفق ام  -٦    
  -:تعريف الطلبة بالبيئة احمليطة من خالل   *  تنمية حب اإلستطالع واإلستكشاف  -٥
  .مجع املعلومات الواقعية عن اتمع احمللي   -١    
تعريف الطالب ببيئته االجتماعية وما فيها من عادات وتقاليد ، ومتكينـه            -٢    

  .من التعامل معها اجيابيا
نباتاهـا  (شاطات تساعد الطفل على اكتشاف بيئته الطبيعية مثل         القيام بن   -٣    

  ) .وسهوهلا، وجباهلا ، وودياا
  .تشجيع األطفال على الكالم والتحدث والتعبري احلر الطليق   -١  رعاية النمو اللغوي   -٦
  .االكتشاف املبكر ألمراض الكالم مثل التأتأة وصعوبات النطق حىت ميكن عالجها  -٢    
قراءة القصص وفهمهما وتلخيصها والتدريب اللغوي السليم يف اثناء القراءة والعناية             -٣    

  .باللغة الفصيحة 

  
  
  

  املمارسات التربوية املقترحة    أحلاجات األساسية  
توفري التدريب يف خمتلف ااالت ملساعدة الطفل على الوقايـة وجتنـب             *  الوقاية من احلوادث واألخطار  -٧

كيفية قطع الشارع وعدم تناول االطعمة املكشوفة وجتنب        احلوادث مثل   
  .االسالك الكهربائية 

احلاجة إىل تنميـة املعـايري والقـيم          -٨
  والتوافق االجتماعي 

االهتمام بالنمو االجتماعي لألطفال أثناء العطلة الصيفية وذلـك بفـتح             -١
أبواب املدارس والنوادي أمامهم لقـضاء أوقـات الفـراغ يف نـشاط             

  .تماعي مفيد حتت اإلشراف والتوجيه االجتماعي والتربوي اج
  .تعويد الطفل مباديء النظام واحترام اآلخرين   -٢    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

تنمية التفاعل االجتماعي التعاوين بني الطالب ورفاقه وتنظـيم القيـادة             -٣    
  .والتبعية 

  .تعويد الطفل احترام والديه ومعلميه والكبار دون رهبة او خوف   -٤    
تشجيع أوجه نشاطات الطلبة وتنظيمـه يف مجيـع ميادينـه الرياضـية               -٥    

  .والكشفية والثقافية واالجتماعية واالنتاجية مبا حيقق األهداف التربوية
اتاحة الفرصة للطفل للمشاركة يف اعداد قواعد السلوك ومعـايريه ويف             -٦    

  .مناقشة ما ينبغي اختاذه من خطوات لتحسني سلوك الفرد واجلماعة
ــاالت    -٩ ــبط االنفع ــة اىل ض احلاج

  والسيطرة على النفس 
اتاحة فرص التنفيس والتعبري االنفعايل عن طريـق اللعـب واملوسـيقى              -١

  .والرسم والتمثيل 
  .جتنب اتباع النظام الصارم اجلامد واملتزمت يف التعليم   -٢    
  ) .رعاية الفروق الفردية (عدم مقارنة الطفل باخوته ورفاقه   -٣    
النظر اىل االضطرابات السلوكية على اا اعراض حاجات غري مـشبعة             -٤    

جيب اشباعها، واحباطات مؤرقة وصراعات عنيفة جيب تعلـيم الطفـل           
  .كيفية مواجهتها والتغلب عليها 

أمهية اشباع احلاجات النفسية وخباصة احلاجة اىل احلب والشعور بـاالمن        -٥    
  .اىل روح اجلماعة والتقدير والنجاح واالنتماء 

  
  
  
  
  

  :مشكالت مرحلة الطفولة املتوسطة : رابعا 
املشكلة يف النمو هي عدم القدرة على التوافق بني امكانات الفرد واستعداداته من              : مشكالت النمو 

  .ناحية وبني مطالب النمو وتوقعات البيئة املادية واالجتماعية من ناحية أخرى 
  -:ل يف هذه املرحلة ومن أهم مشكالت النمو لألطفا

  .السلوكات غري الناضجة  -
 .النشاط الزائد  -
 .تشتت التفكري  -
 .التهريج  -
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 .أحالم اليقظة  -
 .األحالم املزعجة والكوابيس  -
 .السلوك الفوضوي وعدم الترتيب  -
 .سوء استخدام الوقت  -
 .األنانية  -
 .االعتمادية  -
 .الكذب  -
 .السرقة  -
 .اجلنوح  -
 . والقلق ، وعدم الطمأنينة اخلوف/ االضطرابات االنفعالية  -
 .الغضب وعدم الثقة بالنفس  -
  .الغياب والتأخر واهلروب من املدرسة  -

  إرشادات لإلباء واملعلمني يف التعامل مع األطفال يف مرحلة الطفولة املتوسطة: خامساً 
ألطفال هناك إرشادات وتوجيهات لإلباء واملعلمني ميكن استخدامها واالستفادة منها يف التعامل مع ا            

يف مرحلة الطفولة املتوسطة كثرية ومتعددة إال أنه ميكن ذكر أمهها بإجياز حيث يتوجب على اآلبـاء                 
واملعلمني، إدراك وفهم اخلصائص النمائية واحلاجات األساسية للطفل ، والعمل على تسهيل جوانب             

  -:النمو املختلفة من خالل ما يلي 
لطفل بقدر كاف مما يؤدي به اىل الشعور بالرضا تلبية مطالب النمو واحلاجات األساسية ل  -

  .والسعادة واألمن 
استخدام أساليب التنشئة الصحيحة يف التعامل مع الطفل ، من حيث التقبل واالحتـرام               -

والتقدير وتوفري مزيدا من احلب والعطف واحلنان ، والثبات على اساس واحد يف معاملته   
ادئة احلازمة ، مما جيعله يشعر باألمن والطمأنينـة         من خالل التشجيع املستمر واملعاملة اهل     

 .ويء له فرصة مناسبة لالعتماد على نفسه وزيادة ثقته بنفسه
 .دات الصحية واملهارات االجتماعيةاالهتمام بصحته اجلسمية والنفسية وتدريبه على العا -
 الطفل علـى    توفري التدريبات واملمارسات احلركية واجلسمية واألنشطة املناسبة ملساعدة        -

بناء مقومات الثقة بالنفس ، واالستقاللية ، وتنمية قدراته وهواياتـه وحتريـر طاقاتـه               
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وتزويده مبهارات االتصال مع اآلخرين من خـالل اللعـب ومـن خـالل األنـشطة          
 .واملمارسات 

إتاحة الفرصة للطفل بإمتام عملية النمو االنفعايل وثباته النسيب من خالل تقدمي الـدعم               -
 .جيع واحلب وتوفري األمن والطمأنينة له والتش

إتاحة الفرصة للطفل أن ميارس حكمه األخالقي على نفسه وعلى رفاقه وعلى سـلوك               -
 .بعض الكبار ومساعدته على تكوين سلم القيم ومباديء الضمري اخللقي لديه 

ـ     - ضج إن حمبة الكبار عنصر هام لنمو الطفل منوا سويا ويف دفع شخصيته حنو االتزان والن
الشخصي واالجتماعي إال إن اإلسراف واملبالغة يف احلب والتعبري عنه مبظهـر الـدالل              
الزائد يؤدي إىل تعطيل نشاط الطفل واحلد من الكشف عن إمكاناته ، كما إن ضـعف                
احملبة املتبادلة بني اآلباء واألبناء قد يكون عامال من عوامل ظهور السلوك ألالجتماعي أو           

 .جتمع لدى الطفل السلوك املضاد للم
 .جتنب العقاب البدين املربح للطفل اندفاعياً  -
 .على اآلباء واملعلمني تقدمي مناذج سلوكية إجيابية للطفل  -
إكساب الطفل املهارات الشخصية واالجتماعية لضبط الذات وتوجيه الذات وزيـادة            -

 .الثقة بالنفس 
 .تنويع األنشطة التربوية والتعليمية يف غرفة الصف  -
 .ري بيئة تعليمية آمنه يف املدارس توف -
تعزيز قنوات االتصال والتعاون بني اآلباء واملعلمني كشركاء يف تنشئة األطفال وتربيتهم             -

ويف مساعدم على حتقيق التوازن االنفعايل مما يعمل على حتقيق التكيف والنمو الطبيعي             
 .هلم 

إفساح اال هلم بالتعبري عن الذات      العمل على توفري األجواء التعليمية املشبعة باحلرية و        -
وعن مشاعرهم بأساليب مقبولة اجتماعيا ويف توفري األجواء املناسبة للسماح لقـدرام            

 .ومواهبهم بالنمو مع مراعاة الفروق الفردية بينهم 
 .التعزيز يف تعديل سلوك الطفل حنو األفضل -
 . قدراته ومواهبه من خالهلاتنويع األنشطة التربوية ألشغال أوقات فراغ الطفل وتنمية -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

إكساب الطفل مهارات حل املشكالت واختاذ القرار واالعتماد على الـنفس وحتمـل              -
 .املسؤولية 

 .تنمية روح التعاون والتنافس احلر يف العمل اجلماعي وتعزيز الدميقراطية لدى األطفال  -
ركيبه الذايت حيـث    جتنب العقاب البدين املربح للطفل ألنه يرى يف هذا العقاب ديدا لت            -

أن سلوكه يف هذه املرحلة يكون اندفاعيا تلقائيا ومل خيضع للكف بواسطة معيار التعقـل             
 .فان جاء العقاب مبكرا فسوف ال يفهم ملاذا يعاقب 

كن منوذجيا مثاليا للطفل يف هذه املرحلة الن الطفل يكون لديه مقدرة حمددة لتوسـيع                -
والديه واألشخاص اآلخرين كاملعلمني ، لذا ساعده نطاق توحده أو تقمصه مع النماذج ال 

على متثل املعايري للقيم واألخالق املتمثلة بقيم اتمع الذي يعيش فيه من خالل اجللوس              
 .معه والتحدث معه باستمرار ومن خالل اللعب واألنشطة املختلفة مع مجاعات الرفاق 

ـ    - ضبط يف توجيـه الـذات   قدم جمموعة من األنظمة وبشكل مستمر ملساعدته علـى ال
 .والوصول به إىل قدر مناسب من التحكم يف اندفاعاته وضبط الذات لديه 

 .تنويع األنشطة التربوية والتعليمية وإتقان أساليب التعليم  -
توفري بيئة تعليمية آمنه يف املدارس ، وتوفري جوا عاليا كجو األسرة يسوده احلب واحلنان              -

تخدام العقوبات البدنية اليت تنفر الطفل من التعليم ويء         والتقبل والتقدير مبتعدا عن اس    
 .الفرصة له باهلرب من املدرسة والوقوع يف املشكالت واالحنراف 

تعزيز قنوات االتصال والتعاون بني اآلباء واملعلمني كشركاء يف تنشئة األطفال وتربيتهم             -
يق التكيف والنمو الطبيعي    ويف مساعدم على حتقيق التوازن االنفعايل مما يعمل على حتق         

 .هلم 
حافظ على صحة الطفل ويف وقايته من الوقوع يف املشكالت أو التعرض لألذى وأشعره               -

 .أنك قريب منه لتدفع عنه ما قد يهدده من ضرر 
اعمل على توفري األجواء التعليمية املشبعة باحلرية وإفساح اال هلم بالتعبري عن الذات               -

قبولة اجتماعيا ويف توفري االجواء املناسبة للسماح لقـدرام         وعن مشاعرهم بأساليب م   
 .ومواهبهم بالنمو مع مراعاة الفروق الفردية بينهم 
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استخدم االساليب العلمية يف تعديل سلوك الطفل حنو االفضل ومنـها تقـدمي التعزيـز        -
ل ه الـسليب وغـري املقبـو      واملكافآة للطفل لقيامه بسلوك اجيايب مقبول، وجتاهل سلوك       

 .اجتماعيا
اشغل الطفل يف اوقات فراغه باالنشطة املمتعة واملتنوعة اليت تساعده يف تنمية قدراتـه و         -

 .الجتعله يشعر بالفراغ 
قدم جمموعة من االنشطة والتدريبات اليت تساعده على اكتساب مهارات حل املشكالت    -

 .واختاذ القرار واالعتماد على النفس وحتمل املسؤولية 
 .لتعاون والتنافس احلر يف العمل اجلماعي وتعزيز الدميقراطية لديهم تنمية روح ا -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املراجع: سابعا 
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  ــــــــ
  .١٩٧٨ –دار العلم للماليني ، بريوت / علم النفس التربوي/ ر عاقلخفا -١
 .١٩٩٧ –علم النفس التربوي / عبدالرمحن عدس.حمي الدين توق ، د.د -٢
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 اخلصائص النمائية ملرحلة الطفولة املتوسطة
 سنة) ١٢-٦(من 

  :االنشطة التدريبية
 :األهداف 

   .النمو وأمهية دراستهأن يتعرف املشاركون إىل مفهوم  •
   .النمائية سية للنمو وأمهية دراسة املراحل املبادىء األساأن يتعرف املشاركون إىل  •
 .ئية ملرحلةالطفولة املتوسطة اخلصائص النماأن يتعرف املشاركون إىل  •
 .ومشكالا ساسية ملرحلة الطفولة املتوسطة أن يتعرف املشاركون إىل أهم احلاجات األ •
 

 .قرطاسية ، ورق قالب ، بطاقات ، أقالم : املواد
 . كرتون مقوى ، شفافيات             

    : خطوات تنفيذ املشغل التدرييب : اإلجراءات 
  ) :١(نشاط رقم 

  .بنفسه يعرف ة املشغل مث أطلب من كل منهم أن تعريف نفسك للمشاركني يف بدايقم ب •
  .بتدوينها على اللوحة   أطلب من املشاركني أن يدون كل منهم توقعاته من هذا املشغل مث قم  •
   . وضح للمشاركني أهداف املشغل وأمهيته من خالل احلوار واملناقشة  •
 .افرة خالل وسائل تقنيات التدريب املتو ومن •

 ) :٢(نشاط رقم 
  . مفهوم النمو وأمهية دراسته أطلب من أفراد اموعات التوصل إىل •
  .أطلب من كل جمموعة عرض نتائج أعماهلا  •
 .قم بإدارة احلوار واملناقشة مث اعرض املادة النظرية مستخدماً تقنيات التدريب املتوافرة  •

 ) :٣(نشاط رقم 
 :دراسة املراحل النمائية ملبادىء األساسية للنمو وأمهية اأطلب من أفراد اموعات مناقشة  •
 .أفراد اموعات تقسيم املراحل العمرية للنمو أطلب من  •
  .موعة عرض نتائج أعماهلا أطلب من كل جم •
 .قم بإدارة احلوار واملناقشة مث اعرض املادة النظرية مستخدماً تقنيات التدريب املتوافرة  •
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 ) :٤(نشاط رقم 
 :النمائية ملرحلة الطفولة املتوسطة هي اخلصائص  •

  النمو اجلسمي §
 النمو العقلي §
 النمو االجتماعي §
  النمو االنفعايل §

  .حاول بالتعاون مع أفراد جمموعتك وصف هذه اخلصائص النمائية هلذه املرحلة 
 ) :٥(نشاط رقم 

رحلـة  األساسـية مل  جمموعتك توصل إىل حتديد احلاجات      من خالل خربتك وبالتعاون مع أفراد        •
لتلبية حاجات هذه املرحلـة مـستخدماً        حاً املمارسات التربوية الالزمة   الطفولة املتوسطة موض  

 :اجلدول التايل 
  املمارسات التربوية  احلاجات األساسية

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 ) :٦(نشاط رقم 

بالتعاون مع أفراد جمموعتك توصل إىل حتديد أهم مشكالت مرحلة الطفولة املتوسطة وما هـي                •
  .قترحاتك لتوعية اآلباء املعلمني للتعامل مع هذه املشكالتم

  .موعة عرض نتائج أعماهلا أطلب من كل جم •
 .قم بإدارة احلوار واملناقشة مث اعرض املادة النظرية مستخدماً تقنيات التدريب املتوافرة  •
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 بدائل العقاب البدين
  

  :ةـاملقدم
ن اآلمنة بل من بني أالماكن األكثر أمنا لتجمع الصغار، حيـث            تعترب املدارس يف الواقع من أالماك       

  .جيب أن يشعر األهل، كذلك املربون بأمان وسالمة أبنائهم الطلبة يف املدرسة طيلة الوقت
ومع ذلك فان بعض املدارس ذات نسبة عالية يف حدوث العنف، الذي حيول دون توفري الـصورة                   

املدرسة ليخرق أو يشوه تلك الصورة، وحيرمها من الـشعور          اجلميلة للمدرسة، فما الذي حيدث يف       
  .باألمن والسالمة

أحيانا يكون من احملتم حدوث مشادات كالمية بني الطلبة يف الصف أو الساحة، قد  تتطور إىل حالة                  
من الشد والعنف حيث يتفاعل عدد كبري من الطلبة مع بعضهم جسديا وعاطفيا لوقت طويل ميتـد                 

فماذا نسمي ما حيدث إذا رأيت طالبني يشتبكان يف املدرسة      . ساعات او يزيد يوميا    ٦إلــى حوايل   
هل  على بعضهم أو على املعلمني، هذاأو يدفع احدهم اآلخر، أو مسعت جمموعة من الطلبة يصرخون           

