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 Abstract : 

The study aims to research the issue of the adolescent and its 
relationship to the school environment, where the study focused on 

a sensitive stage in the human life, where most of the personality 

features are formed. He acquires a variety of behaviors and skills, 

and can acquire undesirable behaviors and be exposed to class 
problems, and the latter needs intervention to reduce them before 

they become habits that the adolescent is familiar with. 

And the school environment is not limited to preparing the teenager 
from the academic side only, but also goes beyond other functions. 

During the interaction of the teenager with the elements of the 

school environment, such as school administration and human 
cadres, a system of values and habits that govern the society are 

formed, and in this environment his dreams and hopes are also 

embodied. 
Keywords: Adolescence, School  Environment, Classroom 

Problems, School Administration. 
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 عالقة املراهق ابلبيئة املدرسية
 ) األسس والتحدايت(

 
 3 عبد الرزاق سيب

 4فاطمة بور 
 

 :امللخص
هتدف الدراسة إىل البحث يف موضوع املراهق وعالقته ابلبيئة املدرسية، حيث اهتمت الدراسة مبرحلة حساسة 
يف عمر اإلنسان، حيث تتشكل معظم مالمح الشخصية، ففي هذه املرحلة ينمو الفرد من اجلوانب اجلسمية  

املراهق عالقات متنوعة داخل البيئة املدرسية حيث يؤثر ويتأثر هبذه  والنفسية واالنفعالية والعاطفية، ويربط  
فيها  مرغوب  غري  سلوكيات  يكتسب  أن  ميكن  متنوعة، كما  ومهارات  سلوكيات  ويكتسب  العالقات، 
ويتعرض ملشكالت صفية، وحتتاج هذه األخرية إىل تدخل للحد منها قبل أن تصبح عادات أيلفها املراهق،  

ال تقتصر مهمتها على إعداد املراهق من اجلانب األكادميي فقط بل تتعدى إىل وظائف  والبيئة املدرسية  
أخرى، فأثناء تفاعل املراهق بعناصر البيئة املدرسية، كاإلدارة املدرسية والكوادر البشرية، تتشكل لديه منظومة 

 . الهمن القيم والعادات اليت حتكم اجملتمع، ويف هذه البيئة أيضاً تتجسد أحالمه وآم
 . املراهقة، البيئة املدرسية، املشكالت الصفية، اإلدارة املدرسية  الكلمات املفتاحية: 

 
  : املقدمة

تعد العملية الرتبوية والتعليمية من العوامل األساسية يف تطور اجملتمع و تقدمه، إذ متثل هذه العملية ركناً أساسياً يف عملية  
 الرتبية وتقومي اجملتمع وبنائه، فالعملية الرتبوية الناجحة تعطي نتائج مثمرة للمجتمع وأبنائه من صحة نفسية سليمة، وعالقات إنسانية 

 احلب واالنتماء وحتمل املسؤولية  وتفجري طاقات اإلبداع و اإلنتاج يف جمال الفكر والعمل.قائمة على 
وترتبط هذه العملية الرتبوية بعدة متغريات من شأهنا أن تسهم يف حتقيق هذه العملية، ومن تلك املتغريات منط العمل، وطبيعة 

 درسي. النظام املدرسي، ونوع التفاعالت السائدة داخل اجملتمع امل 
وتتميز املدرسة عن غريها من املؤسسات االجتماعية األخرى أبهنا تعمل مع الناس وبوساطتهم، لذلك فإن طبيعة التفاعل 
والتعليمية، فاملدرسة مبا توفره للطالب املراهق من وسط يسوده التفاعل  لنجاح العملية الرتبوية  داخل املدرسة يشكل جزءًا رئيساً 

  والزمالء والنظام املدرسي كله، تلعب دوراً مهًما يف اندماج هؤالء املراهقني وهتذيب سلوكهم.واالحتكاك مع املدرسني
ويتضح مما سبق أن مهمة املدرسة هي مساعدة املتعلم املراهق على اكتساب السلوك املرغوب فيه، إذ تعده ليكون مواطناً 

السلوكيات غري املقبولة اجتماعياً داخل البيئة املدرسية،   واجهها بعضصاحلاً ومنتجا وسعيداً  يف جمتمعه، وعلى الرغم من ذلك فقد ت
األمر الذي شغل فكر املدرسني واملديرين واملسؤولني والعاملني يف جمال الرتبية، ألهنا عادة ما أتخذ قسطاً كبرياً من الوقت املخصص 

 للعملية التعليمية وتؤثر سلبا على العملية الدراسية . 

 
  sib.abdou@yahoo.com  ،لقايد تلمسان/ اجلزائرد. عبد الرزاق سيب أستاذ حماضر قسم "أ" قسم علم النفس، جامعة أيب بكر ب 3

borfatima@yahoo.fr ،4   د. فاطمة بور أستاذة حماضرة قسم "أ" قسم اللغة واألدب العريب، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان/ اجلزائر 
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 ساؤالت التالية: ومنه نطرح الت 
 ما هي مكوانت البيئة املدرسية؟  -
 كيف تسهم هذه األخرية يف بناء شخصية املراهق من اجلوانب النفسية واالجتماعية واالنفعالية؟  -
 ما هي أهم األدوار اليت يلعبها كل عنصر من البيئة املدرسية؟ -
 سبل معاجلتها؟ما هي أهم املشكالت اليت تواجه املراهق يف بيئته املدرسية وما هي  -

 
 :تعريف البيئة املدرسية -1

 تعرف أبهنا هيكل مشويل مكون من الثقافة واملبىن الطبيعي واهليكل التنظيمي، والعالقات االجتماعية وسلوكيات األفراد.
 يتفاعلون داخلهاوتعرف أيضاً أبهنا جمموعة اخلصائص الداخلية اليت متيز مدرسة عن أخرى، وتؤثر يف سلوك األفراد الذين  

 . (2017)بوفاتح حممد . بن عون عائشة، 
 

 : تعريف املراهقة -2
هي مرحلة منائية مير هبا الفرد يف طريقه للنضج اجلسمي والعقلي واالجتماعي واالنفعايل وهي تقع عادة بني الطفولة والرشد  

،  2005)الداهري،    سنة من العمر.20-12ولكنها ال تتحدد مبدة زمنية دقيقة ،وإن كان الغالبية العظمى من الباحثني حيصروهنا بني
                (55صفحة 

العائلة، وهكذا تظهر املراهقة كمرحلة حامسة  تتوسطه  فهي البحث عن االستقاللية االقتصادية واالندماج ابجملتمع الذي 
تسعى إىل حتقيق االستقاللية النفسية والتحرر من التبعية الطفلية، األمر الذي يؤدي إىل تغريات على املستوى الشخصي، ال سيما  

 واآلخرين. يف عالقاته اجلدلية بني األان 
فاملراهقة إذا هي مرحلة التماهي، فيها يبحث املراهق عن املثل األعلى، وهي مرحلة العناد والرفق والتمرد على السلطة األبوية 
وحماولة االستقاللية وإثبات الذات، هي ابخلصوص مرحلة الذكاء العلمي وكل هذه االنفعاالت تؤثر على سريورة العالقات، مما جيعل 

ّد حساس، وهذا ما يصنع لّب أزمة املراهق، لذلك يبقى يف حاجة ماسة للتفهم واملعاملة الالئقة، اليت تعتمد أساساً على املراهق ج
القبول واالتصال الفعال، حىت متّر بسالم ألّن كّل الصراعات والصدمات قد تزيد توتر األزمة وتنتج مشكلة حقيقية تؤثر أتثرياً ابلغاً 

 املستقبل.على شخصية الراشد يف 
   (2002)أبو جادو،  وتتسم املراهقة ب:

 النمو اجلسمي: -1-2
تعد مرحلة املراهقة املبكرة مرحلة حتول يف أجهزة اجلسم الداخلية واخلارجية، وتبدأ بسرعة مث تتناقص سرعتها تدرجييا، حيث 
 يصبح منوها بطيئاً يف هناية مرحلة املراهقة، ويرجع سبب التغريات اجلسمية إىل إفراز هرموانت ألّول مرة، وزايدة إفراز هرموانت أخرى، 

كما يتفّوق البنني على البنات يف القّوة  اجلسمية، حيث تنمو عضالهتم بشكل أسرع، يف حني يرتاكم الدهن    وظهور غدد أخرى،
 يف أماكن متعددة عند البنات .                                    

