
 
 ثانيًا : اإلجراءات اإلدارية :

لتعريفيؼ بالشتائج الؾخيسة التي تعؾد وضع نغام واضح لمظالب  -1
عميؼ بدبب الغياب واليروب مؽ السدرسة ، مع تؾضيح اإلجراءات 
التي تشتغر مؽ يتكرر غيابو مؽ الظالب وأن تظبيق تمػ اإلجراءات 

 0ال يسكؽ التداىل فيو أو التقاضي عشو 
التأكيد عمى ضرورة تدجيل الغياب في كل حرة عؽ طريق  -2

ذلػ بذكل دقيق وداخل الحرص دون االعتساد السعمسيؽ وأن يتؼ 
بذكل كامل عمى عر فاء الفرؾل الذيؽ قد يدتغمؾن عالقاتيؼ 

 .بزمالئيؼ 
الستابعة السدتسرة لغياب الظالب وتدجيمو في الدجالت الخاصة  -3

بو لمتعرف عمى مؽ يتكرر غيابو مشيؼ ، وتتؼ الستابعو بذكل 
ىا الظالب مؽ ولي يؾمي مع التأكد مؽ صحة السبررات التي يحزر 

أمره أو الجيات األخرى كالتقارير الظبية ومحاضر التؾقيف وما 
شابو ذلػ وليكؽ ذلػ عؽ طريق أحد اإلدارييؽ إلعظائو صفة أكثر 

 0رسسية 
تحؾيل حاالت الغياب الستكررة إلى السرشد الظالبي لدراستيا  -4

والتعرف عمى أسبابيا ودوافعيا ووضع البرامج والخدمات 
 0ة واإلرشادية السشاسبة لسؾاجية تمػ السذكالت وعالجيا التؾجييي

إبالغ ولي أمر الظالب بغياب ابشو بذكل فؾري وفي نفس يؾم  -5
الغياب وحبذا لؾ يتؼ ذلػ خالل الحرة األولى أو الثانية عمى 
أقص حد لكي يكؾن عمى بيشة بغياب ابشو وبالتالي إمكانية متابعتو 

لي األمر بزرورة الحزؾر إلى لمتعرف عمى حالتو والتأكيد عمي و 
 .السدرسة لسشاقذة الحالة 



التأكيد عمى الظالب الغائب بااللتزام بعدم تكرار الغياب وكتابة  -6
التعيدات الخظية عميو وعمى ولي أمره مع التأكيد بتظبيق المؾائح 

 0في حالة تكرار الغياب 
اتباع إجراءات اشد قدؾة لسؽ يتكرر غيابو وىروبو مؽ السدرسة  -7

لحرمان مؽ حرص التربية الرياضية أو السذاركة في الحفالت كا
 0السدرسية والزيارات الخارجية

تشفيذ التعميسات والتشغيسات التي تزسشتيا الالئحة الداخمية لتشغيؼ  -8
السدارس والتي تشص عمى بعض ا>راءات التي يمزم العسل بيا عشد 

 0التعامل مع حاالت الغياب 
يسكؽ أن تشجح السدرسة في تشفيذ وميسا يكؽ مؽ أمر فإنو ال  -9

إجراءاتيا ووسائميا التربؾية واإلدارية لعالج مذكمة غياب الظالب 
وىروبيؼ إذا لؼ تبد األسرة تعاونًا ممحؾعًا في تشفيذ تمػ اإلجراءات 
ومتابعتيا ، وإذا لؼ تكؽ األسرة جّدية في مسارسة دورىا التربؾي 

 لؾقايةفديكؾن الفذل مرير كل محاوالت العالج وا

 
 
 
 

 السلوك العدواني:راتعا :

وىؾ سمؾك مقرؾد قد يشتج عشو أذى يريب إندانًا أو حيؾانًا أو تحظيسًا لألشياء أو 
السستمكات. ويعّبر الظفل عؽ ىذا الدمؾك بأساليب متعددة قد تكؾن بدنية أو لفغية، 

الدشيؽ  وقد تكؾن مباشرة أو غير مباشرة، ويبدأ ىذا الدمؾك عشد األطفال عادة في
األولى ولكؽ بذكل ندبي فقد تجده عشد البعض واضحًا وعشد البعض اآلخر اليغير 



إال مؽ خالل مؾاقف معيشة ثؼ يتشاقص تدريجّيًا إلى أن يرل إلى السرحمة االبتدائية 
 فيزداد سمؾكو العدواني نتيجة التقائو بأطفال مثمو.

 ــ ومن أهم األسثاب التي تثري العدوان لدى األطفال:
 . التؾترات الشفدية واالنفعالية الشاتجة مؽ الزغؾط األسرية. أ

 . اإلحباط والفذل في إشباع الحاجات. ب

. تقميده أو تأثره بشسؾذج مؽ الدمؾك العدواني الذي يردر مؽ األشخاص الذيؽ  ت
يعجب بيؼ سؾاء أكانؾا صغارًا أو كبارًا، وقد يكؾن ذلػ الشسؾذج ناتجًا عؽ مذاىدة 

 أو قراءة قرة وتأثره بذخرياتيا.التمفاز 

 . عدم محاسبة الؾالديؽ لمظفل عشد قيامو بأول سمؾك عدواني. ث

 . محؾلة إثارة اآلخريؽ ونيل إعجابيؼ. ج

 ــ أسالية عالج السلوك العدواني لدى األطفال:
 . إشباع الحاجات األساسية لمظفل ومتابعة شؤونو كافة. أ

 لمظفل.. العشاية بالشؾاحي الشفدية  ب

 . متابعة دوافع الدمؾك العدواني ومحاولة تؾجييو بذكل إيجابي. ت

 . مراعاة الفروق الفردية بيؽ األطفال وعدم التسييز فيسا بيشيؼ. ث