  .   هو صراع؟ أم هو نزاع؟ هل نسميه عنفاً أم ماذا؟ 
 السلوك بدافع االهتمام والقلق على سالمة أنفسهم،       قد يتردد بعض املعلمني يف مواجهة الطلبة سيئي       

فالطلبة الذين يعرفون أن معلميهم خيشوم هم اقل احتماال إلظهار االحترام وأكثـر احتمـاال الن                
حني نتحـدث عـن العنـف    . يكونوا وقحني وعنيدين فيجعلوا التدريس الناجح ضرباً من املستحيل 

واألوضاع اليت تعيق أو تعرقل سري العمليتني التعليميـة  املدرسي فنحن نقصد بذلك جمموعة الظروف   
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والتعلمية، كما هو مظهر من مظاهر السلوك الذي يتسم بالتكرارية يتم من خالله انتـهاك حقـوق                 
اآلخرين أو االعتداء عليهم أو على ممتلكام، إضافة إىل انتهاك القواعد واملعـايري االجتماعيـة، إن                

 العنف املدرسي ليشمل الترويع والقسر، التنمـر يف سـاحة اللعـب إىل        العديد من الباحثني يعرفون   
التحرش اجلنسي إىل استخدام األدوات احلادة، وقد يكون مفيدا التحدث عن كافة أشكال العنـف               
اليت حتدث مع الطلبة للحيلولة دون وقوعها، حيث ال ميكن إمهال أنواع العنف غري اجلسدي واال قد                

 أته ال باس من إساءة املعاملة وانتهاك خصوصية اآلخرين طاملا ليـست هنـاك     يفهم بان موقفنا يقول   
  .رضوض أو كدمات أو إصابة جسدية أو دموية

ثاره، فعلينا تعريفه وحتديده ومعرفة أشكاله وأسبابه آوإذا أردنا العمل على احلد من العنف املدرسي و     
جلميع حذرين بل خائفني مـن النتـائج    كي تسهل معاجلته، ومهما كان تعريف العنف املدرسي فان ا         

السلبية له يف املدرسة ويف اتمع، لذلك تراهم يلحون على املربني والباحثني واملهتمني لدراسة هـذا                
حيث منع حدوث املشكالت أسهل بكثري من التعامل معها         . املوضوع والبحث عن احللول اجلادة له     

  .  بعد حدوثها
 تعريف حمدد وواضح لكل من العنف او الصراع والرتاع الن لكل على العموم ليس من السهل تقدمي   

جمتمع تعريف حمدد خاص به، ويف أغلبية اتمعات يتم استخدام العنف بـدرجات متفاوتـة حلـل                 
  .الصراعات أو التعبري عن الغضب أو احلصول على مكاسب أو وضع ومكانة

  :وميكن تصنيف العنف املدرسي إىل 
  ....ثل الضرب، اإليذاء اجلسدي، الصفع، اللكم، الدفعالعنف اجلسدي م: أوال
االستهزاء والسخرية، التهديد، التحقري والشتم، اإلهانـة واسـتخدام         : العنف اللفظي ويشمل  : ثانياً

  ...........األلفاظ النابية 
  .......احلرمان، اإلمهال، الكذب، التمييز يف املعاملة: العنف املعنوي أو الرمزي ومن أشكاله: ثالثاً

  :ومن أشكال سلوك العنف املدرسي اليت ميارسها بعض الطلبة اذكر اآلتية
  العدوانية املوجهة حنو اآلخرين      •
 العداء املوجه حنو الذات  •
 استخدام العراك أو الشجار اجلسمي •
 محل أو استخدام األدوات احلادة •
 القسوة يف التعامل مع اآلخرين •
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 السرقة •
 اإلساءات اجلنسية، واألفعال املنافية للعفة واألخالقالتحرشات أو االعتداءات و •
 ختريب ممتلكات الغري بالقصد •
 الغش واخلداع •
 الكذب بقصد احلصول على مكاسب أو جتنب عقوبات •
 تعمد انتهاك أو رفض االنصياع لألنظمة والتعليمات •
 التهرب من املدرسة والغياب دون عذر مشروع •
 تبادل األحاديث الصاخبة أثناء احلصص •
 التجوال بني الصفوف دون إذن •
 الصراخ وسرعة الغضب •
 إطالق التهديدات •
  املضايقات  •

  
  أساليب شائعة يف التعامل مع الطلبة لتحقيق االنضباط يف املدرسة

  عقاب الطالب على أخطائه وإغفال سلوكه اجليد -
 مكافأة الطالب على سلوكه اجليد وإمهال سلوكه اخلاطيء -
د ومعاقبته بطريقة تربوية على سلوكه اخلاطىء بعد تعريفه         مكافأة الطالب على سلوكه اجلي     -

 .به، وهذا األسلوب هو اجنحها وأكثرها فاعلية
تتفاوت املدارس كذلك األهل فيما بينهم يف تطبيق األساليب التربوية والتعامل مع أبنـائهم الطلبـة،     

مه يؤثر بصورة مباشرة    حيث االنضباط أو عد   . لكنهم مجيعا يسعون إىل حتقيق االنضباط بشىت الطرق       
وغري مباشرة يف سري العملية التربوية وحتقيق أهدافها واحلد من املشكالت، فإذا حدث خلل مـا يف                 
االنضباط داخل الصف أو املدرسة، فان ذلك قد يساعد يف تفاقم املشكالت، اليت قد يتم تـشويهها                 

لمني واملرشدين التربـويني وأوليـاء      واستغالهلا من قبل األشخاص العدوانيني ، من هنا يربز دور املع          
األمور، الن يعمقوا مساعدام ويتآزروا يف قضايا العنف املدرسي،  كي ال يصبح العنف طريقـة يف                 
احلياة وحل للمشكالت، ويف كثري من األحيان فان السلوكات العدوانية ال ينظر إليها الطلبة على أا             

  .نة اجتماعية أفضلعنف بل هي طريقة الكتساب و احلصول على مكا
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من الصعب جتاهل ظاهرة العنف املدرسي يف أي جمتمع نظرا لزيادة العنف يف العامل الذي خيـشى أن                  
ويف هذا اال برزت العديد من النظريات واالجتاهات تبحث عن احللول          . يلقي بظالله على املدرسة     

قاب البدين كأسـلوب يف حـل       املمكنة هلذه الظاهرة ، وسوف أحتدث يف ورقيت هذه عن بدائل الع           
  . املشكالت الطالبية

Against Corporal Punishment 
  :   الطاليبمساوئ استخدام العنف والعقاب البدين مع الطلبة لتحقيق االنضباط 

 الطلبة للنظام املدرسي واحدة من أهم املشكالت املعيقة للعملية التربوية، وعلى مـدار              خمالفاتتعترب  
 زال االنضباط املدرسي حيظى بعناية واهتمام العديد من الباحثني واملربني والقائمني            العقود والسنني ما  

  . على العملية التربوية، حبثا عن احللول املالئمة لتوفري بيئة مدرسية آمنة 
ومن البحث التربوي والدراسات التجريبية برزت نظريات متعددة تنادي بالعديد من احللول، تشجع             

دام العقاب البدين والعنف مع الطلبة كطريقة لتحقيق االنضباط، وتـدافع هـذه             بعضها وتؤيد استخ  
لـذلك ظهـرت    . النظريات عن األفكار املؤيدة للعقاب البدين، مرتكزة على مبادئ تعتقد بصحتها            

أصوات تنادي باللجوء للعقاب البدين واستخدام العنف والشدة مع الطلبة من اجل إجيـاد حلـول                
 باالنضباط املدرسي، ويف املقابل هناك نظريات عدة تـرفض اسـتخدام العنـف      للمشكالت املتعلقة 

ويف هذا اال فقد اعتمـد هـؤالء يف         .  بأشكاله ومنها العقاب البدين كحل للمشكالت مع الطلبة       
  :رفضهم استخدام العقاب البدين والعنف مع الطلبة تبيان اآلثار السلبية له ومنها

لبدين والعنف طريقة غري فعالة لضبط النظام، حيث له أثـار           أظهرت الدراسات أن العقاب ا     -١
  سلبية مؤذية يف النواحي اجلسمية والنفسية والتربوية للطالب

ثار اجيابية يف تطور األخالق والقيم، أو زيادة احتـرام الطلبـة            آمل يثبت للعقاب البدين أية       -٢
 للمعلمني و املدرسة، أو يف حتقيق االنضباط الصفي

الب عن القيام بالسلوك غري املرغوب به يف حالة العقاب البدين يف موقف معني،              قد ميتنع الط   -٣
 ولكن ليس بالضرورة أن يعمم ذلك يف املواقف األخرى

 يعمل العقاب البدين على خفض قدرة الطلبة على ضبط الذات -٤
 أثبتت الدراسات بأنه هنالك عالقة قوية بني العقاب البدين وضعف التحصيل -٥
ب البدين يف تنمية بعض العادات غري املرغوب فيها لـدى الطلبـة، ومنـها          قد يساعد العقا   -٦

 الكذب والتحايل للهروب من العقاب
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تشري الدراسات إىل وجود عالقة ارتباطية بني العقاب البدين بأشكاله للطلبـة، وامليـل إىل                -٧
 .اجلنوح واالحنراف والعدوانية جتاه اآلخرين

عد على استمرارية دائرة العنف، ويشجع الطالب علـى         العقاب البدين بأشكاله املختلفة يسا     -٨
 االعتداء أو اإلساءة لآلخرين

مما سبق يتضح بان للعقاب البدين سلبيات متعددة من املمكن أن تتطور إىل مـشكالت حتـول دون                  
حتقيق أهداف العملية التعليمية يف بناء املواطن الصاحل، األمر الذي دفع العديد من املربني للبحث عن                

  . دائل العقاب البدين لتحقيق االنضباط بني الطلبة يف املدرسةب
وقد بينت الدراسات املعارضة الستخدام العقاب البدين بدائل عدة فعالة بعيدة عن استخدام العنـف            
بأشكاله مع الطلبة، ميكن للمعلمني واألهل استخدامها لتحقيق االنضباط يف شىت املواقـف داخـل               

ضمن هذه البدائل برامج واستراتيجيات دف إىل تغيري سلوك الطلبة ملوائمته           املدرسة ويف البيت، وتت   
مع البيئة املدرسة والتغريات املوجودة فيها، ومتكنه من الوعي بنتائج أفعاله وتأثريهـا عليـه وعلـى                 
اآلخرين من حوله، وهذه الربامج واالستراتيجيات ركزت اهتمامها على ااالت الوقائية والبنائيـة             

، فمنها ما هو موجه للمربني واملعلمني، وأخرى تتعلق بالتربية األسـرية وكيفيـة              )التدخل(لعالجيةوا
  .التعامل مع األبناء، ومجيعها تركز على الناحية العملية التطبيقية لضمان تأثرياا وفعاليتها

  :بدائل العقاب البدين
 حتقيق االنـضباط  االجيـايب بـالطرق         تشري الدراسات احلديثة إىل العديد من األدلة اليت تؤكد بأن         

واالستراجتيات املختلفة هي البديل الطبيعي الستخدام العقاب البدين والعنف، دف فرض االنضباط يف             
  .  املدارس

وفيما يلي اذكر عددا من البدائل اليت اختربا الدراسات التربوية ومت التحقق من تأثريها االجيـايب يف          
  : املدرسيحتقيق االنضباط والنظام

 Early Intervention:  األساليب الوقائية لتحقيق االنضباط يف املدرسة: أوال
 التركيز على جناح الطالب وتقدير الذات -
تفعيل دور املرشد التربوي يف تدريب املعلمني والطلبة على الـربامج الفعالـة لتحقيـق                -

  االنضباط
 للطلبةالطاليب توضيح تعليمات االنضباط ا -
 الدراسية حبيث تعمل على مساعدة مجيع الطلبة للوصول إىل النجاحبناء اخلطط  -
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مراقبة ومالحظة البيئة الصفية وتقدمي املساعدة للطلبة يف املواقف املختلفة ملنـع حـدوث               -
 املشكالت

 معاملة الطلبة بعدل دون حتيز -
 متثل القدوة احلسنة من قبل املعلمني وأولياء األمور -
 واقب والنتائجزيادة وعي الطلبة بتقدير الع -
 استخدام التفاعل الشخصي مع الطلبة -
 تشجيع التعزيز االجيايب للسلوك اجليد -
 استخدام اإلرشاد الفردي واجلماعي -
توفري املعلومات والربامج التدريبية من خالل البحوث والدراسات املتعلقـة  باالنـضباط              -

 ةالفعال، بواسطة االنترنت أو من خالل املنظمات واملؤسسات التربوي
 تشجيع تعليم الطلبة منظومة القيم واألخالق والشعور باملسؤولية وااللتزام -
  دعم احلاجات النفسية والعقلية للطلبة -
 تشجيع عقد اللقاءات املستمرة مع األهل، واالنفتاح على اتمع احمللي  -
ع تنمية املهارات القيادية لدى الطلبة من خالل الربامج التدريبية، فالثقة بـالنفس تـشج              -

 الطالب على احترام اآلخرين وممتلكام، وحتول دون خروجه على النظام وخمالفته 
توظيف تكنولوجيا التعليم ومنها احلاسوب خللق جو من املرح املوجه لتمكني الطلبة مـن               -

  االرتباط بالصف وما يدور حوهلم
 Parent "ل، وتدريبـهم علـى البـدائ   توعية األهل وإرشادهم خلطورة العقاب البـدين : ثانياً

training "            وبيان أثاره السلبية يف شخصية أبنائهم، وتزويدهم باملعلومات وتدريبهم أن لزم ذلك
  .على الطرق واألساليب املناسبة للتعامل معهم

  دور األهل لتحقيق االنضباط املدرسي؟
ال للتعليمـات  يف كثري من احلاالت يكون لألهل الدور األكرب يف مساعدة أبنائهم على االمتث                  

وحتقيق االنضباط الذايت داخل الصف ويف املدرسة، وميكن للقائمني على العملية التربويـة تـشجيع               
  :، وذلك من خاللاألهل وتدريبهم على ممارسة هذا الدور

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

عقد جلسات حوار مع أولياء األمور يتم فيها مناقشة بعض اخلطوات اليت من املمكن أن تـساعد                  -
االجيايب لدى الطلبة يف الصف واملدرسة، واليت ال بد أن تنعكس علـى سـلوك               يف حتقيق االنضباط    

  :الطالب يف البيت ومنها
حفز األهل على االتصال باملرشد التربوي يف املدرسة للتعرف على أحوال أبنائهم ومتابعة              -

أية تغريات أو مالحظات سلبية قد تطرأ عليهم قبل تفاقمها، كذلك عدم التردد يف طلـب    
  .بان ابنهم قد يكون ضحية العتداء من أي كان) أي األهل(عدة إذا شعروا املسا

أن يقدم األهل التعزيز املناسب واالجيايب ألي حتسن يطرأ على سلوك أبنائهم، كذلك تقدمي              -
 .منوذج اجيايب لألبناء بعيد عن العنف والعقاب، مستخدمني بدائل العقاب البدين

يب أبنائهم املهارات االجتماعية مـستخدمني األمنـوذج        أن يبدأ األهل مبكراً بتعليم وتدر      -
 ولعب األدوار

 تبادل التغذية الراجعة حول سلوك الطالب بني املعلمني واالهل -
  

  "Attitude change    "تغيري االجتاهات: ثالثاً
 تنادي الدراسات والنظريات التربوية احلديثة باحترام التغريات النفسية واجلسمية اليت حتـدث مـع              

الطالب كمدخل إلحداث التغيري يف االجتاهات، كذلك تقدير املعلمني واألهل لطبيعـة التحـوالت              
والتفاعالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف العامل، فقليل من العنف واحلركة ميكن أن يكـون              

ملمكن بقاء  مقبوال يف الصف واملدرسة يف عامل متغري ومتجدد مليء وسريع احلركة، حيث مل يعد من ا               
الطلبة يف حالة من اجلمود وعدم احلركة، كذلك ينبغـي أن تتـضمن املنـاهج الدراسـية طرقـا                   
واستراتيجيات دف إىل تعليم الطلبة التفكري بنتائج أفعاهلم ونقدها مبوضوعية، كـذلك االهتمـام              

واملمتلكـات،  بتعليمهم أي الطلبة األخالق، ومعايري االحترام، حيث أن احترام الذات، واآلخـرين             
مباديء أساسية تتفق حوهلا اتمعات املختلفة، فهي ضرورية لتمكني الطالب من حتقيق االنسجام مع              

  .ذاته ومن حوله، وتساعده يف حتمل املسؤولية والقدرة على حتقيق االنضباط الذايت
 والتعـديل يف  ويف هذا اال تقدم الدراسات عددا من االستراجتيات اليت تساعد يف إحداث التغـيري   

  : اجتاهات كل من املعلمني والطلبة حنو االنضباط يف املدرسة، اذكر منها
استخدام التواصل الشخصي بني املعلم والطالب يف بعض املواقف إذا دعـت الـضرورة               -

لذلك، فماذا مينع املعلم من أن يتصل مباشرة بأحد الطالب يف بيته إذا تكرر غيابه، أو كان        
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 ظروف معينة، فالعالقات اإلنسانية مفتاح جيد أحيانا حلل العديد مـن            مريضا أو يعاين من   
  املشكالت   