                   النمو العضلي:                                                                             -2-2
فريتكز اهتمام    17يبلغ النمو العضلي أقصى سرعته، وتسبق البنات البنني، حيث يصلن إىل درجة اكتمال النضج يف سنّ 

 اإلانث على املظهر اخلارجي ،وتسعى الفتاة ألن تكون أكثر جاذبية ومجاال.  
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                                         النمو العقلي:                                              -3-2
 تزداد سرعة الذكاء وتظهر القدرات اخلاصة.                                                             -
 يزداد االنتباه لعدة مثريات ويرتفع مستواه.                  -
                          هيم وليس خيال حسي قائم على معاجلة  الصو.                                                                                     يتحول خياله إىل اخليال اجملرد القائم على معاجلة املفا-
          تتضح الفروق بني النمو العقلي لذلك تتطلب هذه املرحلة اإلرشاد الرتبوي واملهين.                             -
 النمو االنفعايل: -2-4

انفعالية  ميتاز املراهق يف هذه املرحلة إبحساسه املرهف، الذي جيعله يتأثر بسرعة لنقد اآلخرين، كما تسيطر عليه نزوات 
 فيضحك يف وقت ال يتطلب منه ذلك، وحيزن على موقف ال يستحق منه احلزن.     

  النمو االجتماعي: -2-5
ية واجتماعية تفرض على املراهق أن يسلك سلوكا يتفق مع العوامل هو حمطة تفاعل الفرد مع بيئته مبا فيها من عوامل تقليد

 حىت يتكيف تكيفاً سليماً، ويتأثر النمو االجتماعي ب:    
      : مبقدار ما متنحه من استقالل اجتماعي ووجداين ينمو منواً اجتماعياً سليماً.األسرة 

 : يتفاعل مع األقران واملدرسني والبيئة املدرسية.ملدرسةا
: لكوهنم يف عمر واحد، ويلتقون يف امليول واالجتاهات، ويقلدون بعضهم يف املالبس وأساليب املعاملة، وأساليب حل اعة الرفاقمج 

 املشكالت. 
 النمو اللغوي:  -2-6

 تصل اللغة يف هذه املرحلة إىل مرحلة اكتماهلا تقريبا، وميتلك حصيلة لغوية ويستطيع التعبري شفوايً.    
 :النمو الفسيولوجي-7-2

البلوغ هو منو فسيولوجي له أتثري على اجلوانب االنفعالية واالجتماعية، كما حيدث تغري يف وظائف أعضاء احلس، منها 
ضرابت القلب، وارتفاع ضغط الدم  وسرعة التنفس ومن أهم العوامل اليت تؤثر على النمو الفسيولوجي    وظائف اجلهاز العصيب، وزايدة

                                              :هي
 : اليت تلعب افرازاهتا دوراً يف النمو، وتضم غدتني مها " التيموسيت " و "الصوبرية".  الغدد الصماء_ 
 : وذلك حسب األغذية اليت يتناوهلا املراهق.                                                      التغذية -

 : وهي اليت حتدد مدى النمو وسرعته. الوراثة_ 
 : حيث تسهم يف النمو الفسيولوجي.                                                              البيئة_ 

 : النمو احلركي -8-2
يعاين املراهق يف هذه املرحلة من اضطراابت يف حركاته، وكثريا ما يتعرض للسقوط وفقدان التوازن وذلك راجع إىل النمو 
اجلسمي غري املتسق، وتزداد قدرة املراهق على اكتساب املهارات احلركية تدرجيياً خاصة اليت حتتاج إىل دقة وآتزر حركي، مثل األلعاب 

ضية واحلركات اليت حتتاج إىل العضالت الكبرية كالقفز واجلري، وحيدث تنظيم يف احلركات مما يساعد على حتسني اخلط وجيعل  الراي
 الرسومات أكثر دّقة.
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 النمو احلسي:                                                                                               -9-2
ع بداية املراهقة إىل مرحلة زايدة احلساسية االنفعالية املنتشرة على سطح اجللد حيث يظهر اخلجل وامحرار  تصل احلواس م

 الوجه.                      
 : النمو اجلنسي -10-2

 تتضح األعضاء التناسلية وتبدأ ابلعمل، كما تظهر اخلصائص الثانوية للبلوغ.  
 

 حاجات املراهق: العقبات اليت حتول دون حتقيق  -3
 :: هناك عقبات كثرية يعاين منها املراهق، وتقف دون حتقيق حاجاته املختلفة ومن أمهها. العقبات الذاتية1

: فإذا كانت األمراض حادة أو مزمنة فإهنا تؤثر على محاس املراهق اإلصابة مبرض نفسي أو عقلي أو عاهة جسمية_  1.1
قلية لديه، فمثال العاهات اجلسمية واإلصاابت احلسية مثل  العمى والصمم والشلل، تعوق ،وتعيق الكفاءة اجلسمية والنفسية والع

حاجات املراهق، وذلك ألن معظم احلاجات لدى الفرد وخاصة الفسيولوجية منها تعتمد يف إشباعها  على قدرة الفرد يف اختيار 
ى املراهق إحساساً ابلنقص، وتؤدي إىل حاالت من القلق  الصاحلة منها لتحقيق األهداف ومثل هذه اإلصاابت اجلسمية تكّون لد

 واإلحباط والعدوان.                                        
كثرياً ما حيدد املراهق أهدافاً بعيدة املنال ابلنسبة لقدراته وإمكاانته الفكرية واملادية،    :سوء فهم الفرد لقدراته وذاته_2.1

هق وطموحاته فوق املستوى املنطقي واملعقول، ويف ذلك مبالغة يف تقدير الذات، وعدم فهم الفرد ملستوى  وكثريا ما تكون آمال املرا
قدرته ولنقاط القّوة والضعف لديه، وفهمه مليوله ودوافعه احلقيقية، مما يؤدي إىل مشاكل واضطراابت واليت تكون سبباً يف فشل إشباع  

 حاجات املراهق. 
: فقد يكون الضعف العقلي سبباً يف سوء التكيف ألنّه حيّد  درة العقلية العامة ) الذكاء (الضعف يف مستوى الق_  3.1

من فعالية الفرد وقدراته، وهذا ما أثبتته الدراسات النفسية، ففي مثل هذه األمور من الطبيعي أن تتشكل صعوابت يف إشباع حاجات  
 الفرد.

