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الممخص

تيتم المجتمعات عمى اختالف درجات رقييا في الحضارة بطمبتيا وشبابيا؛ ألنيا تعقد عمييم
اآلمال في استقرارىا وتطويرىا وتقدميا.
وقد تضمن البحث الحالي اربع مباحث وىو :
المبحث االول  :مفيوم االدارة المدرسية ووظيفة االدارة المدرسية و اىمية االدارة المدرسية
وخصائص االدارة الناجحة .
المبحث الثاني  :خصائص طالب المرحمة المتوسطة.
المبحث الثالث  :أسباب الغياب المتكرر لطالب المرحمة المتوسطة.
المبحث الرابع  :النتائج المترتبة عمى الغياب ,والتوصيات .
Abstract
Societies of varying degrees of advancement in civilization are
interested in their request and youth, because they hold the hopes for
their stability, development and progress.
The current research included four topics:
The first topic: the concept of school administration, the function of
school administration, the importance of school administration and the
characteristics of successful management.
The second topic: characteristics of middle school students.
The third topic: the reasons for the frequent absence of middle school
students.
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.The fourth topic: the consequences of absence, and recommendations
مقدمـة:
تيتم المجتمعات عمى اختالف درجات رقييا في الحضارة بطمبتيا وشبابيا؛ ألنيا تعقد عمييم
اآلمال في استقرارىا وتطويرىا وتقدميا.
حيث تعد المدرسـة من وسائط النظام الترـوي ،واحدى الدعائم الرئيسة في المجتمع ،فيي وسيمة
استم ارره ،وبقائو ،وتطوره ،وتقدمو في جميع المجاالت ،فقد أدركت ىذه المجتمعات أىمية
المدرسة وأولتيا العناية واالىتمام ،حيث إنيا تعد واحدةً من أىم أساليب الضبط االجتماعي.
وتعد ظاىرة غياب الطالب عن مدارسيم من أىم المشكالت التي تيدد كيان العممية التعميمية،
وبخاصة عندما تصل وتتضخم إلى حد الغياب الجماعي في أوقات معينة من السنة الدراسية؛
مثل التي تعقب افتتاح السنة الدراسية ،أو ما قبل االمتحانات(.جابر عبد الحميد:1831،
.)743
ويشكل غياب الطالب بالمرحمة المتوسطة عن المدرسة في العراق ظاىرةً تستحق الدراسة؛ لما
كما
ليا من أثر في االستثمار التعميمي في البشر ،ذلك بأنيا تقمل من عائد العممية التربوية ً
ونوعا( .العباس.)8 :4114،
ً
وتعد اإلدارة المدرسية ىي المعنية والمنوط بيا االىتمام بيذه المشكمة؛ لما ليا من دور كبير في

فرض البيئة المناسبة التي تساعد كل من ىم داخل المؤسسة التعميمية لمتكيف مع البيئة
المدرسية ،والشعور باالنتماء إلييا .
مشكمة الدراسة:
تم القيام بإحضار إحصائيات الغياب في المدارس المتوسطة لمطالب في بغداد وقد تبين من
تمك اإلحصائيات ارتفاع نسب الغياب المتكرر بشكل يمثل ظاىرةً منتشرةً بين الطالب.
عقيدا ،ىو ما يترتب عمى ذلك النوع من الغياب من آثار سمبية ،وىو ما
ولعل ما يزيد األمر ت ً
تؤكده بعض الدراسات؛ ومنيا( :دراسة  ،)Bozol & Varrati , 1983ودراسة & Stenntt
 ،)Isaacs , 1980حيث أكدتا عمى أن ىناك عالقةً بين غياب الطالب وتحصيميم الدراسي

بشكل سمبي.
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أهمية الدراسة:
 -1يمكن أن تساعد إدارة المدرسة عمى مواجية ظاىرة الغياب المتكرر لمطالب.
 -4إلقاء الضوء عمى ظاىرة الغياب المتكرر لمطالب عن مدارسيم ،وصوًال لحل المشكمة.

أهداف الدراسة:

 -1التعرف عمى أسباب الغياب المتكرر لطالب المرحمة المتوسطة مدينة بغداد من وجية نظر
عينة الدراسة.
 -4التعرف عمى النتائج المترتبة عمى الغياب المتكرر لطالب المرحمة المتوسطة في مدينة
بغداد من وجية نظر عينة الدراسة.
 -7تقديم حمول ومقترحات يمكن االسترشاد بيا في مواجية الغياب المتكرر لطالب المرحمة
المتوسطة الحكومية في مدينة بغداد .
المبحث االول  :مفهوم االدارة المدرسية ووظيفة االدارة المدرسية و اهمية االدارة المدرسية
وخصائص االدارة الناجحة
-1مفهوم االدارة المدرسية :
وىي جميع الجيود واألنشطة والعمميات من تخطيط وتنظيم ورقابة ومتابعة وتوجيو التي يقوم
بيا المدير مع العاممين معو من مدرسين واداريين؛ بغرض بناء واعداد التمميذ من جميع النواحي
(عقميًّا ،أخالقيًّا ،وجدانيًّا ،جسميًّا)؛ لمساعدتو عمى أن يتكيف بنجاح مع المجتمع ،ويحافظ عمى
بيئتو المحيطة ،ويساىم في تقدم مجتمعو( .دياب.)88 ،4111 :
-2وظيفة اإلدارة المدرسية :
مع تطور الفكر التربوي ،تغيرت وظيفة اإلدارة المدرسية ،واتسع مجاليا ،فقد أصبحت إدارة
تطوير وانماء ،ويمكن تمخيص وظائف اإلدارة المدرسية في اآلتي( :العمايرة.)35 ،4111 :
ا -دراسة المجتمع ومشكالتو وأىدافو وأمانيو ،والعمل عمى حل مشكالتو وتحقيق أىدافو.
ب -العمل عمى تزويد المتعمم باعتباره محور العممية التعميمية العممية بخبرات متنوعة يستطيع
من خالليا مواجية ما يتعرض لو من مشكالت.
ج -تييئة الظروف وتقديم الخدمات والخبرات التي تساعد عمى تربية التالميذ وتعميميم وتحقيق
النمو المتكامل لشخصيتيم.
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د -االرتقاء بمستوى أداء المعممين لمقيام بتنفيذ المناىج المقررة؛ لتحقيق األىداف التربوية من
خالل االطالع عمى ما يستجد من معمومات ومعارف.
-3أهمية اإلدارة المدرسية:
ىاما من عناصر العممية التربوية ،فيي تعد وحدة التنفيذ،
ًا
تعد اإلدارة المدرسية
عنصر ً
ويمكن تناول أىمية اإلدارة المدرسية فيما يمي( :مصطفى.)41:1888 ،
-