 تشجيع استخدام التعزيز االجيايب للسلوك املرغوب لدى الطلبة  -
 التشخيص املبكر للمشكالت اليت يعاين منها املعلم أو الطالب -
نظم العالقـات  تشجيع تطوير جمموعة من القوانني والتعليمات اخلاصة بكل مدرسة حبيث ت   -

 بني املعلمني والطلبة وبني الطلبة أنفسهم، وتطبيقها بشكل عادل ال متحيز 
 "Social skills training" :التدريب على املهارات االجتماعية : رابعاً

تدعم النظريات التربوية والنفسية احلديثة استخدام الربامج املبنية على تنميـة وتطـوير املهـارات                
الطلبة، حيث أن العديد من املشكالت الطالبية مرتبطـة بـالنواحي االجتماعيـة             االجتماعية لدى   

والعالقات مع اآلخرين، كذلك فالتدريب على املهارات االجتماعية له عالقة وثيقة بتمكني الطالـب            
من زيادة وتدعيم جناح الطلبة، لذلك تسمى املهارات االجتماعية ممكنات النجاح، حيث أن الكـثري               

ت تأيت حلوهلا من خالل حتسني أو تعزيز استخدام تلك املهـارات املرتبطـة بالناحيـة                من املشكال 
  .          االجتماعية

هناك العديد من الربامج املرتبطة باملهارات االجتماعية واليت من املمكن تدريب الطلبة مبكراً عليها،               
احلوار مـع اآلخـرين، ومهـارة       ومنها مهارات االتصال والتواصل، واإلصغاء، والتفاعل االجيايب و       

الكشف عن واختبار املشاعر ، والتفاوض، وضبط الذات، إضافة إىل إدارة الغضب وغريهـا مـن                
  .املهارات الضرورية ملساعدة الطلبة يف صنع قرارام واختيار احللول املناسبة ملشكالم

  مهارة إدارة الغضب
 إنكارها أو التخلص منها، تنتـاب الفـرد حـني    الغضب من املشاعر األساسية اليت ال ميكن             

التعرض للضغوط، وإذا مل حيسن الفرد إدارة الغضب بالشكل املناسب واملالئم فقد يتطور اىل ما هـو    
ويف املدرسة فان أطراف العمليـة      . ابعد من ذلك مسببا األذى النفسي واجلسمي لألطراف املشتركة        

 للعديد من املواقف املسببة للغضب يوميـا، لـذا ينبغـي          التربوية من معلمني وإداريني وطلبة عرضة     
  .تطور املشكالت تدريبهم على إدارة الغضب والتعامل معه ملنع حدوث أو

  مهارة التفاوض
عنف من املمكن حتاشيه ومنع حدوثه لو جلا األفـراد     و الكثري من املشكالت قد تتطور إىل شجار         ان 

ويف الغالب  .  تعقيداً ايزيدهو العنف ال حيل أي مشكلة بل        أفالقتال  .  بدائل أخرى حلل مشكالم    إىل
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 خالف  أوفان العنف يطور مشكالت جديدة يصعب حلها، بينما التفاوض والنقاش حول أي مشكلة              
فان استخدام هذه املهارة مـن      نفسه  ل األمثل بأقل اخلسائر، وبالوقت      إىل احل لوصول  ل همقد يساعد 

                 عن حس ثقايف راق وتفكري إبداعي سليمو اجلماعات هو تعبريأفراد قبل األ

  :حتقيق األهداف اآلتيةإىل سعى ي ملهارة حل املشكالت والتفاوض امتداداًيعترب 
o ن االختالف بني األفراد ال يربر اخلالفالتعرف بأ  
o ينخرو شجار مع اآلأ عراك اجيابية وبناءة تساعد على جتنب الوقوع يف ق طرتعلم اساليب و 
  :وات مهارة التفاوض وهي خط
  د املشكلة  يدحت  -
 ضع املشكلة يف القالب الذي تراه حسب رأيكو  -

  املشكلة كما تراها مع زميلك الذي اختلفت معهةناقشم  -

 ع إىل وجهة نظر الطرف اآلخراستمالا  -

 م وجهة نظر اآلخرااحتر  -

 ع عن التهديد والتلويح باستخدام العنفامتناال  -

 مقارنة بني وجهات النظر املطروحة ء قد أو إجراع  -

  م كل منهاييقتحلل واخيارات بناء   -
  املناسبقرارالذ ااخت  -

 حتمل نتيجة قرارك  -

  ل نفسك هل أنت راض عن قرارك؟أاس  -

  مهارة ضبط الذات
أن يتعلم املشاركون استراتيجيات وطرق خمتلفة تساعدهم على البقاء هادئني عند           : اهلدف السلوكي 

  . للضغوطالتعرض 
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  : املدخل وأمهية املهارة
لعديـد مـن    إىل ا )  ومنهم الطلبة ( مع املشاركني عن احتمالية تعرض اجلميع        املدربيتحدث         

 من الضغوط، وكما يتحدث عن أمهية أن تكون لـدى الفـرد            اًاملواقف احلياتية اليت تسبب هلم كثري     
تحقيق أهدافه، لتجنب املواقف املؤديـة إىل       القدرة على ضبط سلوكه ومراقبة وتوجيه وتعزيز ذاته ل        

  . لدى تعامله مع الضغوطالسلوك غري املرغوب و مساعدته يف البقاء هادئاً
  

يوضح للمشاركني بأن الضغوط احلياتية كثرية ومتنوعة، بل هي يف بعض  األحيان مؤملة وقاسـية،                و
ن املمكن أن يتعرض إليها الطلبة وقد ال تتساوى يف شدا، ويعرض أمثلة لبعض أنواع الضغوط اليت م          

وفاة عزيز، معاناة من الفقر، مشاكل يف األسرة، معاناة من املرض، الرسوب يف االمتحان الـو                : مثل
  .اخل... احلصول على عالمة متدنية يف إحدى املواد الدراسية، إعادة الصف، االختالف مع اآلخرين

لطلبة حتت ضغوط عالية يـشعرون خالهلـا        ن هذه املشكالت وسواها من املمكن أن تضع بعض ا         إ 
بالقلق واخلوف، الذي قد يتطور لدى البعض منهم إىل اإلحساس باإلحباط والعجز عـن التـصرف                

 إجيـاد   طالبوفقد السيطرة على الذات، األمر الذي سيؤدي إىل تزايد الضغوط حبيث ال يستطيع ال             
 سلبا يف تعامله مع زمالئه ومعلميـه، وقـد       احللول املناسبة،ويوقعه يف دوامة من املشكالت اليت تؤثر       

تؤدي إىل عرقلة العملية التعليمية وتنذر باملزيد من الضغوط، ويف املقابل إذا استطاع املعلم تـدريب                
ـ             سـيخفف مـن     هالطلبة على كيفية باستخدام مهارة ضبط النفس واالستراتيجيات املتصلة ا، فإن

تعامل مع املشكالت بالطرق املناسبة الـيت تـساعده          على التصرف دوء لل    الضغوط ويصبح قادراً  
حللول، باختصار فإن ضبط الذات عملية حيوية للبقاء وحل املـشكالت يف العـصر              إىل ا للوصول  

  . احلايل
  :خطوات مهارة ضبط الذات وهي

  . تعرف على املشكلة اليت تسبب فقدانك ألعصابك -١
   )...غضب، حزن، خوف(حدد مشاعرك جتاه هذه املشكلة   .٢
  . حدد متاماً ما الذي سبب لك هذا الشعور  .٣
  . ناقش هذا األمر مع نفسك بكل وضوح وصراحة  .٤
  . ركز على املخرجات أو احللول اإلجيابية  .٥
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  .  أو خذ نفساً عميقا أثناء اإلجهاد أو التوتر، عد للعشرةابق هادئاً وحتكم مبشاعرك  .٦
  . تقبل األوضاع اليت ال تستطيع تغيريها  .٧
  . عن مشكلتكوثوق محتدث مع معلمك أو أحد البالغني امل  .٨
يف اختر املهارة اليت تساعدك على ضبط نفسك وتساعدك على الشعور بالراحـة واهلـدوء                 .٩

  األوقاتمعظم 
  :دليل حل املشكلة

        F.A.C.E. Youre Problems )واجه مشاكلك( -

  Focus. ركز االنتباه يف املشكلة  -
 Alternatives) البدائل(كافة ول املمكنة احبث يف احلل  -

  Choose) االختيار(قرر أي احللول أفضل   -
  Evaluateتقييم احللول   -

  عن املشاعر مهارة الكشف والتعبري
املشاعر موجودة لدى اجلميع، وأن من حق الفرد فهم مشاعره والتعبري عنـها             : املدخل وأمهية املهارة  

 كثرياً من األفعال ترتبط باملشاعر، لذا من املهم أن يفهم اإلنـسان             بالطرق واألساليب املناسبة، وألن   
  .ومييز مشاعره احلقيقة كما هي، وعليه أيضا أن مييز ويفهم مشاعر اآلخرين 

  القدرة على التعبري عن املشاعر وتفسريها بشكل واضح  -

  التعامل مع املشاعر بطرق مقبولة ومناسبة  -

   روق الفردية يف التعبري عن املشاعرادراك وجود االختالفات والف  -
   مشاعرهم احلقيقة يف املواقف املختلفةتقبل االفراد   -
   مشاعر اآلخرينادراك   -
   مشاعر اآلخرينتقبل   -

  :خطوات مهارة الكشف عن املشاعر وهي 
 التعرف على ما حيدث   .١

 حدد مشاعرك حول احلدث   .٢
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 ر املشاعرتوضيح األحداث اليت حصلت مباشرة قبل ظهو  .٣

 الغرية، السعادة،الشك، اخلوف، الكره،احلب، الغضب، وهي مشاعر : تسمية ووصف املشاعر العادية بدقة      .٤
 احلزن، الندم االكتئاب، األسف،

 التواصل اللفظي وغري اللفظي مع مشاعر اآلخرين   .٥

  اختیار السلوك المالئم للتعامل مع مشاعرك ومشاعر اآلخرین  .٦
  

  بدينبدائل العقاب ال
  االنشطة التدريبية

  :االهداف
  تعريف املشاركني ببدائل العقاب البدين •
  تزويد املشاركني باساليب متنوعة لتوعية االهل ببدائل العقاب البدين •
  تعريف املشاركني مبفهوم الغضب •
 إدراك املشاركون املواقف اليت قد تثري غضبهم يف احلياة اليومية •
 ناسبة وغري املناسبة للتعبري عن الغضبأن يتعرف املشاركون إىل الطرق امل •

  . أن يكتشف املشاركون أن االختالف بني األفراد ال يربر اخلالف •
أن يتعلم املشاركون طرقا اجيابية وبناءة تساعدهم على جتنب الوقوع يف عراك أو شـجار مـع                  •

  .اآلخرين

  أن يفسر املشاركون مشاعرهم بشكل واضح وصريح 
  مناسبة ومقبولة للتعامل مع مشاعرهمأن خيتار املشاركون طرقاً •

  أن يدرك املشاركون وجود اختالفات وفروق بني مشاعرهم ومشاعر اآلخرين  •
  ١رقم نشاط 

عقد جلسات حوار مع أولياء األمور يتم فيها مناقشة بعض اخلطوات اليت من املمكن أن تـساعد يف                
 ال بد أن تنعكس على سلوك الطالب        حتقيق االنضباط االجيايب لدى الطلبة يف الصف واملدرسة، واليت        

  يف البيت 
  حاول مع افراد اموعة حتديد هذه اخلطوات وذكر امثلة عليها
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   ٢نشاط رقم  
بعقد جلسات تدريبية للمشاركني حول عدد من املهارات االجتماعية الـيت أوصـت             املدرب  يقوم  

  :يف الصف واملدرسة ومن هذه املهاراتالدراسات التربوية بفعاليتها يف جمال حتقيق االنضباط االجيايب 
.................................................................................................
.................................................................................................

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

.................................................................................................  
  حاول انت وافراد اموعة حتديد بعض من هذه املهارات -
يقوم املدرب بتحديد بعض هذه املهارات واالضافة عليها مث يقوم  بعقد اجللسات التدريبيـة            -

 :لبعض من هذه املهارت بعد حتديدها ومنها
 مفهوم الغضب -
 مهارة التفاوض -
 الغضبمفهوم  -

  ٤نشاط رقم 
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  وم الغضبيوضح املدرب للمشاركني مفه
يسال املدرب املشاركني تدوين املواقف اليت تثري غضبهم، أو يقدم هلم قائمة مـن املواقـف                 -

 املثرية للغضب ويطلب منهم اختيار املواقف املثرية للغضب لديهم
 يتبادل املشاركون أوراقهم مع اآلخرين -
 أشكال يوزع املدرب على كل مشارك بطاقة مرسوم عليها وجه او صورة تعرب عن شكل من    -

 الغضب ، طالبا منهم ذكر أسباب الغضب من وجهة نظرهم 
 يسجل احد املشاركني االستجابات املختلفة الشكال الغضب اليت ذكرها املشاركون -
 يلخص املدرب عالمات الغضب -
 يتم توزيع املشاركني إىل جمموعتني -
، بينمـا تقـوم     تقوم اموعة األوىل بطرح عدد من الطرق غري املناسبة للتعبري عن الغضب            -

 اموعة الثانية بتحديد عدد من الطرق املناسبة للتعبري عن الغضب
تعرض اموعتان اعماهلما، مث يدور النقاش حول النتائج، يتدخل املدرب لتعزيز االستجابات             -

اليت دف للسيطرة على الغضب بطرق سليمة، واحلديث عن سلبيات التعبري عن الغـضب              
 بصورة غري سليمة

 املدرب إىل مالحظة أي تعديل او تغيري يف اجتاهات املـشاركني للوصـول اىل التعـبري         يلجا -
 املناسب عن الغضب  

يقوم املدرب بالتعاون مع املشاركني بتلخيص االستجابات املالئمة للتعامل مع املواقف املثرية             -
  للغضب

  ٥نشاط رقم 
  حاول انت وافراد اموعة حتديد خطوات مهارة التفاوض

  بتحديد مشكلة واطلب من كل جمموعة حتديد خطوات حلل املشكلةقم  -

 وتدوين االختالف بوجهات النظر املشكلة ةناقشم  -

 ع إىل وجهة نظر الطرف اآلخراستمالا  -
حوار ومناق شة ث م ع رض الم ادة     ،مقارنة بین وجھات النظر المطروحة     قد أو إجراء    ع  -

  النظریة
    حل املشكالت بالتفاوضنشاط بديل
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  :وم املدرب بعرض احلالة االتيةيق
حممد طالب يف الصف السابع، أشركه املعلم مع جمموعة من الطلبة يف مهمة داخل الصف، حممـد ال              

هل يرفض املشاركة؟ ويتعـرض     ! ينسجم مع اموعة اليت مت ترشيحه للعمل معها،  لذا هو يف حرية            
، أو يقبل املشاركة حيث لن يشعر بالراحة ولـن  !بالتايل إىل النقد أو التوبيخ من قبل املعلم أو الزمالء  

  .يكون قادراً على االستمتاع بأداء املهمة
يناقش املدرب مستخدما العصف الذهين مع املشاركني ردود الفعل احملتملة اليت قد يلجا هلا حممـد                

  :كحلول لإلشكال
 .يتحدث حممد إىل اموعة ويسأهلم إن كانوا يرحبون مبشاركته  .١

  . املشاركة وخيرج من الصفيرفض  .٢
  .يشاركهم دون تفاعل ويبدو عليه االستياء  .٣
  يتحدث مع املعلم ويستأذنه العمل مع جمموعة أخرى  .٤

  حاالت اخرى
 طالب يف امللعب يصر على االحتفاظ بالكرة بني يديه ألطول مدة ممكنة   -

لس بقربـه  مبادلتـه      طالب جيلس بالقرب من النافذة والشمس تؤذيه، يطلب من زميله اجلا            -
 . املقعد ولكنه يرفض

طالب يف املقعد األمامي يقف باستمرار لدى حماولته اإلجابة على أسئلة املعلم مما يعيق الرؤيـة        -
  لدى زمالئه، ومينع عنهم فرص اإلجابة عن أسئلة املعلم

ىل خالف إذا مل    يتم فتح اال أمام املشاركني لطرح املزيد من األمثلة اليت قد تتطور وتؤدي إ               -
  يتم التفاوض حوهلا

ويدون املدرب املالحظات املتعلقة    " االختالف ال يربر اخلالف   " تتناقش اموعة حول عبارة       -
  بردود أفعال املشاركني

 للمشاركني دور املشاعر يف حتديد االستجابات ، لذا من الضروري أن نعمل             املدربيوضح    -
  االستجابات املختلفةعلى فهم مشاعرنا احلقيقية لتمييز   
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  ٦نشاط رقم 
  : على بطاقات ملونة خطوات مهارة ضبط الذات وهياملدرب يدون 

  . تعرف على املشكلة اليت تسبب فقدانك ألعصابك  .١
  ... )غضب، حزن، خوف(حدد مشاعرك جتاه هذه املشكلة   .٢
  . حدد متاماً ما الذي سبب لك هذا الشعور  .٣
  . كل وضوح وصراحةناقش هذا األمر مع نفسك ب  .٤
  . ركز على املخرجات أو احللول اإلجيابية  .٥
  .  أو خذ نفساً عميقا أثناء اإلجهاد أو التوتر، عد للعشرةابق هادئاً وحتكم مبشاعرك  .٦
  . تقبل األوضاع اليت ال تستطيع تغيريها  .٧
  . عن مشكلتكوثوق محتدث مع معلمك أو أحد البالغني امل  .٨
يف ليت تساعدك على ضبط نفسك وتساعدك على الشعور بالراحـة واهلـدوء             اختر املهارة ا    .٩