املراهق: فبإمكان بعض العادات السيئة واألفكار البالية   النفسية علىوجود بعض العادات السيئة وسيطرة العقد _ 4.1
واخلرافات واالعتقادات املنتشرة أن حتّد من فاعلية املراهق، ومن قدرته على حتقيق األهداف، وبلوغ احلاجات، فبإمكان الكسل 

 وأهدافه بشكل سليم.  والالمباالة وعقدة العظمة أو الذنب وغريها أن حتول بني املراهق وحتقيق حاجاته،
 :  فتكون راجعة إىل بيئة املراهق وأمهها: العقبات البيئية.  2

الثقايف واملعريف لآلابء وجهلهم ابألساليب الرتبوية جهل اآلابء وعدم كفاية الدخل املادي_  1.2 : إن ضعف املستوى 
بنائهم، وحىت اخلالفات بني الوالدين كلها متثل عقبات واحلاجات السائدة لدى الفرد يف مرحلة املراهقة، وجهلهم ابلظروف النفسية أل

 أمام حتقيق حاجات الفرد.
: فألسرة هي اليت تساعد على حتقيق النمو والنضج املتكاملني املعاملة األسرية واالجتاهات األولية يف الرتبية األسرية_  2.2

ي وغري ذلك من احلاجات، وتعترب املؤسسة األوىل اليت يتفاعل لدى الفرد، وتوفر له العطف واحلنان والرعاية واإلشراف الصحي والرتبو 
فيها املراهق. وأحياانً تكون هذه األسرة عقبة أمام إشباع حاجات الفرد، وذلك إذا كانت تعاين من مشاكل الفقر أو التسلط أو  

 املرض أو املشاكل الزوجية.                                       
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: فمما ال شك فيه هو أن املنهج الدراسي والكتاب املدرسي  وطرق املعاملة والتدريس، وكل درسيةسوء البيئة امل_  3.2
 ما يقع يف البيئة املدرسية سواء من املعلمني أو اإلدارة، فكل ذلك له أتثريه اإلجيايب أو السليب على نفسيات الطالب املراهقني، وعلى

 إشباع حاجاهتم.
كثرية، مما يزيد من صعوبة هذه املرحلة سواء على املراهق أو البيئة احمليطة به، فاألسرة واملدرسة   فالعقبات اليت تواجه املراهق

التصرف مع هؤالء املراهقني، حىت يكونوا يف املستقبل رجاال   ليعي كيفية  أن يعي متطلبات هذه املرحلة   بّد  واجملتمع أبكمله ال 
 صاحلني فيه.     

                                                  
 عناصر البيئة املدرسية ودورها يف تنشئة املراهق:   -4

تتشكل البيئة املدرسية من جمموعة من العناصر واملتغريات املادية واالجتماعية واإلدارية اليت تتحكم يف ترتيب العالقات،  
 وضبط املسؤوليات والتعامل مع املشكالت واختاذ القرارات املناسبة. 

 وتنقسم عناصر البيئة املدرسية إىل: 
 العناصر البشرية:   1.4

 : اإلدارة املدرسية 1.1.4
وهي ذلك الكل املنظم، الذي يتفاعل إبجيابية داخل املدرسة وخارجها وفقا لسياسة عامة، وفلسفة تربوية تصنعها الدولة،   

كما عرفت اإلدارة    (27، ص2008)حممد جاسم حممد،    رغبة يف إعداد الناشئني، مبا يتفق وأهداف اجملتمع والصاحل العام للدولة 
املدرسية أبهنا جمموعة األنشطة والفعاليات اليت يقوم هبا القائمون على إدارة املدرسة، أو أهنا انجتة عن ممارساهتم من أجل حتقيق  

، صفحة 2003)الصريصري،    دة فيها.األهداف الرتبوية املنشودة، واملعارف العلمية واملخطط هلا يف ظل املؤسسة الرتبوية املوجو 
55 ) 

، صفحة 2005)السفاسفة،    إن اإلدارة املدرسية هي املسؤولة عن تنظيم املدرسة وفعاليتها، من تعليم وتعلم وأنشطة ويعدها
نسيج خيوط    "هي مسؤولة عن تنفيذ اخلطط والربامج وفقا للسياسات املرسومة، واللوائح والتعليمات، كما أهنا قائمة على ربط   (72

  ".شبكة العالقات بني املدرسة واجملتمع
فاإلدارة املدرسية جمموع اجلهود اليت يقوم هبا مدير املدرسة مع مجيع العاملني معه)من معلمني وإداريني وغريهم( بغية حتقيق 

 ( 42، صفحة 2005دي، )العبا األهداف الرتبوية داخل املدرسة، وذلك مبا يساير ما يهدف إليه اجملتمع من تربية أبنائه.
فاإلدارة املدرسية القائمة على حتقيق رسالة املدرسة من خالل صلتها املباشرة ابلطلبة، واختاذ القرارات مما جيعلها أهّم وحدة 

 إدارية يف تنظيم املدرسة. 
ق األهداف الرتبوية املنشودة كما تقوم اإلدارة املدرسية بدور هام وفاعل يف جناح العملية الرتبوية برمتها، وال ميكن أن تتحق 

دون وجود إدارة مدرسية فاعلة وكفؤة، قادرة على رسم وتنفيذ اخلطط الرتبوية فهي كل نشاط منظم مقصود وهادف، تتحقق من  
 .ورائه األهداف الرتبوية املنشودة وهي ليست غاية وإمنا هي وسيلة لتحقيق أهداف العملية الرتبوية 
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 اإلدارة املدرسية: وأول عنصر فاعل يف 
 :  املدير (أ

لتشمل اجلانبني اإلداري والفين، حيث أصبح مدير املدرسة مسؤوالً عن مجيع األعمال   امتدت وظيفة اإلدارة املدرسية 
ر اإلدارية والنواحي الفنية، من مناهج وكتب مدرسية، وطرق تدريب والعالقة ابجملتمع واملدارس األخرى، وأتمني املوارد املالية وتطوي

 .العمل، ومتابعة مجيع األنشطة املدرسية والثقافية واالجتماعية والرايضية، والتخطيط للربامج واإلشراف على تنفيذها
لقد تغريت النظرة الوظيفية لإلدارة املدرسية واألهداف اليت ترمي إىل حتقيقها من وظيفة احملافظة على تطبيق النظام، مبا فيه  

ضمن سري العملية التعليمية وفق اجلداول احملددة إىل املفهوم احلديث الذي جيعل من التلميذ حمور  من لوائح وتعميمات وقرارات ت
 .العملية التعليمية 

 :ومن أهم صفات مدير املدرسة الناجح
 .املعرفة التامة أبهداف التعليم يف املرحلة اليت يعمل هبا -
 .اإلملام التام بوسائل حتقيق األهداف وتنفيذ املناهج -
 .ان مبهنة الرتبية والتعليم واالعتزاز هبااإلمي -
 معرفة خصائص منو التلميذ خاصة املراهق.  -
 .الذكاء والطموح وروح املبادرة -
 .الثقة ابلنفس وقوة اإلقناع وحسم األمور -
 .االهتمام مبظهره العام والتمتع بصحة جسمية ونفسية جيدة -
 االستقرار والثبات االنفعايل بعيدا عن سرعة االنفعال والغضب.  -
 .أن ميتلك دافعاً قواي حنو النجاح وحتقيق أهداف املدرسة  -
 .أن يّتسم ابملرونة وسعة األفق -
 :املعلم الفّعال (ب
واالنفعالية دورًا هاًما يف فعالية العملية  إّن املعلم من العناصر احليوية والفّعالة يف عملية التعلم، وتلعب خصائصه املعرفية   

 التعليمة، فاملعّلم فرد يتسم خبصائص شخصية معينة، وميكن تصنيفها إىل ثالثة أنواع هي:
 مهارات إنسانية: وتتمثل يف ما يلي:  *
 .جيًدا مستمًعا يكون أن ₋
 . املشاركة  يشجع أن ₋
 . األسئلة  يتوقع أن ₋
 .صبورًا يكون أن ₋
 .ابآلخرين يثق أن ₋
 حاضر البديهة.  يكون أن ₋
 . مرانً  يكون أن ₋
 . البناء النقد على حيرص أن ₋



 Abderrezak SIB  & Fatima BOR  

 

 

 

 

 

 

 

 
113 

 .الدعابة  وروح واملرح ابالتزان يتصف أن ₋
 .اخللق حبسن يتصف أن ₋
 .مبتسم الوجه مشرق يكون أن ₋
 .الالئق ابملظهر يظهر أن ₋
 .وأفعاله أقواله يف لطالبه حسنة  قدوة يكون أن ₋
 مهارات تنظيمية:  ينبغي أن ميتلك املعلم املهارات التنظيمية التالية:  *
 .املسبق التخطيط على قادرًا يكون أن ₋
 . الالزمة  التعليمية  املواد يعد أن ₋
 . الوقت إدارة مهارة ميتلك أن ₋
 .واجملموعات األفراد مع التعامل أساليب يستوعب أن ₋
 . ابملهمة  املتعلمني إشغال مواصلة  على قادرًا يكون أن ₋
 .فيها يستجد ما يتابع وأن املختلفة  التدريس لطرق متفهما يكون أن ₋

 * معرفته ابحملتوى التدريسي:  
 . التدريسي احملتوى شرح على قادرًا يكون أن ₋
 .حمسوسة  أمثلة  إعطاء على قادرًا يكون أن ₋
 للمحتوى.د معىن شخصيا جي أن على قادرًا يكون أن ₋
 .  التعليمية  املادة يستوعب أن ₋

فاملعلم كرجل إجرائي خيطط، وينظم ويرشد ويوجه، وميلك بيده زمام األمور، تساعد هذه اخلصائص على إقبال املتعلمني 
 عليه وتعاوهنم معه مما يضمن التفاعل اإلجيايب داخل الصف.

