
 

 :اآلثـار التـربـىيــة 

عـمى الصـالب : تعـػد ضــاىـخة الغـر باألثــخ الدــيء عـمى الصـمبة إذ تجفعــو إلى  .1
واالتكـال عـمى الغـر ،وبالتالي سيكـػن تحـرـيمو ضـعيـفــًا ، وتشعــجم الكــدـل 

الـعـالقـة اإليجـابيـة الالزم وجـػدىـا بيـغ الصـالب والسعمع ، وتشعـجم أيزـًا الحـجود 
بيشيـسـا ، وربسـا يـربح ترػر الصـالب خـاشـئـًا عـغ السعمسيغ  اإلرشاد التخبػي 

 وعـغ التعـميــع أيـزــًا .
عـمى السعـمع : السعـمع الـحي ال ُيـبالي بيـحه الطـاىـخة سـيجـشي عـجم التقـجيـخ مـغ  .2

الصـالب الـحيـغ تـػاشـأ مـعـيـع وكـحلظ مـغ الصـالب الـحيـغ سسـعـػا عـشـو ذلظ 
العسـل ، وسيكـػن السعـمع قـاصـًخا فـي نطــخ الصـالب فـال احـتخام وال تقـجيـخ وال 

ـيجـخ ذلظ إلـى أمــػر أخــخى ترـيـب ىـحه السيـشـة الذـخيـفـة حـيـاء ؛ بـل س
بالعـصـب ، عـمسـًا بأن السعـمع الـحي يـتخك شـالبو لمغـر ، ستجـعـل شخـرـيتو 
ميـدوزة وغيخ ُمـحتخمـة ومـقـّجرة ،وىػ مـعـمع فـاشـل ال يدتصـيع تخبيـة وتعـميع 

 تــو وضـعـيـف فـي شخـرـّيـتــو مـاد األبشــاء أي شــيء وىـػ بالفعـل ضعـيـف فـي
عـمى األسـخة : الصـالـب ذو الكـفـاءة السشخـفـزـة يكـػن ِعـبـئـًا عـمى أسـختـو ولػ  .3

فخضشا أنـو تجـاوز تـمظ السـخحـمة بحلظ األسـمػب الخـاشـئ فإنـو سـيمـقـى العـشــاء 
الخســػب فيكـػن عالة عمى أىـمو فـي السـخاحـل التـاليـة ، وقـج يجــّخ ذلظ عـميـو 

الـحيـغ يدعــػن قـجر اإلمـكـان ِلـتـأمـيـغ الجروس الخرـػصـيـة لـو مسـا يذـكـل 
 عـبئـًا مـاليـًا ونـفدـيـا سـيئـًا عـمى األســخة .

عمى السجـتسـع : إّن تخـخيـج شـمبــة مـغ ذوي الكـفـاءات الزعيـفـة ال يكـػن لـو  .4
ي السجـتسـع ؛ بـل عـمى العـكــذ تسـامـًا يكـػن ضــخره أكـبخ مـغ أثــًخ إيجـابٌي فـ

 نـفـعـو عـمى مجـتسـعـو

 عــالج املـشـكـلــة :



.يـتع ذلـظ بتكــػيـغ العـالقــة الرحـيـحـة بيـغ الصـالب والسعمع ومـعخفـة كـل واحـج مـشيـع 1
يجرك أن رسـالتـو ىـي لحــجوده ، وأن يعـخف السجرس واجـبــو تجــاه الصـالب وأن 

تخـخيج شـالب أكـفــاء ، وليـذ شـالبـًا مـدتيـتخيـغ ال يبـالػن بالتعـميع وواجـبـاتـو 
 ومـدؤوليـاتو .

. ويـتع أيـزـًا باخـتيـار نسـاذج أسـئـمة مـفـيجة وليـدت ُمـعـقـجة وتكـػن ىـادفـة 2
ُمـتعـبـة لـو تجـعـمو ييـتع تدـتصيـع كـذـف مـدتـػى الصالب دون أن تكـػن ُمـخىـقـة و 

 باالخـتبـار أكـثـخ مسـا يشبغـي فـيقـع في مرـيجة الغـــر .

. الرـخامـة فـي استـخـجام األسـاليـب الـداجــخة لمقـزـاء عـمى تـمظ الطـاىـخة واتخـاذ 3
 أقـدـى العـقـػبـات بحـق السـجرس السـتػاشــئ مـع بـعـس الصـــالب.