  معظم األوقات
  يستلم كل مشارك بطاقة من البطاقات ويسجل مالحظاته حوهلا  ١٠
 إطالع اجلميع على اخلطوات التـسع     املدربيتبادل املشاركون البطاقات بينهم حبيث يضمن         ١١

  .ملهارة ضبط الذات 
 تلك اخلطوات على ورقة يتم تعليقها أمام اجلميع ليقوموا بإعـادة            درباملويف النهاية يسجل      ١٢

  كتابتها مرتبة وجمتمعة
الستخدامه يف املواقف   ) واجه مشاكلك (بتزويد املشاركني بدليل حل املشكلة      املدرب  يقوم    ١٣

   F.A.C.E. Youre Problemsاملختلفة اليت ميرون ا   
  Focus. ركز االنتباه يف املشكلة  -
 Alternatives) البدائل(كافة احبث يف احللول املمكنة   -

  Choose) االختيار(قرر أي احللول أفضل   -
  Evaluateتقييم احللول   -
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يطرح املشاركون بعض املواقف اليت حدثت معهم ومن املمكن أن تؤدي او أدت إىل فقدام              ١٤
  .ألعصام، وكيفية تأثريها عليهم وتفاعلهم معها  

 ٦نشاط رقم
  ضح املدرب للمشاركني مفهوم الغضبيو -
يسال املدرب املشاركني تدوين املواقف اليت تثري غضبهم، أو يقدم هلم قائمة مـن املواقـف                 -

 املثرية للغضب ويطلب منهم اختيار املواقف املثرية للغضب لديهم
 يتبادل املشاركون أوراقهم مع اآلخرين -
 او صورة تعرب عن شكل من إشكال يوزع املدرب على كل مشارك بطاقة مرسوم عليها وجه    -

 الغضب ، طالبا منهم ذكر أسباب الغضب من وجهة نظرهم 
 يسجل احد املشاركني االستجابات املختلفة إلشكال الغضب اليت ذكرها املشاركون -
 يلخص املدرب عالمات الغضب -
 يتم توزيع املشاركني إىل جمموعتني -
ناسبة للتعبري عن الغضب، بينمـا تقـوم        تقوم اموعة األوىل بطرح عدد من الطرق غري امل         -

 اموعة الثانية بتحديد عدد من الطرق املناسبة للتعبري عن الغضب
تعرض اموعتان اعماهلما، مث يدور النقاش حول النتائج، يتدخل املدرب لتعزيز االستجابات             -

ـ              ضب اليت دف للسيطرة على الغضب بطرق سليمة، واحلديث عن سلبيات التعبري عن الغ
 بصورة غري سليمة

يلجا املدرب إىل مالحظة أي تعديل او تغيري يف اجتاهات املـشاركني للوصـول اىل التعـبري          -
 املناسب عن الغضب  

يقوم املدرب بالتعاون مع املشاركني بتلخيص االستجابات املالئمة للتعامل مع املواقف املثرية             -
 للغضب

  ٧نشاط رقم -
بورة خطوات مهارة الكشف عن املـشاعر ليـتم         يدون املدرب على الس   : خطوات النشاط  •

  تعليمها للمشاركني وتدريبهم عليها
  يتم عرض جمموعة من الوجوه املعربة، ويقوم املشاركون بتسمية املشاعر البادية على تلـك           •

  .الوجوه، وميكن العمل بشكل فردي أو مجاعي، حني تسمية وتفسري تلك املشاعر
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 الصور بتقدمي توضيح حول األسباب احملتملة لظهـور تلـك           كما يقوم املشاركون بعد استعراض      •
 .املشاعر

  ) :١(ورقة نشاط مساند رقم  
  حلقة التقدير 

ميكن االستعانة ذا النشاط وتقدميه للمعلمني حبيث يتم استخدامه مع الطلبة ملساعدم على الكشف              
أحيانا أن خيرب الفرد اآلخـرين  بأنه من الصعب " عن مشاعرهم االجيابية، ويبدأ هذا النشاط باحلديث        

، مع أن كثريا من الناس يرغبـون        " مبا حيبه أو يفضله فيهم بسبب اخلجل والرهبة، أو الغرية واحلسد          
يشرح املعلم طبيعة هذا النشاط وأمهيته للطلبة، مث        . مبعرفة الصفات االجيابية اليت يراها اآلخرون فيهم      

أمام اموعة ويقوم بإبالغ الطالب تقديره له ومدى إعجابه         يقوم املعلم مع أحد الطلبة بتمثيل الدور        
كما من املمكن أن يفتح اال أمام الطلبة لذكر أو تقدمي مديح لـصفة حيبوـا أو   . ببعض خصائصه 

ويعترب هذا النشاط مفيد وجيد خباصة هلؤالء الطلبة الـذين جيـدون            . يفضلوا فعالً يف هذا الطالب    
 عن مناقب اآلخرين أو الكشف عن مشاعرهم احلقيقية جتاههم، كذلك هـو  صعوبة أحيانا يف البحث  

 على تذكري   املدربحيرص  . ( مهم وضروري أيضا للطلبة الذين نادراً ما يتلقون الود من احمليطني م           
  ).الطلبة باحلديث عن اخلصائص والصفات االجيابية فقط

  )٢(نشاط مساند رقم 
ل وصف املشاعر يف عدد مـن األمثلـة املطروحـة،           يدور نقاش وحوار بني املشاركني حو     

  : مستخدمني الكلمات الواردة أدناه يف وصف املشاعر املتعلقة بكل مثال
 .قام طالب بعمل ما، فضحك زمالؤه يف الصف بطريقة فيها سخرية  .١

 . عدد من الطلبة يلعبون يف الساحة ويرفضون أن يشاركهم طالب آخر اللعب  .٢

 .ؤه بلقب ال حيبهطالب يناديه زمال  .٣

 طالب جديد يبكي يف اليوم األول للمدرسة   .٣

  .طالب تعرض  للضرب من قبل احد والديه أو معلميه دون معرفة األسباب  .٤
  استهزأ املعلم  بالطالب ألنه مل يتمكن من تقدمي إجابة صحيحة لسؤال مت طرحه من قبل املعلم   .٥

سعــادة، الغضــب، القهـــر،    اخلــوف، اخلجــل، احلــزن، ال   (الكلمات    
  )اإلحــراج، القــلق 
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  موقف اإلسالم من العنف
  

  :العنف قبل اإلسالم
أن العنف ليس جديدا يف حياة اإلنسان فقد عرف منذ بدء اخلليقة حيث قتل قابيل أخاه هابيل، قال 

  ٣٠املائدة) فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله وأصبح من اخلاسرين(  (تعاىل 
  :أشكاله وأدواته منذ القدم فعرفوتعددت 

فلما ذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابت اجلب وأوحينا إليه لتنبأم بأمرهم (قال تعاىل :  اخلطف-
  ١٥يوسف ) هذا وهم ال يشعرون

  ٢٠يوسف ) وشروه بثمن خبس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ( قال تعاىل :  الرق-
  ٧٦ يوسف .....)ما كان ليأخذ أخيه يف دين امللك( ( قال تعاىل :  العبودية-
  ٣٥يوسف ) مث بدا هلم من بعد ما رأو اآليات ليسجننه حىت حني(قال تعاىل :  السجن-
  ٩٧الصافات ) قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه يف اجلحيم( ( قال تعاىل :  احلرق بالنار-
ال موسى لقومه اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جناكم وإذ ق( (قال تعاىل :  النساءء ذبح األبناء واستحيا-

من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذحبون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويف ذلكم بالء من 
  ٦إبراهيم ) ربكم عظيم

  ١٦٥الشعراء ) أتأتون الذكران من العاملني( (قال تعاىل :  اللواط-
  ٢٩ غافر ) ما أريكم إال ما أرى(قال تعاىل :  سلب الرأي-
  ٨/٩التكوير ) وإذا املوؤدة سئلت بأي ذنب قتلت(  قال تعاىل :  وأد البنات-
  ١٨١الشعراء ) أوفوا الكيل وال تكونوا من اخلاسرين(  قال تعاىل :  تطفيف امليزان-

) ويل للمطفيفني الذي إذا أكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون( قال تعاىل 
  ٣،٢،١ املطففني

القصص ) واستكرب هو وجنوده يف األرض بغري حق وظنوا أم الينا ال يرجعون( قال تعاىل :  الكرب-
٣٩  

  ٤٠الفرقان) وإذا رأوك إن يتخذونك إال هزوا، أهذا الذي بعث اهللا رسوال : ( اإلستهزاء-
  ١/اهلمزه).ويل لكل مهزة ملزة ( قال تعاىل :  اهلمز واللمز-

  ٣٤الشعراء )  للمأل من حوله إن هذا لساحر عليم قال( قال تعاىل   
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  ٨الفرقان )وقال الظاملون ان تتبعون إال رجالً مسحوراً(قال تعاىل  
 وعرف الرق،الكذب، الربا، والزنا، والغيبة والنميمة والفحش بالقول وما إىل ذلك من أشكال -

  .العنف ال يتسع املقام لذكرها
ومنا هذا، وقد بذلت جهود وحماوالت كثري للحد منه والوقاية واستمر العنف على مر العصور حىت ي

  .منه وغدا يف أيامنا هذه مطلبا إنسانيا واجتماعيا ملحا
والشريعة اإلسالمية هلا موقف من العنف وسأعرض بإجياز هلذا املوقف بالرغم من اتساع هذا 

  -:املوضوع حتت العناوين التالية
 .موقف اإلسالم من العنف

 .لوقائية والعالجية حملاربة العنف، والقضاء على األسباب املؤدية له بطرق متعددةالتدابري ا
 

 . ذيب النفس-
 . كفالة حقوق اإلنسان-
 . تربية اإلنسان وتزويده باألخالق احلسنة-
  . وضع الثواب والعقاب يف مناحي احلياة-
  

  .موقف اإلسالم من العنف  :أوال
له اجلسدية واللفظية واالعتداء على املمتلكات رفض اإلسالم العنف مبظاهره وأشكا  

  :لآلخرين، وفيما يلي توضيحا لذلك
وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال      ( فحرم قتل النفس، قال تعاىل :  العنف اجلسدي-

  ٣٣/باحلق االسراء
  . النساء٢٩/ وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما(  قال تعاىل :  االنتحار-

وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقكم وإياهم ان قتلهم (  قال تعاىل : قتل األوالد -
  ٣١/اإلسراء)كان خطئا كبريا

  ٣٢اإلسراء )وال تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيال( قال تعاىل :  الزنا-
  ٨١اإلسراء )رفونإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مس( قال تعاىل:  اللواط-

وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى ( قال تعاىل :  وأد البنات -
من القوم من سوء ما بشر به  أميسكه على هون أم يدسه يف التراب إال ساء ما كانوا 

  ٥٨،٥٩النحل ) حيكمون 
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الفحش فأمرهم قال تعاىل فقد أمر اإلسالم الناس بالقول الطيب واالبتعاد عن : العنف اللفظي -
ومثل الكلمة الطيبة كشجرة طيبة . ٥٣اإلسراء ) وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن( 

أمل تر كيف ضرب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة ( وعكسها الكلمة السيئة فقال سبحانه 
لناس أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني بإذن را ويضرب اهللا األمثال ل

) لعلهم يذكرون ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار
  ٢٦ - ٢٤إبراهيم، 

وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري ( قال تعاىل : حذر من السباب -
  .١٠٨األنعام .....) علم

نات الغافالت واهلمز واللمز أمر خبفض الصوت وحذر من قول الزور والكذب وقذف احملص -
وهدوا إىل الطيب من القول وهدوا (والتحريض وأمرنا باحلديث الطيب من القول، قال تعاىل 

  ٢٤احلج ) إىل صراط احلميد
  :االعتداء على املمتلكات -

يا أيها الذين أمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( قال تعاىل : عارض االعتداء على مملتكات الغري
 .٢٩النساء  ) ال أن تكون جتارة عن تراض منكم وال تقتلوا انفسكم ان اهللا كان بكم رحيماإ

 .٣٨املائدة ) السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا(وقال تعاىل 
  ٨٥هود ) وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط( وقال تعاىل 
النساء ) فان طنب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاوآتوا النساء صدقان حنلة (وقال تعاىل 

٤٠ 
وآتوا اليتامى أمواهلم وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم انه كان ( وقال تعاىل 
 ٢٠النساء ) حوبا كبريا
 ١٥٢االنعام)وال تقربوا مال اليتيم إال باليت أحسن حىت يبلغ أشده(وقال تعاىل 

  )االمهال، اشاحة الوجه، الشزر، (  :نف الرمزيالع
  ١/٢عبس  " عبس وتوىل ان جاءه االعمى " قال تعاىل
  ٣٩القصص " واستكرب هو وجنوده يف االرض بغري حق وظنوا ام الينا ال يرجعون " وقال تعاىل

  .وقد وضع اإلسالم نظاما من العقوبات لزجر املعتدي ونصرة املظلوم سأعرض إليه فيما بعد
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وأبعد من ذلك فقد عارض اإلسالم العنف مع غري العاقل فمنع حبس الطري، وطلب اإلحسان يف 
  .الذحبة، وعدم استخدام النار يف القتل، وعدم التبول يف املاء، وضرورة إماطة األذى عن الطريق

ن اهللا من لع) صلى اهللا عليه وسلم(فقد حث الرسول صلى اهللا عليه وسلم على العناية باحليوان فقال 
إن اهللا كتب اإلحسان على "يف إحسان الذحبة ) صلى اهللا عليه وسلم(اختذ شيئا فيه روح عرضا وقال 

" كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل واذا ذحبتم فأحسنوا الذبح ولريح أحدكم ذبيحته وحيد شفرته
 وذكر صلى اهللا عليه وسلم "انه ال ينبغي ان يعذب بالنار إال رب النار"وى عن حرق احليوان بقوله 

دخلت امرأة النار يف هرة حبستها حىت ماتت فدخلت فيها النار فالهي اطعمتها "مانعا حبس احليوان 
  ".وسقتها إذ حبستها وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض

  التدابري الوقائية والعالجية حملاربة العنف ومنع أسبابه: ثانيا
  :بري الوقائية والعالجية حملاربة العنف منهااختذ اإلسالم جمموعة من التدا

ذيب النفس اإلنسانية بتعميق معاين اإلميان باهللا وأداء الواجبات اليت تطهر النفس ومتنعها من : اوال
  .الوقوع يف املعاصي

إن تعمق اإلنسان بأركان اإلميان يساعده على تكوين الضمري لديه فيطبق قول النيب صلى اهللا عليه 
  ".اعبد اهللا كأنك تراه وان مل تكن تراه فإنه يراك" وسلم 

 ٣٥) الذين اذا ذكر اهللا وجلت قلوم ( بل يصبح املرء ساعيا لرضى اهللا خائفا من عقابه، قال تعاىل 
  .احلج

وكذلك يتكون لدى املرء ثقافة إنسانية عقالنية مؤسسة على حرية التفكري والعلم فيعرف أن اجلنس 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم (ن أصله من تراب ومن نفس واحدة قال تعاىل البشري موحد فاإلنسا

هو الذي أنشأكم من نفس ( وأصلهم واحد، قال تعاىل ٥٥طه ) ومنها خنرجكم تارة أخرى
ولقد كرمنا (  فهم متساوون يف اخللق واألصل كما ان اإلنسان مكرم، قال تعاىل ١٨األنعام،)واحدة

والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا بين آدم ومحلناهم يف الرب 
يا أيها الناس إنا (يف احلقوق والواجبات، قال تعاىل  فبالتايل الناس متساوون٧٠اإلسراء،)تفضيال

خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند اهللا اتقاكم إن اهللا عليم 
وكذلك . يه جند اإلنسان حيب أخاه اإلنسان وحيب له ما حيب لنفسه وعل١٣احلجرات،) خبري

بالتعمق بأركان اإلميان جيد املرء أن مصدر األديان واحد مما يساهم يف تأسيس قاعدة واسعة لاللتقاء 
مع املؤمنني بالديانات األخرى على صعد مشتركة يف خدمة اتمع اإلنساين دون مساس بالتمييز 

قولوا آمنا باهللا وما انزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل واسحق ويعقوب (نه العقدي قال سبحا
   .١٣٦واألسباط البقرة
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) وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم واهلنا واهلكم واحد وحنن له مسلمون ( وقوله تعاىل 
  ٤٦العنكبوت 

ساحمة فاإلنسان أصله واحد ومكرم ومصدر وهذه األمور تبعد العنف والفرقة وتدعو إىل التعاون وامل
الديانة واحد مما يساعد على الوحدة والتالحم واالبتعاد عن العنف وإيذاء الغري ومما يعمق ذلك إذا 

  .تعمق املرء يف مقاصد أركان اإلسالم
الذي يركع ويسجد قبل اإلمام "فالصالة تريب النفس على الطاعة والنظام قال صلى اهللا عليه وسلم 