  
 الرتكيز على التعّلم بدالً من التعليم:

التعليم أبنه ّ"تغريات مرغوبة وحتسن يف درجات األداء لدى املتعلم بعد    (159، صفحة  2002)قطامي ي.،    ويعرف  
)السفاسفة مروره يف خربات تعليمية حمددة". أي مبعىن تغري درجات األداء كما كانت لديه قبل موقف التعلم واخلربة، بينما يعرف  

 املمارسات واإلجراءات اليت يقوم هبا املعلم لتحقيق أهداف حددها املنهاج ". التعليم على أنّه "جمموعة من (72، ص2005
هذه اخللفية لالختالف، وتربز أهم القضااي اليت مت التوجه إليها يف االنتقال من الرتكيز على املناهج إىل الرتكيز على املتعّلم. 

هو "استثمار وقت املتعلم لزايدة فرص    (159، ص2002)يوسف قطامي وانيفة قطامي  واهلدف النهائي الذي أشار إليه كل من  
منوه وتطوره لتحقيق أهداف سعادته الشخصية وتكامله، وتكيفه مع الثقافة اليت يعيش ضمنها، وأهداف اجملتمع الذي يسعى لتحقيق  

 ذاته وفقه".   
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لم األكادميية واملسلكية وهي قضية ميكن إن الرتكيز على التعلم وليس التعليم مرّده أن التعليم كمهارة تتعلق خبصائص املع
  حتقيقها وضبطها،  أما االهتمام ابلتعلم فهي قضية حضارية متقدمة مل تنتبه هلا إالّ األمم املتقدمة واملتحضرة، وهي تعطي األولوية يف 

 العملية التعليمية للمتعّلم ويرجع ذلك للمربرات التالية:  
 شكالت اليت ميكن أن يقع هبا يف املستقبل خاصة يف سن املراهقة. امل من يقلل ابلطفل االهتمام إن ₋
 .واملستقبل الشباب يف اجملتمع أفراد لوقت استثمار هو ابلطفل االهتمام إن ₋
 . الوظيفي  الدراسي  مستقبله  عن  الكشف  يف  الضائع  الوقت  ويوفر  وامليل،   االهتمام  بلورة  يف  تسهم  ابلطفل  املبكرة  العناية   إن  ₋
هتمام املبكر ابلطفل يسهم يف تطور أدب رعاية الطفل، ,أساليب إخراج قدراته، واستعداداته على صورة أداءات اال  إن  ₋

 مستقبلية مرغوبة.
 . جمتمعه   وخدمة  حتسني يف الكبري الدور ذي املبادر، املواطن تربية  يف يسهم ابلطفل املبكر االهتمام إن ₋
 تمع أبفراد خيلون من املشاكل النفسية، ويتكيفون ويتمتعون بصحة نفسية سوية.اجمل يزود املبكر الطفل بتعلم االهتمام إن ₋
  العشوائية   تقل وحمددة، واضحة أهداف ذات  مستقلة، سوية  شخصيات تطوير يف يسهم املبكر الطفل  بتعلم االهتمام إن ₋
 .  ومستقبلها حاجاهتا، حتديد يف

املعلم، هذا تركيز يتضح من املعاجلة يف املقارنة بني دور التعّلم والتعليم، فالتعليم يركز فالتعلم وليس التعليم، واملتعلم وليس  
على ممارسات املعلم وطرق التدريس، ويتم الرتكيز يف التعّلم على أسلوب تعّلم الطلبة وفروقاهتم وتباينهم، كما يركز يف التعليم على  

 كيز يف التعّلم على االسرتاتيجيات واملعاجلات والعمليات الذهنية للمتعّلم.أسلوب وطرق تفكري املعلم وخططه، بينما يتم الرت 
وبذلك نضمن اسهام املعّلم يف تنشئة جيل قادر على حتمل املسؤولية، ويتمتع بصحة نفسية سوية تؤهله للتخطيط ملستقبله،  

 وحتقيق آماله وأمانيه. 
 الكوادر البشرية:   (ت

يسري العمل على أكمل وجه يف أي جزء من املنظومة البيئية للمدرسة، فمثالً هناك املشرف ال بد من توفر كوادر بشرية حىت  
 على املكتبة املدرسية واملشرف على املخابر املدرسية واملالعب وغريها من املرافق املوجودة يف احمليط املدرسي. 

فسه عن طريقة تعامل هؤالء مع فئة املتعلمني،  فكل موكل مبهامه يف هذه املنظومة الشاملة، وال بّد من املدير أن يشرف بن
لكي يضمن أن ال تقع جتاوزات، فاملتعلم ينحو يف هذه املرافق حنو التخفيف من أعباء وضغط الربامج التدريسية، لذلك جيب توفري 

طاقاته اإلجيابية    هذه الفضاءات داخل البيئة املدرسية من أجل امتصاص امللل والضجر الذي يعرتي املتعلم، واالسهام يف شحن
 املتجددة.

   املرشد النفسي:  (ث
مهمة املرشد النفسي أن يعني الطالب كي يتساوى مع زمالئه يف املدرسة، فعلى املرشد أن يقوم جبوالت متواترة على الطالب 

نة وعند اكتشاف أي حالة نفسية جيب أن يتدخل لعالجها، قد خيجل بعض الطالب من احلديث عن مشاكلهم أو مواقف معي
تواجههم أمام األسرة واألهل، حينها يستطيعون اللجوء إىل املرشد النفسي بداية حلل مشكلة اخلجل مث االنتقال إىل سبب املشاكل 

 الرئيسية. 
فوجود املرشد النفسي داخل البيئة املدرسية يساعد على اكتشاف املشاكل مبكراً وحلها، وحيسن قدرة الطالب على التكيف  

 احلياة املتغرية.  والتأقلم مع ظروف
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وحبسب علم النفس الرتبوي فإن املرشد النفسي يلعب دوراً مهماً يف حتسني العملية الرتبوية من خالل إاثرة دوافع الطالب 
حنو التحصيل العلمي األفضل يف ظل ظروف نفسية صحية، ويرى علماء النفس الرتبوي أن حتقيق أهداف اإلرشاد الرتبوي والتوازن  

 فسية يقوم على ثالث قواعد وهي: يف الصحة الن
 إثراء معرفة الطالب أبنفسهم وقدراهتم والعامل احمليط هبم. •
 إكساهبم مهارات السلوك االجتماعي.  •
 تطوير سلوكهم حنو أنفسهم وحنو اآلخرين. •
إمكانيات الطالب وط  بتنمية  تتمثل  الوقاية من املشاكل أهم من عالجها، حيث  النفس الرتبوي أن  رح كما يرى علم 

التعامل مع املواقف املختلفة اليت ميكن أن تواجههم، أما اجلانب العالجي يتضمن تقدمي  املشكالت أمامهم لتتطور قدرهتم على 
املساعدات للطالب بشكل واقعي ليتحقق لديهم التوازن النفسي واالجتماعي ويصبحوا قادرين على توجيه الذات والتغلب على 