 عغ التالميح لسديج مغ التحريل ، وعجم مصالبة األسخة أو . رفع الزغط الشفدي4
السعمع أي تمسيح إلنجاز ما ال يدتصيع أصاًل ،أو يسثل خالف قجرتو أو شاقتو اإلدراكية 
والتحريمية . وإذا كان البج مغ زيادة تحريل التمسيح فيجب تػجييو ألنذصة إضافية 

حاضخة ثع تقػية ىحه القجرة متجرجة فبرعػبتيا وتتفق بذكل أساسي مع قجرتو ال
 بمخحمة بعج أخخى حتى يرل التمسيح ذاتيًا إلى السدتػى التحريمي السصمػ 

. مقابمة التمسيح ومشاقذتو عغ سبب قيامو بالغر ثع محاولة تػجييو لسا ىػ أفزل 5
مغ خالل أمثمة اجتساعية وثقافية متشػعة وإضيار خصػرتيا عمى شخريتو و سمػكو 

تػقع أن يتكػن لجيو قشاعة ذاتية مؤديًا بو إلى اتخاذ قخار حاسع العام حيث مغ الس
 بتجشبو واالبتعاد عشو .

أحياء الػازع األخالقي وتشسية الزسيخ الجاخمي بأن هللا رقيب عمى عباده  -. 6
 .حديب ليع فيسا يأتػن مغ أعسال وتحكيخىع بالحجيث الذخيف )مغ غذشا فميذ مشا(

اآلباء واألميات مع السجرسيغ واإلدارة وتبادل السعمػمات تفعيل دور مجالذ  -. 7
وتعديد الثقة بيغ البيت والسجرسة مغ اجل التخفيف والحج مغ انتذار الدمػكيات 

 الخاشئة لجى أبشائشا الصمبة والتخمز مشيا .

 : غياب الطالب وهروبهمثالثا/ 



ةً  ألفخاده الحيغ تخبصيع يسثل السجتسع الصالبي مجتسعًا متسيدًا نطخا لتخكيبتو الستسيد 
عالقات خاصة وتجسعيع أىجاف مػحجة في ضل مجتسع تخبػي تحكسو أنطسة وقػانيغ 
تشطع مديخة العسل داخمو ، وعمى الخغع مغ ذلظ فقج زخخ ىحا السجتسع بالكثيخ مغ 
السذكالت السختمفة التخبػية والتعميسية التي اقمقت مزاجع السدئػليغ والتخبػييغ 

ذكالت مذكمة التأخخ الجراسي ومذكمة الدمػك العجواني والتسخد والجشػح ومغ تمظ الس
واالنصػاء والغياب والتأخخ الرباحي ، وغيخىا مغ السذكالت السؤثخة في حياة الصالب 

 والتي قج تؤثخ سمبًا في مديختو الجراسية 

رسي وتعتبخ مذكمة الغياب واليخوب مغ أىع السذكالت التي يعاني مشيا السجتسع السج
، وذلظ لسا ليا مغ تأثيخ سمبي عمى حياة الصالب الجراسية وسببًا في كثيخ مغ إخفاقا 
تو التحريمية وانحخافاتو الدمػكية، وىحا ما أشغل بال السدئػليغ والسخبيغ الحيغ 
أخحوا عمى عاتقيع دراسة ىحه السذكمة والتعخف عمى أسبابيا ووضع البخامج لعالجيا 

 0والقزاء عمى آثارىا 

 
 شبيعة السذكمة :

يعشي غياب الصالب عغ السجرسة ىػ عجم تػاججه بيا خالل الجوام الخسسي أو جدء 
مشو ، سػاًء كان ىحا الغياب مغ بجاية اليػم الجراسي ، أي قبل وصػلو لمسجرسة أو 
كان بعج وصػلو لمسجرسة والتشديق مع بعس زمالئو حػل الغياب ، أو حزػره 

 0مغادرتو ليا قبل نياية الجوام دون عحر مذخوع  لمسجرسة واالنتطام بيا ثع
وإذا كان غياب الصالب في بعس األحيان بدبب مقبػل لجى أسخة الصالب كالغياب 
ألجل ميام مشدلية بديصة أو بدبب عػامل صحية يسكغ التغمب عمييا أ و، بدبب 

ال عػامل أخخى غيخ ذات تأثيخ قػي ولكغ يججىا الصالب فخصة لمغياب ، فإن ذلظ 
يعتبخ مقبػاًل مغ ناحية تخبػية ألن تمظ الطخوف الخاصة يسكغ التغمب عمييا 

  0ومػاجيتا بحيث ال تكػن عائقًا في سبيل الحزػر إلى السجرسة 
 األسباب والجوافع :



يخجع غياب والصالب وىخوبو مغ السجرسة ألسباب وعػامل عجة مشيا ما يعػد إلى 
ومشيا ما يعػد ألسختو ومشيا عػامل أخخى غيخ الصالب نفدو ومشيا ما يعػد لمسجرسة 

ىحه وتمظ ، وسشتصخق في األسصخ التالية ألىع تمظ األسباب والجوافع التي قج تكػن 
 وراء غياب الصالب وىخوبو مغ السجرسة :

 أواًل : العػامل الحاتية :

 وىي عػامل تعػد لمصمب نفدو وتتسثل في :

يستمكو مغ استعجادات وقجرات وميػل لذخرية الصالب وتخكيبتو الشفدية بسا  -1
 0تجعمو ال يتقبل العسل السجرسي وال يقبل عميو 