أال ختشى إذا ركع أحدكم أو سجد قبل " وقال صلى اهللا عليه وسلم ". ا ناصيته بيد الشيطانإمن
  ".اإلمام أن ميسخ اهللا رأسه رأس محار

واعتصموا (كما أن الصلوات خاصة اجلماعة واجلمعة والعيدين جتسر الوحدة بني املسلمني، قال تعاىل
  ١٠٣ال عمران ) حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا

ومن يوق شح نفسه فأولئك هم ( لزكاة فهي طهارة لنفس الغين من البخل، قال تعاىل أما ا
خذ من (وطهارة لنفس الفقري من احلسد مما حيسد من العنف وطهارة للمجتمع . ٩احلشر )املفلحون

حصنوا أموالكم "وطهارة للمال قال صلى اهللا عليه وسلم ) أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا
ذا كله حيقق التعاون والتكافل والتضامن وعدم احلسد والفرقة ويقلل من املشاكل وه" بالزكاة

االجتماعية مثل السرقة وحماولة الكسب بأساليب غري مشروعة فيصبح الناس يف توادهم وترامحهم 
  .كمثل اجلسد الواحد 

ذات فيبتعد وتربية إلرادة املسلم وضبط ال) صوموا تصحوا(أما الصيام فهو تقوية للروح والصحة 
عن الغضب والتسرع يف معاجلة األمور كما أن الصيام يعرف املرء بنعم اهللا فيشكر ويذكر باجلياع 

قال صلى . والغيبة ومحاية من اقتراف السيئات.  من الزناكما أن الصيام وسيلة للتحصني. فنساعدهم
لرفث فان سابك احد ليس الصيام عن األكل والشرب إمنا الصيام عن اللغو وا"اهللا عليه وسلم 

أي محاية من " الصيام جنة"وقال صلى اهللا عليه وسلم ". وجهل عليك فقل إين صائم إين صائم
  ).اقتراف السيئات

أما احلج ففيه املساواة باللبس البسيط وفيه الوحدة ففي يوم واحد يقف املسلمون على عرفة ويف 
احلجة واألشهر احلرم األخرى حيرم فيها شهر واحد حيجون ويف يوم واحد يعودون، كما أن شهر ذي 

) يا أيها الذين امنوا ال تقتلوا الصيد وانتم حرم(قال سبحانه / العدوان حىت على غري العاقل
  .٩٥املائدة
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فالتعمق يف أركان اإلميان وأركان اإلسالم ذب النفوس ويبتعدون عن اقتراف السيئات وختفف 
افل االجتماعي والتسامح وعدم العدوان كلها مدعاة إىل مصادر العنف فالوحدة وضبط النفس والتك

  .عدم حدوث العنف 
  .اعتماد أسلوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ثانيا

اإلسالم كلف كل مؤمن أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر مما يساعد على جتنيب املرء األسباب 
  :املثرية للفنت ويكون ذلك من خالل

) فبما رمحة لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك( تعاىل أسلوب لني، قال  -
اذهبا إىل فرعون انه طغى فقوال له قوال لينا لعله يتذكر ( كذلك قال تعاىل . ١٥٩آل عمران 
  . ٤٣طه ) او خيشى

آل ) أتأمرون الناس باملعروف وتنسون أنفسكم(كما أمر أن يكون الداعي قدوة، قال تعاىل  -
  .١٠٤عمران

وما كنا معذبني حىت نبعث ( بني اإلسالم ان األمر باملعروف له مراتب تبدأ من التعريف باملنكر -
  .مث الوعظ والنصح والتخويف مث التعنيف بالقول مث باليد وأدناه اإلنكار بالقلب كرها) رسوال

هم جببار فذكر حنن أعلم مبا يقولون وما أنت علي( وجيب ان ال يكون الداعية جبارا، قال سبحانه -
  .٤٥حممد) بالقرآن من خياف وعيد

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يساعد على محاية املرء من الوقوع يف األخطاء واقتراف السيئات 
  .اليت غالبا ما تكون سببا إىل العنف

  .القضاء على األسباب اليت تدفع اإلنسان إىل العنف: ثالثا
سباب اليت تدفع اإلنسان إىل العنف سواء كانت تتعلق بالفرد أو عمل اإلسالم على القضاء على األ

وذلك عن طريق توفري حق التعليم للجميع والتربية واحترام احلقوق . األسرة أو املدرسة أو اتمع
  .ووضع القوانني واألحكام وتوفري العدالة للجميع

. المته وحياته وتعليمه وعملهفقد احترم اإلسالم حقوق الفرد كما سنبينه فيما بعد، وحرص على س
كما انه محله املسؤولية وطالبه باإلحسان . واحترام رأيه وعدم ظلمه وعدم االعتداء على ممتلكاته 

لآلخرين ونظم العالئق بني األفراد يف معامالم االجتماعية وعالئق أفراد األسرة وعالئق املريب 
وسعى إىل ربط التكافل . لظلم والطالق وغريهاواملعلم باملتعلم وعاجل مشاكل الفقر والبطالة وا

  .دون تسلط وبتسامح ومساواة وعدم االعتداء على املمتلكات. االجتماعي بني أفراد اتمع
  -:ولتوضيح ذلك نعرض العناوين التالية

  .احترام حقوق اإلنسان -
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ى اإلنسان ملواجهة ظاهرة العنف اهتم املنهج اإلسالمي حبقوق اإلنسان بل جعلها واجبات يسع
للحصول عليها فاهتم حبقوق اإلنسان بشكل عام يف مراحل منوه املختلفة بل اهتم حبقوقه قبل أن خيلق 
فقد حدد اإلسالم صفات املرأة املنوي الزواج منها وكذلك الرجل واألسس اليت يتم اختيار الزوجة 

وختتار املرأة الولود الودود، ) بناء عليها فقال صلى اهللا عليه وسلم ختريوا لنظفكم فان العرق دساس
ال تنكحوا القرابة فان الولد ( ونبه إىل ضرورة تغريب النكاح لناحية صحية قال صلى اهللا عليه وسلم 

وختتار املرأة اليت نشأت يف عائلة . وتغريب النكاح يزيد من التآلف واجلمع بني الناس) خيلق ضاويا
ء الدمن وقيل يا رسول اهللا وما خضراء الدمن قال إياكم وخضرا( كرمية قال صلى اهللا عليه وسلم 

وأشار اإلسالم إىل أهم أساس يف اختيار املرأة أال هو الدين فقال صلى ) املرأة احلسناء يف املنبت السوء
  ).تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك(اهللا عليه وسلم 

  .كتابية ولكن حرم النساء على غري املؤمننيوحلل الزواج من ال
ومن مبدأ املساواة أشار اإلسالم إىل شروط الزوج املسلم الكفء صاحب اخللق والدين وان كان 

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه اال تفعلوا تكن فتنة يف ( فقريا قال صلى اهللا عليه وسلم 
  ).األرض وفساد عريض
نسان وهو جنني وهو حضني فاحترم حقه يف احلياة فاملرأة حتافظ على جنينها مث اهتم اإلسالم باإل

وال تقتلوا أوالدكم من ( بالغذاء الطيب وحفظ حق اجلنني يف املرياث وحرم اإلجهاض، قال تعاىل 
  .١٥١األنعام،)  إمالق

راء على اهللا قد قد خسر الذي قتلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا افت( وقال سبحانه 
  ١٤٠االنعام) ضلوا وما كانوا مهتدين 

وإذا بشر احدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء (وحرم وأد البنات 
   ٥٨/٥٩) ما بشر به أميسكه على هون ام يدسه يف التراب اال ساء ما يفعلون

  .٨،٩ر ،التكوي) وإذا املؤودة سئلت بأي ذنب قتلت( قال تعاىل 
وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان ( وحرم قتل األوالد، قال تعاىل 

  .٣١اإلسراء ) خطئا كبريا
) والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني( فقال سبحانه، قال تعاىل / واحترام حقه يف الغذاء

  .٤ن،لقما) وفصاله يف عامني(  ، وقال سبحانه٢٠٣البقرة،
واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن ان يكتمن (قال سبحانه / واحترام حقه يف النسب

  .٢٢٨البقرة،..) ما خلق اهللا يف أرحامهن ان كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر
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م ادعوهم آلبائهم هو اقسط عند اهللا فان مل يعلموا إباءهم فإخوانك(واحترام حقه يف العيش مع والديه 
   .٥االحزاب)يف الدين ومواليكم

وهذا مؤشر على حرمة التبين،  ومن حق الطفل أن يعيش مع والديه واحترام حقه يف االسم احلسن 
قال صلى اهللا عليه : عن ابن عباس قال قالوا يا رسول اهللا قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد

إنكم تدعون يوم القيامة بأمسائكم "ه وسلم كما قال صلى اهللا علي" أن حيسن امسه وحيسن أدبه"وسلم
، وقد غري الرسول أمساء بعض الناس مثل ابنة عمر وامسها عاصية "وأمساء أبائكم فأحسنوا أمساءكم
وروى الطرباين . واحترام حق اإلنسان صغريا أو كبريا باملساواة. فسماها مجيلة وحرب مساه سلم

  ". ساووا بني أوالدكم يف العطية"وغريه أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال 
اعدلوا بني أوالدكم يف النحل كما حتبون ان يعدلوا بينكم يف الرب " ويقول صلى اهللا عليه وسلم 

  ".واللطف
فاملساواة وليس التساوي بني الذكر واألنثى مطلوب فروي عن انس أن رجال كان عند النيب صلى 

ى فخذه وجاءت ابنة له فأجلسها بني يديه فقال صلى اهللا عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وأجلسه عل
فكيف ال " النساء شقائق الرجال"اهللا عليه وسلم أال سويت بينهما، وقال صلى اهللا عليه وسلم 

نسوي بني أوالدنا وبني الناس مجيعا بغض النظر عن اللون والعرق واجلنس والدين وقد ساوى اهللا 
ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ( بحانهبينهما بالعمل واجلزاء واألصل فقال س

   .١٢٤/النساء) فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون 
فاستجاب هلم رم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم من (وقال سبحانه 

  ١٩٥آل عمران،........) بعض
  ...) ما فضل اهللا به بعضكم على بعضوال تتمنوا(واملساواة تبعد الغرية واحلسد فقال سبحانه 

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب (وبني سبحانه نتائج الغرية يف قصة سيدنا يوسف عليه السالم مع إخوته 
إىل أبينا منا وحنن عصبة إن أبانا لفي ضالل مبني ، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا خيل لكم وجه 

  .٨،٩يوسف،) أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صاحلني 
واحترم حق املرء يف املرياث فحفظ حق اجلنني يف اإلرث كما احترم حق الرجال والنساء فقال 

وللرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما (سبحانه 
  ٧النساء ) قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

 فعن عمر بن اخلطاب قال رأيت احلسن واحلسني على واحترم حق الطفل واإلنسان باللعب والترفيه
عاتقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت نعم الفرس لكما فقال صلى اهللا عليه وسلم ونعم 

  .الفارسان مها

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

كل شيء ليس من ذكر اهللا فهو هلو أو سهو اال أربع خصال يف الرجل "وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  ".للرمي وتأديبه فرسه ومالعبته اهله وتعليمه السباحة) اهلدفني(املشي بني الغرضني 

املؤمن القوي خري من "فقال صلى اهللا عليه وسلم / واحترام حقه يف التمتع بصحة جيدة والعالج
والوالدات ( ، وليحقق ذلك أمر األمهات إرضاع أطفاهلن، قال تعاىل "املؤمن الضعيف ويف كل خري

وأمرنا أن نأكل الطيبات ونبتعد عما يضر بنا، قال . ٣٥بقرة ال)يرضعن أوالدهن حولني كاملني 
ولتحقيق ) . حيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث:(وقال) وكلوا من طيبات ما رزقناكم(تعاىل

ما مأل آدمي وعاء شرا من "الصحة نصحنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باالعتدال باألكل فقال 
قمن صلبه فان كان البد له فاعال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث بطنه حبسب ابن آدم لقيمات ي

  .رواه اإلمام امحد والترمذي عن رسول اهللا" لنفسه
وعلمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آداب الطعام والشراب روى الترمذي عن ابن عباس رضي 

 كشرب البعري ولكن اشربوا ال تشربوا واحدا"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا عنهما قال
  ".مثىن وثالث ومسوا إذا انتم شربتم وامحدوا اهللا إذا انتم رفعتم

يا غالم سم اهللا "ويف الصحيحني ورد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى أن يتنفس يف اإلناء كما قال 
  ".وكل بيمينك وكل مما يليك

 البخاري يف صحيحه أن رسول اهللا قال روى/ كما أمرنا الرسول من التحرز من األمراض السارية
  ".فر من اذوم فرارك من األسد"

". ال يوردن ممرض على مصح"ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".إذا مسعتم بالطاعون ظهر بأرض فال تدخلوها واذا وقع بأرض وانتم فيها فال خترجوا منها"وقال 

  .٤املدثر ) وثيابك فطهر( نه وتعاىل منا النظافة يف الثياب، قال تعاىل كما طلب اهللا سبحا
يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم : (وأمرنا بالوضوء والغسل فقال سبحانه

تداوو فان " وأخريا التداوي ٦املائدة،) وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني
  " . خلق الداء وخلق الدواءاهللا

) وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما(فقال سبحانه / واحترم حق اإلنسان يف التملك
  ٥النساء،

 ، فمال اليتيم ملك له وصداق ١٥٢األنعام ) وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن(قال تعاىل 
ال حيل لكم ان تأخذوا مما ) . (موهن شيئا فال تأخذوا منه شيئاوان أيتمت(املرأة ملك هلا، قال سبحانه 

  ٢٢٩البقرة) أتيتموهن شيئا
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  .ق الزواج وتكوين األسرةح
حث اإلسالم على الزواج وجعله سنة مؤكدة جلميع البشر وجعله فرضا واجبا على املسلم القادر إذا 

  .تيقن انه سيقع يف اإلمث
ن النساء مثىن وثالث ورباع فان خفتم اال تعدلوا فانكحوا ما طاب لكم م( فقال سبحانه

  .٣النساء)فواحدة
وانكحوا االيامى منكم والصاحلني (وحث الوايل املسلم على تزويج من هم حتت واليته فقال سبحانه 

  .٣٢النور ) من عبادكم وإمائكم
  .٣٣النور ) وال تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن حتصنا(وقال سبحانه 

يا معشر الشباب من استطاع منكم " سول صلى اهللا عليه وسلم الشباب على الزواج فقالوشجع الر
  ".الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر واحفظ للفرج

ونظم اإلسالم الزواج بوضع شروط له مثل الكفاءة الزوجية والدين والقدرة على النفقة والقبول 
  .ووجود ويل األمر واألشهاد واملهر

  .واجبات لكل من املرأة  على الزوج وحقوق الزوج على الزوجةونظم احلقوق وال
  .حق التعليم

فكثريا من قضايا العنف سببها اجلهل ولذلك شجع اإلسالم على التفكر يف النفس ويف الكون وجعل 
طلب العلم فريضة على كل "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمه فقال صلى اهللا عليه وسلم 

اقرأ باسم ربك (ال وقد كانت أول سورة يف القرآن قد نزل ا الوحي هي وكيف " مسلم ومسلمة
  .١العلق ) الذي خلق

  .)قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون (وقال سبحانه 
  ).امنا خيشى اهللا من عباده العلماء(وقوله سبحانه 
وتوا الكتاب لتبيننه للناس وال واذا اخذ اهللا ميثاق الذين ا(وقوله ) وقل رب زدين علما(وقال سبحانه 

  .٨٧آل عمران ) تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم
وقال صلى اهللا عليه وسلم مشجعا على العلم لكونه أداة يف توسعة اآلفاق تؤدي إىل املخافة من اهللا 

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا له طريقا إىل " واالبتعاد عن السيئات وبالتايل نبذ العنف 
  ".جلنة، ان املالئكة لتضع اجنحتها على طالب العلم رضا مبا يصنعا

  .وقد حدد اإلسالم حقوق املتعلم وحقوق املعلم
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  .حق اإلنسان يف احلرية
ولتكن منكم امة يدعون إىل اخلري ويأمرون (فاإلنسان حر يف القول قال سبحانه :  حرية القول-

  ١٠٤آل عمران ) نباملعروف وينهون عن املنكر أولئك هم املفلحو
حيث خطأت امرأة اخلليفة عمر بن اخلطاب عندما أراد حتديد املهور حيث قالت قوله :  حرية الرأي-

. ٢٠النساء)وان اردمت استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا(تعاىل 
  .فقال اخلليفة رضي اهللا عنه أخطأ عمر وأصابت امرأة

  ٢٥٦البقرة ). ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي( قال تعاىل : اد حرية االعتق-
وسوف مترون بأقوام قد "فقد وصى اخلليفة ابو بكر جنوده بقوله :  حرية ممارسة الشعائر الدينية-

وكذلك العهدة العمرية للمقدسيني اليت " فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم له
  .نائسهم وصلبنام وعدم املساس بأماكن العبادة وحرية الشعائرحفظت هلم ك

  ).وهديناه النجدين فإما شاكرا وإما كفورا: ( حرية التفكري واملسؤولية-
  .فاإلنسان مكرم باحلرية. ويف اخلتام حرية ال العبودية لإلنسان 

آخر وطء ثوبه كما يؤكد ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه البن عمرو بن العاص الذي ضرب 
  .حيث قال مىت استعبدمت الناس وقد ولدم أمهام أحرارا