 الصعوابت احلياتية أبنفسهم. 
العقبات ف لتجاوز  إليه األهل والطالب واملعلم واملدير، وهو حلقة وصل بني هذه األطراف ومفتاح  النفسي يلجأ  املرشد 

 وتيسري األمور. 
 العناصر غري البشرية:  2.4

 الصف الناجح:  1.2.4
هو "الصف الذي حيرص الطلبة على البقاء فيه   (173، ص2002)يوسف قطامي وانيفة قطامي،  إن الصف الناجح عند  

 أكرب مّدة زمنية ممكنة، وهو البيئة املغرية املنافسة للبيئات األخرى اليت يفضلها املتعلم عن غريها. 
فالصف الذي تسوده مشاعر العناية واالهتمام وتبادل الرأي. يتحول إىل جّو عائلي، يهتّم فيه كل فرد بزمالئه، ويتعاونون  

 ل كل املشاكل والصعوابت اليت تواجههم كمجموعة.لتذلي
إّن البحث يف هذا املوضوع يهدف إىل التعرف على أية ظروف هي أكثر فاعلية من غريها يف أحداث التعلم املرغوب، 

علمون وحتقيق مستوى التحصيل املناسب ووضع سياسة تربوية مناسبة لتحسني الظروف الصفية لتحقيق التعلم األمثل، "فالطلبة يت
)يوسف   مبستوى أفضل حينما يتعلمون وفق جمموعات صغرية ... واجملموعات الصغرية ذات نتائج إجيابية ويفضلها الطلبة واملعّلمون

 إىل ما يلي:   (213، صفحة  1996)عدس،  ويرجع سبب ذلك يف نظر (187ص2002قطامي وانيفة قطامي.
 . اجملموعة يف للطلبة  حمددة اجاتح لتحقيق الصغرية اجملموعات يف التدريس يوجه ₋
 . الالزمة  ابلنصائح ويزودهم الطلبة  عمل مباشرة يراقب أن املعلم يستطيع ₋
 .اخلجول للطالب جًدا مفيد وهذا الصغرية، اجملموعات يف لألسئلة  طرحهم يف أكرب بثقة  الطلبة  يشعر ₋
 بنسبة عالية جًدا ويسهم يف زايدة استثمار الوقت.د الطلبة على الرتكيز واالنتباه، ويندجمون يف املهمة  يساع ₋
 .  املعّلم من املباشر ابإلشراف يواجهون ألهنم وذلك الصغرية، اجملموعات يف املهمة   إلمتام ابملسؤولية  الطلبة  يشعر ₋

فالصف الناجح ال بد أن يتوفر على املناخ الصفي، ويشري مصطلح املناخ الصفي إىل اجلّو العام واحلالة العامة اليت تسود 
غرفة الصف أثناء حدوث املوقف التعليمي، ذلك املناخ الذي يتأثر ابللحظات التعليمية اليت حيدثها املعلم ويستجيب هلا الطلبة  

 وانت املادية يف اإلضاءة واملقاعد، وغري ذلك من مواد وتسهيالت ضرورية حلدوث التعلم . ويتضمن املناخ التعليمي املك
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وجل هذه الضرورايت توفرها اإلدارة، لكن ال يعين هذا أن املعّلم يف منأى عن تعزيزها. فاملعلم يستطيع إضفاء مسحة مجالية  
 على الّصف مما يساعد الطلبة على تقبله. 

الصفي على املناخ املادي بل يتعداه إىل املناخ النفسي الذي يسود غرفة الصف، نتيجة للعالقات االجتماعية  وال يقتصر املناخ  
ية  الناشئة بني املعلم والتالميذ أنفسهم، يف إطار املهمات التعلمية والتعليمية اليت جتري يف غرفة الصف، ابجتاه حتقيق األهداف التعليم

 املنشودة واملخططة. 
ل املدة اليت يقضيها الطالب يف غرفة الصف، فإن قدرًا كبريًا من جناح املؤسسة الرتبوية، بعناصرها كافة. يعتمد إىل ونظرًا لطو 

 حد كبري على مدى جناح املعلم يف خلق املناخ الصفي املناسب من الناحيتني الفيزيقية والنفسية واالجتماعية. 
ن البيت إىل اجملتمع واحلياة الواسعة، وهي بيئة جّيدة من الناحية االجتماعية  فاملدرسة إذاً قنطرة تعربها األجيال يف طريقها م

ذات جوانب أشّد ثبااتً من جوانب البيت وأشّد اتصاال بتطورات احلياة منه. فاملدرسة ختلق للمراهق جماال يتسع أللوان خمتلفة من  
يقيم فهو  واكتماله،  النمو  يساعده على سرعة  الذي  املدرس    النشاط االجتماعي  بني  فالعالقة  ومع مدرسيه،  أقرانه  مع  عالقات 

الطالب تلعب دوراً أساسياً يف بناء شخصيته، فاملراهق يتأثر مبثله األعلى الذي قد يكون األب أو املدرس، لدى فال بّد من إعادة  
كثرية جعلت املعّلم ال ينشّد إىل    النظر يف الشروط اليت على أساسها خنتار املدرسني، كما جيب  كذلك  أن نذكر أن هناك أسباب 

مهنته يف الوقت احلاضر، منها أمور اقتصادية  واجتماعية، وعليه فال بّد من إعادة النظر يف وضع املعلم حىت يستمتع مبهنته وحيبها  
طالبه ابطمئنان  ويؤمن برسالته وحيبّ  تالميذه ومييل إليهم، ويتحمس لكل التطورات الصحيحة ملهنته ومواجهة مشكالته ومشكالت  

  وهدوء. 
 

 أسباب مشاكل املراهق داخل البيئة املدرسية:  -5
تتعد أسباب املشاكل داخل البيئة املدرسية، كون املراهق يتفاعل مع جمموعة من العناصر داخل هذا الفضاء، مما يؤدي  

 إىل ظهور بعض السلوكيات غري الالئقة حنو هذه العناصر، ومن أهم هذه األسباب: 
 تباين مستوايت الطالب يف القدرات العقلية. -
تمر املعلم يف نشاط معني لفرتة طويلة دون تغيري، فقد يستمر املعلم بعرض املادة دون السماح  امللل نتيجة الشعور ابلراتبة حيث يس -

 للطالب يف لعب أي دور سوى السماع له. 
 التوتر الزائد بسبب النزعة املثالية لدى اإلدارة يف تعليماهتا مما حيول دون إعطاء التالميذ فرصة للتعبري عن آراءهم احلرة. -
 حق الطلبة نتيجة صعوبة املهمات الدراسية امللقاة على عاتقهم.  اإلحباط الذي يل -
 عوامل تتعلق بشخصية الطالب نفسه، فالطلبة اللذين يعوزهم نضج جيدون صعوبة يف القيام مبهامهم بشكل إجيايب. -
ال تلقى   عوامل مرتبطة مبشكلة الطالب الصحية كضعف السمع أو البصر، حيث تصبح الكثري من املشكالت و خاصة عندما -

 عناية خاصة يف احلد منها عند عناصر البيئة املدرسية. 
مشكالت تنجم عن سلوكيات املعلم كالقيادة املتسلطة داخل الصف، واإلكثار من التهديد ورفع الصوت والصراخ، والتمييز بني  -

 شيء آخر بديل.املتعلمني يف املعاملة، تكرار األنشطة وراتبتها مما يؤدي ابملتعلم إىل الدجر والبحث عن  
  وهناك مشكالت تنجم عن الطلبة من أجوائهم العائلية نتيجة التفكك األسري، وكثرة املشكالت وغياب التشجيع و املتابعة. -

   (190، صفحة 2012)املساعيد و اخلريشه، 
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 :أهم مشكالت املراهق داخل البيئة املدرسية وكيفية معاجلتها -6
 تشتت االنتباه:   6-1

االنتباه هو مالحظة فيها اختيار وانتقاء، وهناك من يعرفه على أنه النشاط االنتقائي الذي مييز احلياة العقلية، وهو تكيف  
حسي ينجم عنه حالة قصوى من التنبه، أو حدوث تكيف يف اجلهاز العصيب لدى الكائن احلي فيصبح من السهل عليه أن يستجيب 

 ( 41، صفحة 1979ق، )رزو  ملنبه خاص أو لوظيفة معينة.
كما يعرفه اريكسون ويه على أنه الرتكيز الواعي للشعور على منبه واحد فقط وجتاهل املنبهات األخرى اليت توجد معه. 