اإلعاقات والعاىات الرحية والشفدية السالزمة لمصالب والتي تسشعو عغ  -2
مدايخة زمالئو فتجعمو مػضعًا لدخخيتيع فتربح السجرسة بالشدبة لو خبخة 

 .شخيقيا إثبات ذاتو ائل يحاول عغغيخ سارة مسا يجفعو إلى البحث عغ وس
عجم قجرة الصالب عمى استغالل وتشطيع وقتو وجيل أفزل شخق االستحكار،  -3

 0مسا يدبب لو إحباشًا و إحداسا بالعجد عغ مدايخة زمالئو تحريميًا 
الخغبة في تأكيج االستقاللية وإثبات الحات فيطيخ االستيتار والعشاد و كدخ  -4

السجرسة والسشدل ( والتي يمجأ إلييا  األنطسة والقػانيغ التي يزعيا الكبار)
 0كػسائل ضغط إلثبات وجػده 

ضعف الجافعية لمتعمع وىي حالة تتجنى فييا دوافع التعمع فيفقج الصالب   -5
االستثارة ومػاصمة التقجم مسا يؤدي إلى اإلخفاق السدتسخ وعجم تحقيق 

 0التكيف الجراسي والشفدي 

 ثانيًا : العػامل لسجرسية :

تعػد لصبيعة الجػ السجرسي و الشطام القائع والطخوف الدائجة التي تحكع وىي عػامل 
 العالقة بيغ عشاصخ السجتسع السجرسي مثل :

عجم سالمة الشطام السجرسي وتأرجحو بيغ الرخامة والقدػة وسيصخة عقاب  -1
كػسيمة لمتعامل مع الصالب أو التخاخي واإلىسال وعجم تػفخ وسائل الزبط 

 .السشاسبة



عس أنػاع العقاب بذكل عذػائي وغيخ مقشغ مثل تكميف الصالب سيصخة ب -2
بكتابة الػاجب عجة مخات والحخمان مغ بعس الحرز الجراسية والتيجيج 

 الخ000باإلجخاءات العقابية 
عجم اإلحداس بالحب والتقجيخ واالحتخام مغ قبل عشاصخ السجتسع السجرسي  -3

 شفدي حيث يبقى الصالب قمقًا متػتخًا فاقجًا األمغ ال
  0إحداس الصالب بعجم إيفاء التعميع لستصمباتو الذخرية واالجتساعية  -4
عجم تػفخ األنذصة الكافية والسشاسبة لسيػل الصالب وقجراتو واستعجاداتو  -5

 التي تداعجه في خفس التػتخ لجيو وتحقيق السديج مغ اإلشباع الشفدي 
لب عغ اإليفاء كثخة األعباء والػاجبات ، خاصة السشدلية التي يعجد الصا -6

 0بستصمباتيا 
عجم تقبل الصالب والتعخف عمى مذكالتو ووضع الحمػل السشاسبة ليا مسا  -7

أوجج فجػة بيشو وبيغ بقية عشاصخ السجتسع السجرسي فكان ذلظ سببًا في فقج 
 الثقة في مخخجات العسمية التعميسية بخمتيا والمجػء إلى مرادر أخخى لتقّبمو 

 
 ية :ثالثا : العػامل األسخ 

وتتسثل في شبيعة الحياة السشدلية والطخوف السختمفة التي تعيذيا والخوابط التي 
 تحكع العالقة بيغ أعزائيا ، ومسا يالحظ في ىحا الذأن ما يمي :

اضصخاب العالقات األسخية وما يذػبيا مغ عػامل التػتخ والفذل مغ خالل  -1
كثخة الخالفات والسذاجخات بيغ أعزائيا مسا يذعخ الصالب بالحخمان وفقجان 

  0األمغ الشفدي 
ضعف عػامل الزبط و الخقابة األسخية بدبب ثقة الػالجيغ السفصخة في   -2

الحيغ وججوا في عجم الستابعة  األبشاء أو إىساليع و انذغاليع عغ متابعتيع
 0فخصة التخاذ قخاراتيع الفخدية بعيجا عغ عيػن اآلباء 

سػء السعاممة األسخية والتي تتأرجح بيغ التجليل والحساية الدائجة التي تجعل   -3
الصالب اتكاليًا سخيع االنجحاب وسيل االنقياد لكل السغخيات وبيغ القدػة 

عمو محاشًا بدياج مغ األنطسة والقػانيغ الدائجة والزػابط الذجيجة التي تج



السشدلية الرارمة مسا يجعل التػتخ والقمق ىػ سسة الصالب الحي يجعمو 
 0يبحث عغ متشفذ آخخ بعيج عغ السشدل والسجرسة 

عجم قجرة األسخة عمى اإليفاء بستصمبات واحتياجات السجرسة ، وحاجات  -4
ب مشعًا لإلحخاج ومحاولة الصالب بذكل عام ، مسا يجفع الصالب لتعسج الغيا

 0لمبحث عسا يفي بستصمباتو 
 