  .حق العمل
  : حث اإلسالم األفراد على العمل-

واملتصفح . إن البطالة مصدر للعنف والفراغ مفسدة لذلك على الدولة أن تؤمن العمل ألفرادها
 على العمل والتوكل وعدم للكتاب والسنة يالحظ مدى اهتمام اإلسالم ذا احلق لألفراد فحثهم

  .التواكل
  .١٠٥التوبة ) وقل اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنون(فقال سبحانه 

  .١٥امللك)هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور(
ا إىل ذكر اهللا وذروا البيع يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعو( وقوله سبحانه

فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا . ذلك خري لكم إن كنتم تعلمون
  ١٠-٩اجلمعة،) واذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون

) وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا وآخرون يقاتلون يف سبيل اهللا( وقال سبحانه 
  .٢٠املزمل
  "اجتروا يف أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة: "مر بن اخلطابوقال ع
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ما أكل احد طعاما خري "وقد حث رسول اهللا صلى عليه وسلم على العمل فقال صلى اهللا عليه وسلم 
  ".من أن يأكل من عمل يده وان نيب اهللا داود كان يأكل من عمل يده

غرس غرسا فيأكل منه طري أو إنسان أو ما من مسلم يزرع زرعا أو ي"فقال صلى اهللا عليه وسلم 
  "يمة إال كان له صدقة

  : وضع قانونا للعمل-
  .وقد نظم اإلسالم قوانني العمل حق العامل وحق املستأجر ونوع التجارة املسموح ا

  ".إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  .)ري أجره قبل أن جيف عرقهأعط األج(وقال صلى اهللا عليه وسلم 

وى سبحانه وتعاىل عن االجتار باحملرم من األكل وإتباع األساليب احملرمة يف التجارة من احتكار وبيع 
  .اخل.........نسيئة وربا

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون جتارة عن تراض (وقال سبحانه
  ٢٩النساء ) بينكم
  .در اإلشارة أن العمل غري املختلط مسموح به للمرأةوجت

وهكذا وقد استعرضنا بعض حقوق اإلنسان من طفولته حىت شيخوخته وبينا كيف ان اإلسالم 
  .احترمها وراعاها وبذلك كان مصدرا من مصادر معاجلة العنف ومواجهته

   التربية-:رابعا
و التربية الصاحلة للنشيء فالتربية تنمية لفكر من األساليب اليت عاجل ا اإلسالم أسباب العنف ه

اإلنسان وتنظيم لسلوكه وعواطفه بقصد حتقيق أهداف اإلسالم يف حياة الفرد واجلماعة وجماالت 
  .احلياة كلها

والتربية مسؤولية البيت واملدرسة واملؤسسات اتمعة والفرد نفسه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ". سؤول عن رعيتهكلكم راع وكلكم م"وسلم

ألن يؤدب أحدكم ولده خري له من أن يتصدق كل يوم "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".بنصف صاع على املساكني

  ".أكرموا أوالدكم وأحسنوا إليهم"وقال صلى اهللا عليه وسلم 
) يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة( وقال سبحانه 

  ٦حرميالت
واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا (فكيف ال واإلنسان يولد كصفحة بيضاء 

  ٧٨النحل )وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون
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فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال (واإلنسان يولد على الفطرة،قال سبحانه 
  ٣٠الروم)لدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمونتبديل لكلمات اهللا ذلك ا

ما من مولود اال ويولد على الفطرة فأبواه "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب هريرة قال
  ".يهودانه أو ينصرانه او ميجسانه

إن من "فالتربية تنم األخالق الكرمية وتبعد عن العنف وأسبابه قال صلى اهللا عليه وسلم  -
  ".إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق"ولنا به قدوة فقال " كم أحسنكم أخالقاخيار

  ١٥٩/آل عمران) ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك (وتكون التربية باللني  -
إن من كان مرباه العنف والقهر من املتعلمني أو املماليك أو اخلدم سطا به "وقال ابن خلدون -

طها وذهب بنشاطها ودعا إىل الكسل، ومحل على الكذب القهر وضيق على النفس انبسا
 خوفا من انبساط األيدي بالقهر عليه فينبغي - وهو التظاهر مبا يف غري ضمريه-واحلنث

فيجب أن تعلم الطفل منذ " للمعلم يف متعلمه والوالد يف ولده أن ال يستبد عليهم يف التأديب
مروا "العدلة فقال صلى اهللا عليه وسلم نعومة أظفاره األخالق والدين ملبادئه السمحة 

  ".أوالدكم بالصالة أبناء سبع واضربوهم عليها أبناء عشر وفرقوا بينهم يف املضاجع
وما كنا معذبني حىت نبعث ( مث نعطف على تعليمهم احلقوق واآلداب قبل حماسبتهم، فقال سبحانه

  ).رسوال
انة، وأدب احلديث، والوفاء بالعهد، واجلود فنعلمهم السماحة، والتسامح، والرمحة والصدق، واألم

والكرم، وترشيد االستهالك، واالبتعاد عن الكسب غري املشروع، والصرب، واالبتعاد عن الكرب 
وضرورة التواضع، واالبتعاد عن الغضب، واإلخاء واالحتاد، واختيار األصدقاء، وحقوق اآلخرين، 

ىل ذلك من أخالق محيدة وال يتسع اال لعرضها باإلضافة إىل حقوقه والعدل وعدم الظلم، وما إ
  .ولكن اعرض لبعضها

  آداب احلديث
  .٢٤احلج)وهدوا إىل الطيب من القول وهدوا إىل صراط محيد(حيث نعلم الطفل الكالم الطيب  -
   ٨٣/البقرة)قولوا للناس حسنا(وان خناطب الناس باحلسىن  -

  .٦٣االسراء )وقل لعبادي يقولوا اليت هي احسن(
ليقل أحدكم خريا "ن يتكلم يف املناسب من احلديث أو يصمت لقوله صلى اهللا عليه وسلم وأ -

ومن الناس من يشتري هلو احلدث ليضل عن (ويبتعد عن هلو احلديث لقوله سبحانه " ليصمتأو
  .٦لقمان )سبيل اهللا بغري علم ويتخذها هزوا أولئك هلم عذاب مهني
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) سباب املسلم فسوق وقتاله كفر(قال صلى اهللا عليه وسلم كما :  وان تعلمه االبتعاد عن الشتم-
أخرجه ) ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء(كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

  .الترمذي
... ) ال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا بغري علم فيسبوا اهللا عدوا( وقال سبحانه ناهيا شتم اآلخر

  .١٠٨االنعام
   ٣املؤمنون )والذين هم عن اللغو معرضون ( االبتعاد عن اللغو أطفالناونعلم  -
  .٣٠احلج) واجتنبوا قول الزور (  وعن قول الزور -
  ١اهلمزة، ) ويل لكل مهزة ملزة (  واهلمز واللمز-
وال يغتب بعضكم بعضا أحيب أحدكم أن  يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اهللا (  وعن الغيبة -

  .١٢احلجرات،) إن اهللا تواب رحيم
  ".ال يدخل اجلنة منام"وقال صلى اهللا عليه وسلم 

يا أيها الذين امنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم ( وعن السخرية، لقوله تعاىل -
..) وال نساء من نساء عسى أن يكن خريا منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب

  .١١احلجرات،
  ٦٣الفرقان) وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما( والبعد عن السفه ومقابلته باحللم لقوله سبحانه -
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه اال أوتوا ( والبعد عن اجلدل حيث قال صلى اهللا عليه وسلم -

  )اجلدل
ول بينكم كدعاء بعضكم ال جتعلوا دعاء الرس( لقوله سبحانه/  ونعلمه مراعاة ان لكل مقام مقال -

  ٦٣النور، )بعضا
يا أيها الذين امنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب أن حتبط ( وتعوده على عدم رفع الصوت -

  ٢/احلجرات) أعمالكم وانتم ال تشعرون
واقصد يف مشيك واغضض ( بل االعتدال يف الصوت، حيث قال سبحانه على لسان لقمان لولده 

  .١٩لقمان) ألصوات لصوت احلمريمن صوتك إن أنكر ا
  

ويف النهاية فإذا تعلم اإلنسان حسن الكالم ابتعد عن العنف، والكالم الطيب يؤيت أكله قال سبحانه 
تؤيت ) ٢٤(امل تر كيف ضرب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء (

ومثل كلمة خبيثة ) ٢٥(علهم يتذكرون أكلها كل حني بإذن را ويضرب اهللا األمثال للناس ل
  إبراهيم) )٢٦(كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار 
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  التسامح
إن من أهم أساليب مواجهة العنف خلق التسامح فنعلم أبنائنا التسامح يف أدب احلديث ويف التعامل 

واصرب (قال تعاىل ال سبحانه ويف القصاص ومع اآلخرين لنجلعه أسلوب حياة فبالصرب يأيت التسامح ق
  :  ويتم التسامح١٠املزمل،)على ما يقولون واهجرهم هجرا مجيال

فبما رمحة لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك ( بالسماحة وعدم الغلظة -
آل )فاعف عنهم واستغفر هلم وشاروهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا حيب املتوكلني

  ١٥٩رانعم
وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما إال ( قال تعاىل وبالصفح عن املسيء حيدث التسامح،-

وان تعفوا وتصفحوا ( وقوله سبحانه . ١٥احلجر،)باحلق وان الساعة آلتية فاصفح الصفح اجلميل 
  .١٤التغابن،)وتغفروا فان اهللا غفور رحيم 

ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة ( قال تعاىلح،  وطريق الدعوة باحلسىن يتحقق ا التسام-
النحل ) احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن إن ربك هو اعلم مبن ضل عن سبيله وهو اعلم باملهتدين

١٢٥.  
 واالقتصاد وعدم الظلم يف العقوبة بل التسامح فيها مظهر من مظاهر التسامح ونتيجة له وسبب -
  .له

  .١٢٦اإلسراء، ) بوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت فهو خري للصابرينوان عاقبتم فعاق(قال سبحانه
) وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا انه ال حيب الظاملني(قال سبحانه 

  ٤٠الشورى
  

وقيله (: قال تعاىل وإذا ما حصل التسامح كخلق عند اإلنسان فانه ستكون دعوته بأسلوب تساحمي -
  .٨٩الزخرف،) هؤالء قوم ال يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سالم فسوف يعلمونيا رب إن 

حنن اعلم مبا يقولون وما أنت عليهم جببار ( قال تعاىل  ويبتعد اإلنسان عن التجرب باآلخرين، -
  ٤٥حممد،) فذكر بالقرآن من خياف وعيد/

صحاب املعاهدات فمثال يراعي حق االبن واليتيم وغري املسلم وأ:  ويراعي حقوق اآلخرين-
 بن عمر وزع حلم شاة ذحبها فمن صور التسامح نورد أن عبد اهللا. وأصحاب األديان األخرى

فقال لغالمه ابدأ جبارنا اليهودي وهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف فتح مكة قال لقومه بعد 
  .ليوم تصان احلرمةفقال اليوم يوم املرمحة ا/ اذهبوا فأنتم الطلقاء وعارض احد جنوده/ فتحها
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إال من ظلم معاهدا أو انتقصه (قال صلى اهللا عليه وسلم / وى الرسول ظلم أصحاب املعاهدات
  ).حقه أو كلفه فوق طاقته أو اخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة

ال ينهاكم اهللا عن (قال تعاىل ومل ينهنا الدين من أن نقسط لغري املسلمني الذين مل يقاتلوا املسلمني -
الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم إن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب 

  .٨املمتحنة،) املقسطني 
) ال إكراه يف الدين( قال سبحانه . بل أمرنا أن حنترم حريتهم يف االعتقاد وحريتهم يف العبادة

وسوف مترون بأقوام قد (فوصى أبو بكر جيشه بقوله وكذلك وصايا اخللفاء جلنودهم ومعاهدام 
  ).فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له

الذي طرح اجلزية عن فقريهم وعيل من بيت مال / ومعاهدة خالد بن الوليد مع أهل احلرية
  .املسلمني

فسهم وأمواهلم وكنائسهم أمانا ألن( وكفلت العهدة العمرية للمقدسيني حرية الدين وحرية العبادة 
  ).وصلبام وان ال تسكن كنائسهم وال دم

  
  االبتعاد عن الغضب

أوصين وال تكثر علي لعلي ال "ي الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن الغضب حيث قال له رجل 
فالبعد عن الغضب يبعد عن غضب اهللا، " أنسى قال صلى اهللا عليه وسلم ال تغضب، ال تغضب

   امحد يف مسنده عن أيب عمر رضي واخرج اإلمام
: اهللا عنه انه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له ، ما يباعدين من غضب اهللا عز وجل، قال 

إمنا بعثت : "ال تغضب وقيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يدع على املشركني ويلعنهم فقال
  ".رمحة ومل ابعث لعانا

ؤدي إىل الفحش يف القول، وإىل غضب اهللا ولذلك علمنا رسول اهللا صلى الغضب يورث العداوة، وي
وان الغضب مجره يف " اهللا عليه وسلم بطرد الغضب حيث قال صلى اهللا عليه وسلم يف إحدى خطبه 

" قلب ابن آدم أما رأيتم إىل محرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلتصق باألرض
  .رواه الترمذي

  ".إذا غضب أحدكم فليسكت: "ل صلى اهللا عليه وسلموقا
". ليس الشديد بالصرعة إمنا الشديد الذي ميتلك نفسه عند الغضب" وقال صلى اهللا عليه وسلم 

من كظم غيظا وهو ( فأمرنا بالصمت وكظم الغيظ كعالج للغضب فقال صلى اهللا عليه وسلم 
وقال )  اخلالئق حىت خيريه يف أي احلور يشاءيستطيع أن ينفذه دعاه اهللا يوم القيامة على رؤوس
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) الذين ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واهللا حيب احملسنني( سبحانه 
  .١٣٤آل عمران 

والذين جيتنبون كبائر اإلمث (وطلب منا سبحانه الغفران عن املسيء عند الغضب حملوه فقال 
  .٣٧الشورى) هم يغفرونوالفواحش وإذا ما غضبوا 

) خذ العفو وأمر باملعروف واعرض عن اجلاهلني(وقال سبحانه يف كظم الغيظ وعالج الغضب 
  .١٩٩االعراف

وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع : (وأمرنا أن نتعامل باحلسىن مع مصدر الغضب، فقال سبحانه
  .٣٤فصلت ) باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم

فقال صلى اهللا . وأخريا علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نواجه الغضب بتغيري اهليئة والوضوء
  ).إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب وإال فليضجع(عليه وسلم 

ا تطفأ الغضب من الشيطان، وان الشيطان خلق من نار، وامن(وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).النار باملاء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

  الصرب
اهتم اإلسالم بتعليمنا الصرب حيث انه جينبنا املعاصي ويقود إىل التحمل وضبط الذات فأمرنا اهللا 

  .سبحانه بالصرب يف العبادة وكل شيء
  ١٣٢طه )وأمر اهلك بالصالة واصطرب عليها/ قال سبحانه
ة وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك إن ذلك من يا بين أقم الصال/ (قال سبحانه
  .١٧لقمان) عزم األمور
  .١٥٣البقرة) يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصرب والصالة إن اهللا مع الصابرين/ ( قال سبحانه
  .٤٥البقرة) واستعينوا بالصرب والصالة وإا لكبرية إال على اخلاشعني / (قال سبحانه

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا ( ربنا الصابرين باخلري فقال سبحانهوبشر 
  ).إليه راجعون

) أولئك يؤتون أجورهم مرتني مبا صربوا ويدرءون باحلسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون(وقوله سبحانه 
  .٤٥القصص 

)  افرغ علينا صربا وتوفنا مسلمنيربنا: (وعلى اإلنسان دائما طلب الصرب لقوله سبحانه
  .١٢٦االعراف
  السماحة
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إن حسن اخللق واللطف يف التعامل وعدم التشدد والبشر يف القول والوجه وعدم التنفري كلها مظاهر 
من السماحة فإن وجدت لدى الفرد كان حمبوبا قريبا إىل النفس وعكسها جتعله ممجوجا تؤدي به إىل 

  .حقاد اآلخرين ضدهالتعصب والتشدد مما يثري أ
إنكم ال تسعون الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن (وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ).اخللق 
أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا : "وروى الترمذي والنسائي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم انه قال

  ".وألطفهم بأهله
خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم "لى اهللا عليه وسلم  فالسماحة مع األهل مطلوبة، قال ص-

رحم اهللا عبدا مسحا إذا باع "والسماحة يف البيع مطلوبة،قال صلى اهللا عليه وسلم " ألهلي
  ".وإذا اشترى

إن الدين يسر وال يشاد الدين :" والسماحة يف الدين مطلوبة، قال صلى اهللا عليه وسلم-
  .احد إال غلبه

   ٧٨) عل عليكم يف الدين من حرجوما ج(وقال سبحانه 
". أوغل بالدين برفق فان املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى: "وقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .فاالعتدال والوسطية مطلوبة
  .١٨٥البقرة ) يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر(وقال سبحانه 

ال ( ال يكلف اآلخرين مبا ال يطيقون فقال سبحانهفيجب أن يراعي اإلنسان االعتدال يف األمر كله و
  .٤٨٦البقرة ) يكلف اهللا نفسا إال وسعها