أما فيما خيص تشتت االنتباه و أتثريه على البيئة الصفية والعملية التعليمية للمراهق فيشري     (45، صفحة  1999)أمحد و بدر،  
الذي يتجه فيه االنتباه إىل موضوع ال يتالءم مع األنشطة الصفية، ويظهر ذلك عندما يتشتت االنتباه بني موضوعات  إىل الوضع  

 : متعددة أو عندما يتحرك االنتباه حنو موضوع غري مناسب ومن أسباب تشتت االنتباه ما يلي
من   - يتم  التعليمية، حيث  األنشطة  من  التدريس هي جزء  وأساليب  إىل طرائق  املقرر  العلمية حملتوى  املادة  نقل  خالهلا 

فهناك طرق حمورها املعلم، وأخرى حمورها التلميذ واثلثة حمورها االثنني   املتعلمني، و تتعدد طرق التدريس بتعدد حمور ارتكاز كل منها
أو التعليمي والوسائل  املتاحة،  للموقف  املناسبة  فاملعلم الذي ال حيسن اختيار الطريقة  احتكار معظم وقت احلصة وجعل    معا، 

النشاط والصف متمركز حوله، وعدم وضوح أهداف النشاط على شكل نتاجات ملموسة ميكن قياسها والتحقق منها، واعتماده  
املستمر على أسلوب اإللقاء يف التدريس واحتكار املوقف التعليمي دون إاتحة الفرصة للتالميذ للكالم، وعدم مشاركة التالميذ يف 

 ية التعليم، وتركيزه على أمهية االستماع واهلدوء من التالميذ ونقص التحضري اجليد للحصة يسبب للعديد منهم تشتت االنتباه. عمل
كما أن لطبيعة املواد املدرسة و كثافتها دور جذب انتباه التالميذ، إذ نرى ميل بعضهم وزايدة اهتمامهم حنو مواد معينة   -

، إن إمهال املعلم ألنشطته الصفية غري اللفظية مثل االتصال البصري أثناء  (44، صفحة  1994يب،  )الفارا  أكثر منه ملواد أخرى.
احلديث مع التلميذ واحلفاظ على انتباه التالميذ أثناء إجابة البعض منهم، واإلصغاء للمتعلمني واستخدام لغة اجلسم إلظهار االهتمام 

لب أثناء حديثه إلظهار اهتمام املعلم ابالستماع إليه، واإلمياء ابلرأس له، هلا أتثرياهتا  وتشجيع التالميذ على االستمرار ومواجهة الطا
الواضحة يف اضطراب وتشتت انتباه املتعلمني، ألن من اسرتاتيجيات التدريس املطلوبة احليوية والنشاط واحلركة داخل الفصل وتغيري 

 طبقات الصوت أثناء التحدث واإلشارات.
أ - العوامل املساعدة يف كما نشري إىل  أهم  العشوائي وما يصاحبه من الفوضى وعدم االنتظام يعد من  الطلبة  ن توزيع 

انشغال واهلاء التلميذ عن الدرس، كما أن موقع هذا األخري داخل احلجرة الصفية والصفوف املزدمحة سينتج عنه فوضى أكثر وابلتايل 
جيعل أماكن احلركة واملرور الرئيسية خالية من االكتظاظ، مع إمكانية مشاهدة    تشتت االنتباه وضياع وقت املدرس، فعلى املعلم أن

مجيع التالميذ بسهولة والتأكد من أهنم يستطيعون مشاهدة التقدمي والعروض بسهولة دون حتريك كراسيهم أو لف مقاعدهم أو رفع  
 : تت االنتباه ما يلي، ومن األساليب العالجية املقرتحة لتش( 55، صفحة 1998)منسي،  أعناقهم.

: حيث يهدف هذا النوع من العالج إىل إعانة املتعلم على تقوية الرتكيز، وتقليل التشتت الذهين، العالج السلوكي املعريف -
  وتعديل السلوك االندفاعي من خالل النظام، والتدريب، والوضوح، والتدعيم.

  لطالبيني يف كيفية التعامل مع املتعلم يف البيت  أو املدرسة.: للوالدين واملعلمني واملرشدين ااإلرشاد النفسي الرتبوي -
: من خالل تدريبهم على املهارات االجتماعية املفقودة وإعانتهم يف توفري املناخ التعليمي اخلاص للحاالت الشديدة  -

 حتصيلهم العلمي .
 
 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
  I

ss
ue

: 6
 

118 

 :مشكلة الصياح والشغب 6-2
 وتعترب من أهم املشاكل حيث أتخذ حّيزا من االهتمام يف املناخ املدرسي:  

 : وميكن تلخيص أسبابه
 عدم معرفة التلميذ لنظام وآداب السلوك يف املدرسة.  -
 حب الظهور أو التظاهر ابملعرفة لغرض نفسي يتجسد غالبا يف جذب انتباه زمالئه.  -
 وخماطبة اآلخرين جراء الرتبية األسرية للتلميذ أو وجود نزاعات داخل األسرة.عادات سيئة وغري مستحبة يف التحدث  -
 شعور التلميذ ابلغرية من تفوق قرينه أكادميياً واجتماعياً، مما يدعو للشغب. -
فيصرفها  - أين يفرغ الطاقة ) كالرايضة مثال ...(  التلميذ حيث ال يتمكن من كبتها وال يوجد  وجود طاقة زائدة لدى 

 ( 28، ص 2005)عبد الرمحن السفاسفة ،أبسلوب آخر سليب 
 ومن طرق عالج الصياح والشغب:

، وذلك أبن يعهد املعلم إليه أبعمال ذات تلبية حاجة التلميذ املراهق يف إثبات الذات وتوجيه صرف الطاقة املدخرة لديه -
 مسؤوليات قيادية، وأن يدفعه لالنتساب جلمعيات النشاط املدرسي حيث يستلم أدواراً قيادية فيها.

منح التلميذ املراهق العطف الذي حيتاج إليه، وذلك أبن يبتعد املعلم ابتعاداً مطلقاً عن أسلوب القسر والعنف والضرب،  -
 جو التفاهم سائداً يف الصف، وأن يقدر للمتعلمني أعماهلم اليت ينجحون يف القيام هبا. وأن يسعى إىل جعل

يتناسب  - مبا  عليهم  أدوار  وتوزيع  املراهقني،  للمتعلمني  ميدانية  وخرجات  ونشاطات  لرحالت  املدرسية  اإلدارة  ختطيط 
 وميوالهتم واستعداداهتم، فهذا من شأنه أن يقلل من هذا السلوك.

 :مشكلة اخلجل والسلوك االنعزايل 6-3
ميكن أن يسمى أيضا ابالضطراب التجنيب أو اهلرويب، فالطفل اخلجول يتحاشى اآلخرين ويعاين من عدم القدرة على التعامل 

ان مع اآلخرين بسهولة يف املدرسة واجملتمع، يتكلم بصوت منخفض ويتلعثم وحيمر وجهه، زايدة يف دقات القلب، التوتر السريع وفقد
   (88، صفحة 1999)النيال،  الثقة يف النفس .. ، مما يؤدي به إىل االنطواء واالنزواء. 

