
 

 رابعًا : عؽامل أخرى :

 وتتسثل في غير ما ذكر أعاله ومؼ أىسيا :
وما يققمو أعزاؤىا لمطالب مؼ مغريات تقفعو  دصقاا جساعة اال -1

لسجاراتيػ واالنرياع لرغباتيػ في الغياب واليروب مؼ السقرسة وإشغال 
 .تية الؽات ازا  السمذات الؽا

عؽامل الجذب السختمفة التي تتؽفر لمطالب وتربح في متشاول يقه  -2
بسجرد خروجو مؼ السشزل مثل األسؽاق العامة وشؽاطئ البحر وأماكؼ 

 .التجسع ومقاىي اإلنترنت والكازيشؽىات 
 

 البرنامج العالجي:

عمى الرغػ مؼ التأثير الدمبي لغياب الطالب وىروبو مؼ السقرسة عمى 
الطالب نفدو وعمى أسرتو والسجتسع بذكل عام ، إال أن تأثيره عمى السقرسة 
أكثر وضؽحًا ، ذلغ أنو عامل كبير يداىػ في تفذي الفؽضى داخل السقرسة 

 0بشعاميا العام واإلخالل 

فتكرار حاالت الغياب واليروب مؼ السقرسة وبروزىا كعاىرة واضحة في 
مقرسة ما يدبب خماًل في نعام السقرسة وتقىؽر مدتؽى طالبيا التعميسي 
والتربؽي ، خادصة في ظل عجز السقرسة عؼ مؽاجية مثل ىذه السذكالت ) 

 وااية وعالجًا (

ة عمى اتخاذ اإلجرا ات اإلدارية ومؼ ىشا فعمى السقرسة أن تكؽن اادر 
والتربؽية السشاسبة لعالج مذكمة الغياب واليروب ، وجاّدة في تطبيقيا والحق 
مؼ خطؽرتيا والتي اق تتجاوز أسؽار السقرسة إلى السجتسع الخارجي فتعير 
حاالت الدراة والعشف وإيذا  اآلخريؼ والتخريب واالعتقا  عمى السستمكات 

ة ، وما إلى ذلغ مؼ مذكالت تربح السقرسة والسشزل العامة وكدر األنعس
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ومؼ أىػ ما يسكؼ أن تقؽم بو السقرسة في  عاجزيؼ عؼ حّميا ومؽاجيتيا ،
 ىذا السجال :

 أواًل : اإلجرا ات الفشية :

دراسة السذكالت الطالبية الحقيقية والتعرف عمى أسبابيا مع مراعاة  -1
وإغفال جؽىرىا ، واعتبار عقم التركيز عمى أعراض السذكالت وظؽاىرىا 

 0كل مذكمة حالة لؽحقىا متفردة بذاتيا 
تييئة العروف السشاسبة لتحقيق مزيق مؼ التؽافق الشفدي والتربؽي  -2

 لمطالب عؼ طريق :
 0ادة مؼ التعميػ بأكبر اقر مسكؼ تييئة الفرص لالستف - أ
قادات الطالب وتؽجيييا بذكل الكذف عؼ اقرات وميؽل واستع - ب

 .جيق
 0افعية لقى الطالب نحؽ التعميػ بذتى الؽسائل إثارة الق - ت
تعزيز الجؽانب اإليجابية في شخرية الطالب والتعامل بحكسة مع  - ث

 0الجؽانب الدمبية 
 .السؽازنة بيؼ ما تكمف بو السقرسة طالبيا وما يطيقؽن تحسمو  - ج
إثارة التشافس والتدابق بيؼ الطالب وتذجيع التعاون والعسل   - ح

 0الجساعي بيشيػ 

السزيق مؼ عؽامل الزبط داخل السقرسة عؼ طريق وضع نعام  خمق-3
مقرسي مشاسب يقفع الطالب إلى مدتؽًى معيؼ مؼ ضبط الشفس يداعق 
عمى تالفي السذكالت السقرسية وعالجيا ، مع مالحعة أن يكؽن ضبطًا 
ذاتيًا نابعًا مؼ الطالب أنفديػ وليس ضبطًا عذؽائيًا بفرض تعميسات 

 0وسمطة القانؽن شقيقة بقؽة الشعام 

دعػ برامج وخقمات التؽجيو واإلرشاد السقرسي وتفعيميا وذلغ مؼ  -4
أجل مداعقة الطالب لتحقيق أارى حق مسكؼ مؼ التؽافق الشفدي 
والتربؽي واالجتساعي وإيجاد شخريات متزنة مؼ الطالب تتفاعل مع 



 0اآلخريؼ بذكل إيجابي وتدتغل إمكاناتيا واقراتيا أفزل استغالل 
تؽثيق العالاة بيؼ البيت والسقرسة لخمق السزيق مؼ التفاىػ  -5

والتعاون السذترك بيشيا حؽل أفزل الؽسائل لمتعامل مع الطالب 
والتعرف عمى مذكالتو ووضع الحمؽل السشاسبة لكل ما يعؽق مديرة 

 .حياتو القراسية والعامة 

 
 