ويدل على ذلك ما وصاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم /  والسماحة يف القول مطلوبة-
ويؤكد " يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا: "لعلي ومعاذ حينما بعثهما إىل اليمن فقال هلما

ما خري رسول اهللا صلى اهللا " إليه حديث السيدة عائشة رضي اهللا عنها قالت كل ما نذهب
  ".عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا

  
  العدل وعدم الظلم

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان : (إن إقامة العدل غاية الرسل فقال سبحانه
فإذا قام العدل بني الناس اندفنت الضغائن واألحقاد وحفظت املصاحل العامة ). ليقوم الناس بالقسط

إن اهللا يأمركم بالعدل واإلحسان ( لذلك امرنا اهللا بالعدل بقوله . وعندها دأ النفوس وال عنف 
  .٩٠النحل،) وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
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  . النساء) كمتم بني الناس فاحكموا بالعدل وإذا ح(وقوله 
  .فال مينع اإلنسان من إقامة العدل

وإذا حكمتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب وبعهد اهللا أوفوا ذلكم وصاكم ( قال تعاىل القرابة، -
  .١٥٢األنعام، ) به لعلكم تذكرون

م عليه خالف من لقي فقريا مسلما فسل( وال الفقر والغىن، قال صلى اهللا عليه وسلم -
  ). يوم القيامة وهو عليه غضبانلسالمه على الغين لقي اهللا عز وج

وال جيرمنكم شنئان قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو اقرب (لقوله سبحانه /  وال البغضاء-
  ).للتقوى واتقوا اهللا

 ساووا بني(روى الطرباين عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم انه قال /  وال جنس املولود-
  )أوالدكم يف العطية

إمنا السبيل على الذين (وقد توعد اهللا الظاملني فقال .  وال اجلاه وال اللون وال العقيدة-
  .٤٢الشورى) يظلمون الناس ويبغون يف األرض بغري احلق أولئك هلم عذاب اليم

  .٨٥النحل) وإذا رءا الذين ظلموا العذاب فال خيفف عنهم وال هم ينظرون(وقوله سبحانه 
قالت عائشة /  ومن العدل حفظ املصاحل العامة يف اتمع فيدفعنا إىل عدم اغتصاب األرض-

  ).من ظلم شربا من األرض طوقه اهللا من سبع ارضني(أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال 
من احتكر على املسلمني طعامهم ضربه اهللا (قال صلى اهللا عليه وسلم /  وعدم االحتكار-

ومن العدل عدم الرشوة وعدم الغش وسالمة الكيل واحترام الرأي ) السباجلذام واإلف
  .واملساواة يف العقوبة بني الناس واالبتعاد عن الكسب غري املشروع

حيث شجع اإلسالم على العمل وحذر من احلصول على املال بطرق غري سليمة خشية الفتنة 
لباطل وتدلوا ا إىل احلكام لتأكلوا فريقا وال تأكلوا أموالكم بينكم با/ وحدوث العنف فقال سبحانه

  وحذر من كسب املال عن طريق حمرم . ١٨٨البقرة )من أموال الناس باإلمث وانتم تعلمون
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا /  فالسرقة حمرمة-

  .٣٨املائدة ) عزيز حكيم
  .٤٤املائدة ) ب أكالون للسحتمساعون للكذ( والرشوة حرام -
  ).من غشنا فليس منا(قال صلى اهللا عليه وسلم /  الغش-
وافوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس املستقيم ذلك خري وأحسن /  التالعب بامليزان-

  .٣٥اإلسراء ) تأويال
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 تعثوا يا قوم أوفوا املكيال وامليزان بالقسط وال تبخسوا الناس أشياءهم وال/ وقال سبحانه 
  .٨٥هود ) يف األرض مفسدين

الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ( قال تعاىل : الربا-
  .٢٧٥البقرة )املس 

روى امحد واحلاكم وابن أيب شيبة والبزار عن رسول اهللا صلى /  االحتكار ورفع األسعار-
  ). ليلة فقد بريء من اهللا وبريء اهللا منهمن احتكر الطعام أربعني: (اهللا عليه وسلم

وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده وأوفوا بالعهد (  اكل مال اليتيم -
  .٣٤االسراء ) إن العهد كان مسؤوال

وهناك طرق كثرية أخرى للحصول على األموال بأساليب غري سليمة ى اإلسالم عنها مثال 
اصة املرأة، التعدي على األرض للغري،عدم أداء األمانة، اخذ مرياث الغري وبيع أكل مال الضعيف خ

  .النسيئة، وكثري من األساليب اليت ال تورث إال احلقد واخلصام
  

  اإلخاء
شجع اإلسالم اإلخوة بني القبائل والشعوب واألفراد وفضل بينهم بالتقوى،والتآخي يزيد من  -

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ( انه فقال سبح.احتاد األمة ومجع الكلمة
  .١٣احلجرات ) شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند اهللا اتقاكم إن اهللا عليم خبري

واذكروا نعمة اهللا عليكم اذ كنتم اعداء فألف بني / واملؤاخاة قد تكون مبنية على الدين -
املؤمن للمؤمن "وقال صلى اهللا عليه وسلم . نآل عمرا) قلوبكم فأصبحتم بنعمة اهللا اخوانا
  ".كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا

، "النساء شقائق الرجال: " قد تكون بناء على اجلنس، قال صلى اهللا عليه وسلمةواملؤاخا -
وكلنا من آدم وآدم من تراب ولكن مل جيعل اإلسالم اإلخاء مقصورا على الدين فهناك أخوة 

ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من (انه اإلنسانية فقال سبح
  .٨املمتحنة ) دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطني 

  التعاون
املسلم اخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه من كان يف حاجة أخيه كان اهللا : "قال صلى اهللا عليه وسلم

ربة فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره يف حاجته ومن فرج عن مسلم ك
  " .اهللا يوم القيامة
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إياكم والظن فإن الظن اكذب احلديث ، وال : "ومنع إحلاق األذى باملسلم قال صلى اهللا عليه وسلم
م اهللا جتسسوا وال تنافسوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا كما أمرك

تعاىل املسلم اخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل 
  ".املسلم على املسلم حرام ماله ودمه وعرضه

  اإليثار
  .٩احلشر،) ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة( قال تعاىل 
  عدم التكرب

ى إيل أن تواضعوا حىت ال يبغي احد على احد وال يفخر احد إن اهللا أوص: "قال صلى اهللا عليه وسلم
  ".على احد

  :عدم التفاخر باألنساب
  .املؤمنون.)…فإذا نفخ يف الصور فال انساب بينهم يومئذ وال يتساءلون ( قال سبحانه 

  :إجراء املصاحلة بني اإلخوة
  ٨٨احلجرات  ) لكم ترمحون إمنا املؤمنون أخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لع(قال تعاىل  

  : االبتعاد عن احلسد
  ". إياكم واحلسد فان احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب: "قال صلى اهللا عليه وسلم

  : االبتعاد النميمة
  . احلجرات)  ال يغتب بعضكم بعضا( قال تعاىل 

  : واالبتعاد عن اخلصام
: ي إىل حب اخلري للمسلم، قال صلى اهللا عليه وسلمويؤد. األنفال)وأصلحوا ذات بينكم(قال تعاىل 

  ).واهللا ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه(
  : البعد عن االفتراء

) والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا قد احتملوا تانا وإمثا مبينا(قال سبحانه وتعاىل 
  ٥٨األحزاب 

  الرفق والرمحة
  . والرفق بني أفراد األسرة وأفراد اتمع مينع العنف ويزيد من حلمة ووحدة اتمع إن انتشار الرمحة

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه : (قال صلى اهللا عليه وسلم
  ).عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
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إن اهللا ( بني الناس فقال صلى اهللا عليه وسلم وعليه فإن اإلسالم حرض على إفشاء الرفق والرمحة
  ).رفيق حيب الرفق يف األمر كله

إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه وما نزع من ( وعن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ).شيء إال شانه

هللا عليه فيجب أن يكون اإلنسان رفيقا باآلخرين رحيما م وإال حيرم اخلري كله كما قال صلى ا
فيصبح بؤرة ). من حيرم الرفق حيرم اخلري كله(وسلم كما جاء يف رواية مسلم عن جرير عن عبداهللا 

  ). من ال يرحم من يف األرض ال يرمحه من يف السماء(للكره والعنف وحيرم رمحة اهللا 
وم من ضرب سوطا ظلما اقتص منه ي(فالرمحة لألهل وللولد وللخادم قال صلى اهللا عليه وسلم 

لن تؤمنوا حىت ترامحوا قالوا يا (، وحث اإلسالم على الرفق بالعامة قال صلى اهللا عليه وسلم )القيامة
حىت باحليوان إطعامه ). رسول اهللا كلنا رحيم قال انه ليس برمحة أحدكم صاحبه ولكنها رمحة العامة
ليس على األعمى (حانه والعناية به واإلحسان يف قتله وذحبه والرمحة بذوي العاهات، كما قال سب

  .١٧الفتح ...) حرج وال على املريض حرج
  الصدق

، ومدح )يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني ( أمرنا اإلسالم بالصدق فقال سبحانه
  ٢٤مرمي ) واذكر يف الكتاب إمساعيل انه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا(أنبياءه بالصدق 

  .٧اجلاثية / ويل لكل أفاك أثيم/  فقال سبحانهوتوعد غري الصادق
ثالثة ال يدخلون اجلنة الشيخ الزاين، واإلمام الكاذب، : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".والعائل املزهو
من كذب علي عامدا "فيجب الصدق يف القول قال صلى اهللا عليه وسلم حمذرا من الكذب عليه 

  ".نارمتعمدا فليتبوأ مقعده من ال
  ".ان اهللا حيب اذا عمل احدكم عمال ان يتقنه"وجيب الصدق يف العمل قال صلى اهللا عليه وسلم 

  ".التاجر االمني الصدوق مع النبيني والصديقني والشهداء"وقال 
  اجلود والكرم

 فقد امرنا سبحانه باجلود. اجلود يسهم يف التضامن االجتماعي نتيجة إسعاد الناس ويبعد الغل والعنف
وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا (بقوله 

  .٢٢النور) وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللا لكم واهللا غفور رحيم
  .١٩الذاريات / والذين يف أمواهلم حق للسائل واحملروم( ويقول سبحانه
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وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنسى نصيبك / قال سبحانه / فسهفاإلنسان حيب أن ينفق على ن
  .٧٧/القصص) من الدنيا واحسن كما احسن اهللا اليك

) يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا انه ال حيب املسرفني(وقوله 
  .االعراف

البقرة )  املولود له رزقهن وكسون باملعروفوعلى: (وحيب ان يتعهد باملرأة والولد قال سبحانه
٢٣٣.  

وآت ذا (واجلود والكرم ليس على النفس بل جيب ان ميتد إىل االقارب وافراد اتمع قال سبحانه 
  .٢٦االسراء / القرىب حقه واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبذيرا

  .صت االياتواجلود والكرم كما نالحظ يرتبط بعدم االسراف واالقتصاد كما ن
ويف اللباس ويف االنفاق ويف الصالة وكل شيء اتاك اياه اهللا مصداقا لقوله / وجيب االعتدال يف االكل

  .٤١االنعام ) وكلوا واشربوا وال تسرفوا ان اهللا ال حيب املسرفني(تعاىل 
 )وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا/ وقوله سبحانه

  .٢٩اإلسراء، 
إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني وكان الشيطان لربه (قال تعاىل / وشبه املبذرين بالشياطني

  .٩اإلسراء،)كفورا
  األمانة

إن األمانة يف التكاليف الشرعية واألسرار واحلقوق املالية والكيل وامليزان والعمل والقول كلها 
ولذلك طالبنا .  من اهللا واالبتعاد عن املساوئ اليت تثري العنفمطالب ا املسلم ألا تدفعه إىل اخلشية

يا أيها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا ورسوله وختونوا أماناتكم وأنتم ( سبحانه باألمانة، فقال سبحانه 
إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني ( ، وقال سبحانه ٢٧األنعام،) تعلمون
  .٥٨النساء )  حتكموا بالعدلالناس أن

ولذلك على املرء ويل األمر أن يكون أمينا يف محل مسؤوليته ويف كل ادوار احلياة فقال صلى  -
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته (اهللا عليه وسلم 

سؤولة عن والرجل راع يف أهله وهو مسؤول عن رعيته واملرأة يف بيت زوجها راعية وهي م
  ) .رعيتها واخلادم يف مال سيده راع وهو مسؤول عن رعايته

إن من أعظم األمانة عند (وتدخل أمانة اإلسراء يف هذا اجلانب، فقال صلى اهللا عليه وسلم  -
  ).اهللا يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته وتفضي إليه مث ينشر سرها
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التكاليف الشرعية على حقها وان تصان ومن األمانة أن تؤدي األمانات إىل أهلها وتؤدي  -
  .٣٢املعارج) والذين هم ألمانام وعهدهم راعون( العهود

والقسط يف الكيل وامليزان من األمانة وعدم الغش من األمانة وكلها إن ضيعت فإا تبعث  -
  .للفرقة واخلصام والعنف

  الوفاء بالعهد
وأوفوا بالعهد ان (ه بالوفاء بالعهد حيث قال ويدخل حتت األمانة الوفاء بالعهد فأمرنا اهللا سبحان

  .٣٤االسراء) العهد كان مسؤوال
البقرة ) اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون( وقال تعاىل 

٤٠.  
كم وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا اإلميان بعد توكيدها وقد جعلتم اهللا علي: (وقال سبحانه

  .٩١النحل ) كفيال إن اهللا يعلم ما يفعلون
  .والوفاء بالعهد مع اجلميع حىت مع غري املسلم 

  اختيار األصدقاء
مثل (فدعا اإلسالم إىل الرفقة الصاحلة ملا هلا من اثر على الفرد فقال صلى اهللا عليه وسلم  -

ثل اجلليس الصاحل كمثل صاحب املسك إن مل يصيبك منه شيء أصابك من رحيه وم
  ).اجلليس السوء كمثل صاحب الكري إن مل يصيبك منه سواده أصابك من دخانه

إياك وقرين السوء فانك به (وحذر اإلسالم من قرين السوء فقال صلى اهللا عليه وسلم  -
  )تعرف

قل كل يعمل (وورد يف كتاب اهللا سبحانه ما يبني اثر الصديق على زميله لقوله سبحانه  -
وقال صلى اهللا عليه وسلم . ٨٤االسراء ) ن هو اهدى سبيال على شاكلته فربكم اعلم مب

فقرين السوء ). املرء على دين خليله فلينظر احدكم من خيالل(فيما رواه الترمذي عنه 
جير صاحبه إىل املهالك وإىل مهاوي الردى حيث ال ينفع حينها الندم قال سبحانه وتعإىل 

يا ويلتا ليتين مل ) ٢٧(ذت مع الرسول سبيال ويوم يعض الظامل على يديه يقول ياليتين اخت(
لقد اضلين عن الذكر بعد اذ جاءين وكان الشيطان لإلنسان ) ٢٨(اختذ فالنا خليال 

  .٢٨-٢٧الفرقان ) خذوال
  حقوق اآلخرين

  .وسأعرض لبعضها باختصار فهي كثرية وال جمال لعرضها هنا
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، وكذلك أن ) أن جيف عرقهأعط األجري أجره قبل(العامل قال صلى اهللا عليه وسلم  -
 .تعامله بلطف وال تكلفه ماال طاقة به وان حتسن إليه

، )إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه(قال صلى اهللا عليه وسلم / رب العمل -
 .وان يكون أمينا على الوفاء بالعقد املربم بينهما

وأولوا األرحام  (األرحام من حقهم الصلة ووجوب النفقة عليهم قال سبحانه وتعاىل -
واتقوا اهللا الذين تساءلون : (وقال تعاىل، ٧٥األنفال ) بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا 

  ١النساء )به واألرحام
فهل عسيتم ان توليتم ان (وقد جعل اهللا قطيعة الرحم فسادا يف االرض فقال سبحانه  -

 .٢٢حممد ) تفسدوا يف االرض وتقطعوا ارحامكم
ق عظيمة حىت وان كان غري مسلم فزيارته إذا مرض، ونئته إذا للجار على جاره حقو -

 .اخل...فرح وإكرامه واحملافظة على عرضه وماله
  ).ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت انه سيورثه(فقال صلى اهللا عليه وسلم  -
  ) .من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره(وقال صلى اهللا عليه وسلم  -
  )واهللا ال يؤمن واهللا ال يؤمن من مل يأمن جاره بوائقه(اهللا عليه وسلم وقال صلى  -
واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب (وقال سبحانه وتعاىل  -

واليتامى واملساكني واجلار ذي القرىب واجلار اجلنب والصاحب باجلنب وابن السبيل وما 
 .٣٦النساء، ) ب من كان خمتاال فخوراملكت إميانكم إن اهللا ال حي

ليس من أميت من مل جيل كبرينا ويرحم صغرينا : "حق الكبري قال صلى اهللا عليه وسلم -
 ".ويعرف لعاملنا حقه