فالطالب اخلجول ال يشارك املعلم، وال يستطيع أن يستفسر عن نقطة مل يفهمها خوفاً من تعرضه للنكتة والطرفة والسخرية 
 الدراسي. من طرف املعلم وزمالئه، وهذا ما يؤدي إىل تدين مستواه التحصيلي

كما أن التلميذ اخلجول تقتصر عالقاته داخل البيئة املدرسية على عناصر حمدودة جّدا وقد تنعدم عالقاته يف بعض األحيان. 
 : ومن األسباب اليت أدت ابلطالب إىل اخلجل

 دائما منشغلون عنه. املعاملة السيئة من طرف الوالدين واحمليطني به يف املنزل وعدم االهتمام به وعدم التحدث إليه فهم  -
 عدم وجود األصدقاء واحساسه أبنه غري مرغوب فيه. -
 ممكن أن الطالب قد تعرض ملواقف حرجة ومل جيد من يساعده للخروج من أتثريها عليه فسبب له عقدة مستدمية.  -
 الفشل واإلحباط بسبب الرسوب وعدم حصوله على درجات عالية.  -
 لتواصل االجتماعي.فقدان الطالب مهارات التفاعل واحلوار وا -
 نقل الطالب من مدرسة إىل أخرى أو من صف إىل آخر واختالف احمليط سبب له اخلجل. -
 :ومن بني األساليب الوقائية ما يلي 
 تشجيع الطفل على ممارسة األنشطة االجتماعية وعلى تطوير املهارات وإجادهتا.  -
 ابلتفاعل االجتماعي. تقليل حساسية األطفال من املشاعر السلبية املقرتنة  -
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   (52، صفحة 2007)القمش،  زايدة اجلرأة اإلجيابية لدى الطفل واملبادرة الفعالة، وإحاطته جبو من التقبل والدفء. -
 :مشكلة عدم أداء الواجب املدرسي 6-4
الصف لزايدة تعلمه  يتضمن مفهوم الواجب املدرسي كل اخلربات واألنشطة اإلضافية اليت يؤديها الطالب داخل وخارج   

 للمادة الدراسية، إال أنه يركز بشكل كبري ورئيسي يف املهمات التعليمية اليت يكلف املعلم تالميذه إبجنازها. 
يشكل الواجب املنزيل عامال أساسيا حيث يساعد املعلم يف املوقف التعليمي داخل غرفة الصف كما أنه يؤدي إىل زايدة 

هذا من اجلانب اإلجيايب، وال خيلو األمر من السلبية حيث جند بعض التالميذ يفقدون الدور اهلادف تعلم الطالب للمادة الدراسية  
الذي من أجله يعطى الواجب للطلبة، فيلجأ للغش واالعتماد على اآلخرين أو يؤدي إىل تنمية ميول سلبية حنو املادة الدراسية. ومن 

 : أسباب هذه املشكلة 
 كرب حجم الواجب.  -
 مشكلة أسرية أو شخصية.وجود  -
 صعوبة الواجب.  -
 كثرة الواجبات الدراسية اليومية بشكل عام.  -
 ميول التالميذ السلبية سواء جتاه املادة أو اجتاه املعلم وشخصيته وسلوكياته.  -
الرتبوية. - األنشطة  مناسب على  وتوزيعه بشكل  الوقت  تنظيم  ملهارات  فهاد   االفتقار  ، سعود  املساعيد  عايد  )مفضي 

 ( 190، ص2012ريشه،اخل
 

 ومن احللول املقرتحة: 
مقابلة التلميذ بشكل شخصي وحماولة التعرف على مشاكله سواء األسرية أو الشخصية منها ومساعدته على مواجهتها  -

 وجتاوزها، وهذا الدور يعزى به جلميع عناصر البيئة املدرسية.
 مقدار الواجبات املعطاة للطلبة أو نوعها مدروسا.التنسيق بني املعلمني يف مسألة الواجبات حيث يكون  -
 . ( 33، صفحة 2006)عريبيات،  أن يقوم املعلم بتزويد الطلبة بتعليمات واضحة ومفيدة ألداء الواجب. -
أن يقوم املعلم بصياغة املعلومات املتعلقة ابلواجب وتوضيحها من الناحية اللغوية لتكون واضحة ومفهومة، مراعيا بذلك  -

 (  85، ص 2005)عبد الرمحن السفاسفة ، التالميذ ومستوايهتم من الناحية العقلية والصحية واجلسمية بشكل عام  قدرات 
 مشكلة السلوك العدواين:  6-5
يعترب السلوك العدواين أحد اخلصائص اليت يتصف هبا الكثري من املراهقني مع أن العدوانية سلوك مألوف يف كل اجملتمعات  
ن هناك درجات، منها ما هو مقبول ومرغوب كالدفاع عن النفس مثال والبعض اآلخر غري مقبول وسلوك مزعج يف كثري تقريباً، إالّ أ

 ( 76، ص2007)مصطفى نوري القمش من األحيان، خاصة يف البيئة املدرسية. 
 :ويظهر ذلك يف صور عديدة من أمثلتها

 واعتداء التالميذ على بعضهم بعض. تشاجر التالميذ فيما بينهم والشتم املتبادل  -
 التعرض للمعلم ابلشتم املباشر وغري املباشر واالعتداء عليه كتكسري ممتلكاته.  -
 ( 217، ص 2012)مفضي عايد املساعيد، سعود فهاد اخلريشه،  التعرض لإلدارة املدرسية بكل أشكال العنف. -
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 ومن أسباب السلوك العدواين: 
: كأن يكون قد تعرض التلميذ لكراهية شديدة من قبل املعلم أو من أهله أو من أقرانه أو  سابقةالتعرض خلربات سيئة   -

 رفض اجتماعي، كل هذه األمور قد تدفع ابلتلميذ إىل العدوانية. 
: قد يعاين التلميذ ذو السلوك العدواين من كبت شديد ومستمر يف البيت أو املدرسة، وهذا الكبت يدفع ابلطالب الكبت -

 خفيف عن نفسه وافراغ الطاقة الكامنة يف جسمه، فيعرب عنها بعدوانية انتقاماً من حاالت الكبت املفروضة عليه. للت
التلميذ من رسومات متحركة أو مسرحيات أو أفالم الكرتون أو األفالم التلفزيونية أو األلعاب التقليد - : كل ما يتلقاه 

 اهق يقلد هذه املصادر و يفرغ طاقته يف املدرسة. اإللكرتونية  وما تعرضه من صراع وعنف جند املر 
: شعور املراهق ابلنقص من الناحية اجلسمية والعقلية والنفسية كل هذه األمور تدفعه إىل العدوانية يف الشعور ابلنقص  -

 التعامل داخل املدرسة. 
ياة يؤدي إىل دفع : فشل ورسوب الطالب أكثر من مرة يف صف واحد، أو الفشل يف احلالفشل واإلحباط املستمر -

 ( 96، صفحة 1994)مسارة،   التلميذ إىل العدوانية كرد فعل جتاه هذا الفشل واإلحباط.
 األساليب العالجية املقرتحة: 

 تعليم املراهق العدواين األساليب املقبولة يف التعامل مع احمليطني به .  -
حرمانه من ذلك املكسب حىت ال يرتبط إذا اعتدى أحدهم على آخر وحصل نتيجة لذلك على مكسب ما، جيب   -

 العدوان يف ذهنه بنتائج إجيابية. 
مييل املراهق املنبوذ اجتماعياً إىل العدوان جللب االنتباه لذلك جيب إحاطة املراهق ابلرعاية االجتماعية واالهتمام به اهتماماً   -

 كبرياً حىت ال يشعر ابحلاجة إىل العدوان.
يتحلوا ابلصرب يف تعاملهم مع املراهقني العدوانيني، ألهنم إذا اثروا وفقدوا أعصاهبم يكونون    جيب على اآلابء و املعلمني أن -

 ( 95، صفحة 1986)حسني،  هم أنفسهم قد مارسوا سلوكا عدوانيا.
 : الغش يف االمتحان 6-7

زميله، أو من ورقة معدة هي عملية يقوم هبا الطالب لنقل إجابة أسئلة االمتحان بطريقة غري شرعية سواء ابلنقل من   
مسبقاً، أو ابستخدام آلة، وهي تتعارض مع ما تسعى الفلسفة الرتبوية إىل حتقيقه وعلى الرغم من خطورة هذه الظاهرة، إال أهنا مل  

املستوى حتظ ابملعاجلة الكافية يف مؤسساتنا الرتبوية، ومما ال شك فيه أن التهاون يف مثل هكذا ظواهر من شأنه أن يؤدي اىل تدين  
 التعليمي للبلد، وابلتايل سينعكس سلبياً على املدى الطويل على تطور اجملتمع وازدهاره. 