 .وتتضمن كفالته وتعليمه واحملافظة على ماله واإلحسان إليه: حق اليتيم -
  .٩الضحى )فأما اليتيم فال تقهر : (فقال سبحانه -
  ٣،٢املاعون )فذلك الذي يدع اليتيم ، وال حيض على طعام املسكني (:وقال سبحانه -
أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا (وروى الترمذي أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال  -

  ).وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى
من وضع يده على (وروى اإلمام امحد وابن حيان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم انه قال  -

 .)تيم رمحة، كتب اهللا له بكل شعرة مرت على يده حسنةرأس ي
عدم التكرب عليه واحترامه والتصدق عليه واملساعدة على زواجه فقال سبحانه / الفقري -

وآتى املال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف (
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فقريا مسلما فسلم عليه من لقي (وقال صلى اهللا عليه وسلم . ١٧٧البقرة ) الرقاب
 ).خالف سالمه على الغين لقي اهللا عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان

الرعاية والتأديب والنفقة والعطف على الصغري واحترام / حقوق األخوة واألخوات -
حق كبري األخوة على صغريهم كحق الوالد على "الكبري قال صلى اهللا عليه وسلم

 ".ولده
يد املعطي ( صلى اهللا عليه وسلم انه خطب يوما باملسلمني فقال وجاء عن رسول اهللا -

 )العليا وابدأ مبن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك مث أدناك أدناك
 .اإلطعام واإلحسان:حق األسري -
  ٨اإلنسان) يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا: (قال سبحانه -
وحيسنوا ) قاتله(موا ابن ملجم املرادي ووصى اإلمام علي ولديه احلسن واحلسني أن يطع -

 .إساره
جمالسة احلكماء والعلماء واألبرار والفقراء وعدم جمالسة الطاغني وقال / حق اجلليس -

حق جليسك أن تلني له جانبك، وال تقوم من جملسك إال بإذنه، (صلى اهللا عليه وسلم 
 )وتنس زالته، وحتفظ خرباته وال تسمعه إال خريا

ا اإلسراع يف دفنه، وذكر حماسنه، والصالة عليه، والعدة من الزوجة، منه: حق امليت -
وتنفيذ وصيته الشرعية، وسداد دينه من قبل أوالده، وعدم التمثيل بامليت بعد إجراء 

إياكم واملثلة ولو بالكلب (فقد ى صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك بقوله . حكم اهللا
 ).العقور

 .يمه واإلحسان إليهكفالته وحريته وتعل: حق اللقيط -
  ).وال تزر وازرة وزرة أخرى(قال سبحانه  -
 ).نفقته علينا وهو حر(قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حني جاءه رجل بلقيط  -
 .كثرية وال حتصى منها/ حقوق الوالدين -
البش يف وجههما وإبراز السرور عند لقائهما، إطاعتهما بـاملعروف، اإلنفـاق عليهمـا وان                -

سه، وان ال يتقدم عليهم بشيء واإلكثار من الدعاء هلما واحترام صـديقهما فقـال   خيدمهما بنف 
  .١٤لقمان، ) ووصينا اإلنسان بوالديه محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامني (سبحانه 

  ٢٣/٢٤االسراء  -)وقضى ربك اال تعبدوا اال اياه وبالوالدين إحسانا (وقال سبحانه -
ذا ينفقون قل ما انفقتم من خري فللوالدين واالقـربني واليتـامى            يسألونك ما  (:وقال سبحانه  -

  ٢١٥لبقرة )واملساكني وابن السبيل وما تقدموا من خري فان اهللا به عليم
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  ٢٣اإلسراء )وال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميا (:قال سبحانه -
ال تطعهما وصاحبهما يف الـدنيا  وان جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم ف (:وقال سبحانه 

  .٥لقمان ) معروفا
  .وجعل اهللا بر الوالدين سببا يف طول العمر وسعة الرزق

  ).من سره أن ميد له يف عمره ويزداد يف رزقه فليرب والديه وليصل رمحه(  فقال صلى اهللا عليه وسلم
إال أن جيده مملوكا فيشتريه ال جيزي ولد والده " :وقال صلى اهللا عليه وسلم مؤكدا على حق الوالدين       

  "فيعتقه
  حق املعلم

  . الطاعة وتسليمه القيادة واحترامه وتعظيمه -
  .٦٦ الكهف )أهل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ( حق املعلم يف القيادة، قال تعاىل -
  .٦٩الكهف )ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال اعصي لك أمرا ( قال تعاىل، الطاعة والصرب -
  ٦٠الكهف )ال ابرح حىت ابلغ جممع البحرين أو امضي حقبا ( على العلم، قال تعاىلاإلصرار  -
  . عن حقوق املعلم٤٢/وورد يف حبار األنوار -
التعظيم له، والتوقري لسه، وحسن االستماع إليه، واإلقبال عليه وان ال         / حق سائسك بالعلم  ( -

            يب، وال حتدث يف جملسه أحدا،      ترفع صوتك ، وال جتيب أحدا سأله عن شيء حىت يكون هو ا
وال تغتاب عنده أحدا، وان تدفع عنه إذا ذكر عنه بسوء، وان تستر عيوبه، وتظهر مناقبـه، وال               
جتالس له عدوا، وال تعادي له وليا، فإذا فعلت ذلك شهد لك مالئكة اهللا بأنك قصدته وتعلمت                 

  .علمه هللا جل امسه ال للناس
  سلمحق اإلنسان غري املسلم على امل

  )الناس إما أخوك يف اإلسالم أو نظريك يف اخللق(قال اإلمام علي / األخوة يف اإلنسانية
من قتل معاهدا مل ير رائحة اجلنة وان رحيهـا  ( احملافظة على ارواحهم قال صلى اهللا عليه وسلم        -

 )ليوجد من مسرية أربعني عاما
هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل        ال ينهاكم ا   (:قال سبحانه / الرب م ما داموا غري حماربني      -

إمنا ينهاكم اهللا عن الذين     ) ٨(خيرجوكم من دياركم ان تربوهم وتقسطوا إليهم أن اهللا حيب املقسطني          
قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتوهلم فأولئـك               

 .٩ املمتحنة،)هم الظاملون
 )وان احد من املشركني استجارك فأجره حىت يبلغ مأمنه (منهم، قال تعاىلإجارة من يستجريك  -
 ).ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي( حرية العقيدة وعدم إكراهه على تغيري دينه -
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 .وصية أبو بكر جليشه وسبق ذكرها/ حرية ممارسة الشعائر الدينية -
) وطعام الذين أوتوا الكتاب حـل لكـم   (هقال سبحان/ حلل اهللا الزواج من الكتابية وطعامهم  -

 .٥/املائدة
 .العدل واملساواة يف القضاء عند اخلالف مع املسلم -
 .توفري العمل هلم -
 ).ذوي احلاجة(كفالتهم واإلنفاق على كبريهم أو صغريهم أو فقريهم  -
 .السماح هلم مبمارسة طقوسهم وشعائرهم اخلاصة م -
 .أمور حيام اخلاصة عدم تطبيق القانون اإلسالمي على بعض  -
  .وهناك حقوق كثرية ال يتسع املقام لذكرها وكذلك تعليمهم حقوق املسلم على املسلم -
وهناك حقوق كثرية لآلخرين ال يتسع املقام لعرضها ولكن نشري هنـا إىل أن اإلسـالم نظـم             -

  . اخل...أو دولية العالئق بني البشرية يف مجيع مناحي احلياة صحية أو روحية أو إنسانية أو اجتماعية 
فان احترام حقوق اآلخرين والقيام بالواجبات حنو توفري هذه احلقوق وصيانتها لبعد اخلالفات              -

 .ونزيد من الوحدة بني أفراد اجلنس البشري والتعاضد واالبتعاد عن العنف
  

  العقوبات يف اإلسالم
الم اجلزاء لألعمـال اإلنـسانية   التزم اإلسالم مبحاربة العنف ورد األذى وحماربة اجلرمية فشرع اإلس      

  .يثاب على خريها ويعاقب على قبيحها
) وجزاهم مبـا صـربوا جنـة وحريـرا      (وقال تعاىل  ٨٨  الكهف )فله اجلزاء احلسىن   (فقال سبحانه 

وأمر اإلسالم اجلزاء حتقيقا للعـدل       ،٤٠الشورى ، ) جزاء سيئة سيئة مثلها    (وقال تعاىل  ،١٢اإلنسان
  . وطاعة اهللا وتربية للنفس وشفاء من الغل ومنعا للعدوانورفعا للظلم عن العباد
  .١٧٩البقرة ) ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب (فأقر اإلسالم القصاص

وى عن عقوبة االنتقام والقصاص صالح للمجتمع ال يسقط إال إذا كان من قبيـل الـصفح عـن         
وان عـاقبتم   (واالعتداء، قال تعاىل ق يف املظامل  املسيء عند املقدرة أو من قبيل الرمحة يف عقوبة احلقو         

وجزاء سيئة سيئة    (وقال تعاىل  ١٢٦النحل  ) فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين         
  .٤٢الشورى) مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا انه ال حيب الظاملني

  :وقد قسمت العقوبات يف اإلسالم وتنوعت
وهي عقوبة مقدرة جتب حقا هللا تعاىل وال جيوز التغاضي أو العفو أو التدخل فيها مـن        / فمنها احلدود 

  . احد
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والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز  ( حد السرقة، قال تعاىل -
  .٣٨املائدة )حكيم

 ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلـوا  إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ( قطع الطريق، قال تعاىل    -
او يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف                   

  .٣٣املائدة) اآلخرة عذاب عظيم
الزانية  (قال تعاىل . إن كان حمصنا فحده الرجم حىت املوت وان كان غري حمصن فحده اجللد            :  الزنا -

  .٢النور ) ا كل واحد منهما مئة جلدةوالزاين فاجلدو
والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلـدة وال       (  القذف، قال تعاىل   -

 ) تقبلوا هلم شهادة وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان اهللا غفور رحيم                
  .٥ ، ٤النور

  ).من يبدل دينه فاقتلوه(  عليه وسلمقال صلى اهللا/  حد الردة-
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة    (:وقال سبحانه 

  .٢١٧البقرة ) وأولئك أصحاب النار فيها خالدون
  .عقوبة مقدرة جتب حقا للفرد اين عليه أو لوليه/  القصاص-

ا كتب عليكم القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبـد واألنثـى           يا أيها الذين امنو   / قال سبحانه 
  .١٧٩، ١٧٨البقرة ) باألنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان

وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال                 (:قال سبحانه 
  .٣٣اإلسراء ) نه كان منصورايسرف يف القتل ا

ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحـدى ثـالث،          : "وعن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال         
  :.الثيب الزاين والنفس بالنفس والتارك لدينه املفارق اجلماعة

وبة ضرب دون احلد ملنع اجلاين من املعاودة وردعه عن املعصية فهي تأديب وإصالح وهي عق         / التعزيز
غري مقدرة جتب حقا هللا تعاىل يف كل معصية ليس فيها حد وال كفارة والعقوبات يف اإلسالم يـسبقها   
حماوالت ردع ووقاية وتعليم ونصح وإرشاد قبل الوصول إليها وعادة تكون آخر العالج ولنأخـذ               

  :مثال
  الضرب

ان ينفع األخـف يف العقوبـة       إن العقوبة بالضرب ال جيوز اللجوء إليها من قبل اآلباء واملربني إن ك            
وحينما اقر اإلسالم عقوبة ضرب األطفال أو الزوجة كما جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليـه                  

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني واضربوهم عليها أبناء عشر وفرقـوا بينـهم يف           ( وسلم
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اذ مجيع وسائل التأديب والزجـر وإذا مل        فالعقوبة بالضرب تأيت باملرحلة األخرية بعد استنف       )املضاجع
ما ضـرب رسـول اهللا   ( :تلجأ له أفضل فروى ابن سعد عن السيدة عائشة رضي اهللا عنها أا قالت    

ووضع اإلسالم شروطا للضرب  ).بيده امرأة قط وال خادما وال ضرب شيئا إال أن جياهد يف سبيل اهللا 
  .حني ممارسته

 .يه واملالطفة والتوبيخ والزجرأن تكون آخر عقوقه ويسبقها التوج -١
 .أن ال يضرب املعاقب وهو يف حالة غضب -٢
 .أن يتجنب األماكن املؤذية فحرم لطم الوجه -٣
 .أن ال يضرب الطفل قبل سن العاشرة  -٤
 .أن يكون الضرب غري مربح -٥

 إذا كان الولد دون احللـم وإذا شـارف علـى    ٣-١ أن تكون الضربات قليلة العدد من   -٦     
 .ي الوالدان الضربات الثالث ال تكفي فله أن يزيد حىت العشرةالبلوغ ورأ

 . أن يقوم الوالد بضرب الوليد بنفسه-٧   
والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن فان أطعنكم فـال             ( قال تعاىل 

  .٣٤ النساء )تبغوا عليهن سبيال إن اهللا كان عليا كبريا
 يلجأ إليه إال يف اية األمر واهلدف منه الزجر وليس االنتقام علما أن رسول               أما عن ضرب املرأة فال    

أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد، يـضرا أول  ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال    
  .رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأبو داود )النهار مث جيامعها آخرة

 التنويه بان اإلسالم قبل أن يوقع العقوبة اختذ اإلجراءات املتعددة ملنـع             وجتدر اإلشارة يف هذا املقام    
  أسباا فمثال حد الزنا

فبدأ اإلسالم باختيار املرأة املسلمة الصاحلة وطلب منها رعاية أوالدها وبيتها كما أسـلفت، وأمـر                
 سليمة لعلـها تبـدأ منـذ    التفريق بني األطفال يف املضاجع وأمر اإلسالم بتربية األبناء تربية إسالمية       

الوالدة واآلذان بإذن املولود اليمىن وإقامة الصالة يف اآلذن اليسرى، وطلب من املرأة عدم التـربج                
وان تلبس اللباس احملتشم وطلب من املؤمنني غض البصر وعدم االختالط وبني ضرورة احلفاظ على               

وجعلـه    عقوبته وشجع على الزواج    النسب وبني مساوئ الزنا على الفرد وعلى اتمع وحرمته مث         
 .سنة مؤكدة للجميع وفرضا على القادر والذي يتيقن من قرب انزالقه إىل املعصية
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  املراجع

  القران الكرمي §
  .الدواميه، عبد ايد ابراهيم، مشروعية اجلزاء يف التربية اإلسالمية §
  .السالم للطباعة والنشر والتوزيع، تربية األوالد يف اإلسالم، دار ١٩٨٥علوان، عبداهللا ناصح،  §
  .حممود، حسن، األسرة ومشكالا، دار النهضة العربية §
  .العقاد، حممود عباس، املرأة يف القران، دار الكتاب العريب §
  .أبو زهرة، حممد، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر العريب، القاهرة §
  .المي، دار الفرقان، عمان، أهداف التشريع اإلس١٩٨٥أبو حيي،حممد،  §
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  موقف االسالم من العنف
  

  األنشطة التدريبية
  األهداف

  . أن يدرك املشاركون موقف اإلسالم من العنف بإشكاله-
  . أن يتعرف املشاركون على األساليب املستخدمة للحد منه-
  .ج أن يعي املشاركون بأن العقوبات يف اإلسالم تكون آخر العال-
 أن يطلع املشاركون على رسالة عمان ومضامينها العتمادها مرجعا يف توضيح موقف -

  .اإلسالم من العنف
  األدوات

  .أوراق ، أقالم ختطيط، الصق، رسالة عمان، اتفاقية حقوق الطفل، حقوق اإلنسان
  اإلجراءات

  احصر توقعات املشاركني مث وضح أهداف املشغل . ١
  عات وابدأ بالتايلقسم املشاركني إىل جممو

  .العنف، العدوان، املخالفة السلوكية: اطلب من اموعات ذكر تعريفات املصطلحات. ٢
  .ادر نقاشا حول هذه املصطلحات. ٣
مث اطلب منهم حتديد بعض " ظهر العنف منذ بدء اخلليقة" ناقش مع افراد اموعة املقولة التالية . ٤

  .سالم من خالل القران والسنةالسلوكات العنفية املوجودة قبل اإل
. اجلسدي، اللفظي، الرمزي، االعتداء على املمتلكات: دون على اللوح أشكال العنف األربعة. ٥

مث وزع األوراق املكتوب عليها مظاهر السلوكات العدوانية واطلب من أفراد اموعات ذكر آية أو 
عة بتثبيت هذه األوراق حتت الشكل حديث أو واقعة تدل على ذلك السلوك مث يقوم مقرر امو

  .العنفي املكتوب على اللوح
مع ذكر ما يدلل على ذلك من "  رفض اإلسالم العنف بأشكاله وصوره" ناقش املقولة التالية. ٦

  .القران والسنة
اختذ اإلسالم جمموعة من التدابري العالجية والوقائية حملاربة العنف وأسبابه، اذكر الطرق اليت . ٧

  مها من اجل ذلك؟استخد
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  .تعرض نتائج أعمال اموعات وتناقش
  :قسم املشاركني إىل أربع جمموعات مث اطلب من كل واحدة منها احد املوضوعات التالية. ٨

  . األهداف اليت سعى إليها اإلسالم من تشريعه للعقوبات-
  . أقسام العقوبات يف اإلسالم-
  اوالت وقاية وتعليم وإرشاد العقوبة يف اإلسالم آخر العالج ويسبقها حم-
  . شروط عقوبة الضرب-
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