 ومن أسباب الغش: 
 عدم استعداد الطالب بصورة جيدة لالمتحان.   -
 عدم مناسبة األسئلة ملستوى الطالب أو قد تكون طويلة بشكل ال يتناسب مع وقت االمتحان. -
 ية. عدم استيعاب املادة الدراس -
 كره املادة الدراسية، وسوء العالقة بني األستاذ وطلبته. -
 هتاون املراقبني وانشغاهلم.  -
 انشغال املراهق مبشكلة عاطفية، حيث أتخذ منه جل وقته واهتمامه.  -
النظام التعليمي نفسه حيث تدفع طبيعة النظام الطلبة إىل الغش واحلرص عليه وذلك لوجود بعض املظاهر املسببة لذلك  -

مثل: الرتكيز املبالغ فيه على االختبارات التحريرية كمقياس للتحصيل الدراسي للطالب، مع إمهال أساليب أخرى مهمة للتقومي مثل  
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الشفهية والواجب املنزيل.. إخل. كذلك  ضعف مستوى التحصيل الدراسي للطالب ألسباب عدة النشاطات املدرسية واالختبارات  
منها، ضعف املستوى التحصيلي يف املراحل السابقة، وضعف طريقة املدرس وأسلوبه يف التدريس، أو ارتفاع عدد الطلبة يف الصف 

واملدرسة للطالب، فاملعروف أن الضبط االجتماعي أحد وظائف الواحد، ضعف الضبط واملراقبة واملتابعة والتوجيه من قبل األسرة  
العملية الرتبوية الناجحة، وهي مجيع التدابري اليت تتخذها األسرة واملدرسة حلمل الطالب على ممارسة السلوك السوي دون احنراف أو 

جيب احلصول عليها، كما ال ننسى  دور اعتداء، كذلك املفاهيم اخلاطئة عن الغش عل سبيل املثال اعتبار الطالب الغش مساعدة  
وسائل اإلعالم، إذ الصحافة والفضائيات واالذاعة املسموعة واملرئية واملكتبات، إحدى مؤسسات التنشئة االجتماعية اليت تسهم يف  

األمانة واتقان  تشكيل سلوك الطالب وصياغة منظومة قيمه. واملفرتض فيها أن ترسخ لدى الطلبة الفضائل والقيم احلميدة كالصدق و 
 العمل. 

 
  ومن اإلجراءات الوقائيــة والعالجيــــة لظاهرة الغش: 

 : اإلجراءات الرتبوية -
املستوى  - تقدير  يف  ودورها  واالختبارات  لالمتحاانت  الرتبوية  ابألمهية  واملربني مجيعاً  واألولياء  التالميذ  وتوعية  حتسيس 

 وحتسيسهم حول خطورة ظاهرة الغش على املستوى العلمي للمتعلمني.الدراسي ومعرفة جوانب النقص والقوة، 
جلميع  - املستمرة  للمراجعة  وضع جدول  من خالل  املراجعة  واسرتاتيجية  مبنهجية  تعريفهم  طريق  عن  التالميذ  مساعدة 

  الدروس، قصد تعزيز ثقتهم أبنفسهم وضمان استعدادهم الدائم لكل األسئلة والفروض أو االختبارات.
ب األسئلة التقليدية اليت تعتمد على احلفظ الببغائي للدروس، مع االعتماد على األسئلة اليت تقيس املستوايت العقلية  جتن -

تعلموها   اليت  املعلومات  توظيف  املتعلمني على كيفية  لتدريب   ) االستنتاج   ، الرتكيب   ، التطبيق   ، التحليل   ، األخرى ) كالفهم 
 . واستوعبوها يف حل مشكالت مطروحة 

الشائع "   - املبدأ  له من طرف األستاذ من معلومات وطرق وفق  قدم  التقيد احلريف مبا  املتعلمني  العقلية اليت تلزم  جتنب 
بضاعيت ترد إىّل " بل تعويد التلميذ على االجتهاد واإلبداع يف إجياد اجلواب الصحيح واملطلوب حسب مراجعاته ومعلوماته اخلاصة،  

عملية التعلم ليس ختزين املعلومات واسرتجاعها بل كل الفائدة تتمثل يف تنمية القدرة على التفكري العلمي واملوضوعي  ألن الفائدة من  
  ويف القدرة على توظيف املكتسبات العلمية يف حل املشكالت.

النموذجية احملتملة لكل سؤال، من أجل املوضو  - أبعاد كل سؤال مع اإلجاابت  عية يف وضع سلم تصحيح دقيق لكل 
 التقييم والسماح حىت للمتعلم بتنقيط نفسه بنفسه. 

تعويد املتعلمني على إجناز أعماهلم أبنفسهم ولو كانت فيها صعوابت، على أن تقتصر عملية املساعدة على التوجيهات  -
 واإلرشادات حول منهجية العمل فقط لتنمية روح االعتماد على النفس.

 اإلجراءات التنظيميــــة: -
 متحاانت يف قاعات الدراسة مع جتنب القاعات الكبرية واملدرجات هبدف التحكم يف عملية املراقبة. إجراء اال -
 التقليل من عدد التالميذ يف كل صف أو قاعة امتحانية إىل أقصى حد. -
شكل من  جتنب اجللوس الثنائي واملتقارب بني التالميذ املمتحنني سواء يف الفروض أو االختبارات أو املسابقات ملنع أي -

 أشكال االتصاالت. 
العقوبة على من ميارس الغش من  - يتواطؤون يف عملية الغش املدرسي، تشديد  أو  الذين يتساهلون  التسامح مع  عدم 

)عجيل و الدراجي،    الطالب أو من يسمح ابلغش من املراقبني، وهنا ال يكفي إلغاء اختبار الطالب، بل ال بد من عقاب رادع.
 ( 75، صفحة 2004
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 خامتة: 
يعترب النظام الرتبوي عملية حركية ديناميكية مستمرة، يتحقق من خالهلا االبداع واالبتكار والتفوق بغية الوصول إىل الصيغ 

 املالئمة لتنشئة األجيال. 
التعليمية التعلمية  حيث تكتسي البيئة املدرسية أمهية ابلغة يف توفري الظروف املالئمة للمتعلمني حىت يضمنوا القيام مبهامهم  

 يف أحسن الظروف، واجلزائر كباقي الدول تسعى جاهدة ملواكبة مجيع التطورات اليت من شأهنا أن تسهم يف تطور هذا القطاع. 
ومن أهم التحدايت اليت تواجه البيئة املدرسية طرق التعامل مع املتمدرسني املراهقني، حلساسية هذه الفئة وصعوبة املرحلة   
يف حياهتم من الطفولة إىل النضج، وما يرافق هذه االنتقال من مشاكل وانفعاالت جيب التعامل معها بعقالنية وحكمة    االنتقالية 
 ودراية. 

 وعليه نوصي ببعض املقرتحات: 
 تعديل بيئة التعلم مما يتالءم مع أهداف العملية الرتبوية احلديثة.  -
 ق. أتهيل املديرين واملعلمني فيما خيص علم النفس للمراه -
انتقال دور املرشد النفسي داخل املدارس من الدور العالجي إىل الدور الوقائي، ورصد الظروف البيئية قبل االضطراب  -

 والعالج.
 تدريب املعلمني على طرق التفاعل الصفي احلديثة واخلروج من الطريقة التقليدية.   -
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