ضرورية لكل مدرسة ،والبد من التعاون والمشاركة مع اآلخرين؛ لوضع األىداف المراد

تحقيقيا.
-

االستخدام األمثل لمموارد المالية والبشرية؛ لتحقيق حاجات التالميذ وتنمية شخصيتيم.

-

اإلشباع الكامل لمحاجات والرغبات اإلنسانية داخل المدرسة وخارجيا.

-

تنفيذ األعمال بواسطة آخرين (بتخطيط وتنظيم وتوجيو ورقابة).

 -4خصائص اإلدارة الناجحة:
لإلدارة الناجحة مجموعة كبيرة من الخصائص التي تميزىا عن غيرىا من أنواع اإلدارات
األخرى ،ويمكن عرض ىذه الخصائص فيما يمي( :حسين.)71 , 4114 :
أن تكون اجتماعيةً :بمعنى أن تكون بعيدةً عن االستبداد والتسمط ،مستجيبةً لممشورة،
مدركةً لصالح العام.
-

أن تكون إنسانيةً :يشمل حسن معاممة اآلخرين ،وتقديرىم ،واالستماع إلى وجية نظرىم،

والتعرف عمى مشكالتيم ،ومساعدتيم في الوصول إلى الحمول السميمة.

بعيدا عن تسمط رئيس التنظيم ،باتخاذ
أن تكون شوريةً :بمعنى أن يكون أسموب اإلدارة ً
القرار دون الرجوع إلى أعضاء التنظيم والمشاركين فيو ،ويتسم التنظيم اإلداري بالديمقراطية.
-

تتسم بالمرونة في الحركة والعمل ،وأن ال تكون ذات قوالب جامدة وثابتة ،وانما تتسم

حسب الموقف والظروف.
-

أن تكون عمميةً :تتكيف ىنا األصول والمبادئ النظرية حسب مقتضيات الموقف

-

أن تتميز بالكفاءة والفاعمية :ويكون باالستخدام األمثل لإلمكانات المادية والبشرية.

-

تحديد السياسات ووضع البرامج والمساواة فييا بين أعضاء التنظيم.

التعميمي.
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المبحث الثاني :خصائص طالب المرحمة المتوسطة:
تعد المرحمة العمرية من  13 - 14سنةً (فترة المراىقة) من أىم المراحل التي يمر بيا اإلنسان

شأنا في حياة
في حياتو ،لما ليا تأثير عمى حياتو كميا
ً
مستقبال ،فيي من أىم وأخطر المراحل ً
األبناء بعد مرحمة الطفولة.
وقد أطمق عمييا العمماء مرحمة (الوالدة الثانية) ،وىذا بسبب خصائص وتغيرات تصيب الفرد في
ىذه المرحمة في جميع النواحي؛ الجسمية واالنفعالية والعقمية والنفسية واالجتماعية والجنسية،
وىي التغيرات التي من شأنيا أن تجعل الفرد يتقدم نحو النضج بطريقة تدريجية.
رجال
إنسانا
ففي عمر العشرينات ،يكتمل نمو الفرد من كافة الجوانب ،فيصبح
اشدا؛ ( ً
ً
مكتمال ر ً
ً
مؤىال لمدخول إلى معترك الحياة بكافة جوانبيا.
كان أو امرأةً)،
ً
وقد أولى عمماء النفس وعمماء االجتماع أولويةً كبيرةً ليذه الفترة وتناولوىا من مختمف جوانبيا،
ويمكن عرض بعض من ذلك فيما يمي:
 حاجات المراهقين:الحاجة ىي شعور الفرد بنقص شيء أو فقده ،فيسعى في طمبو؛ ليدفع عن نفسو الشعور
بالخطر ،أو يحقق ليا رغبتيا في الحصول عمى ما تطمبو أو تميل إليو (زعيالوي.)3 :1883 ،
وقد وجد عمماء النفس أن تكوين اإلنسان وعممياتو الديناميكية تتطمب إشباع حاجات معينة في
ظروف خاصة وبأساليب معينة؛ حتى يتمكن من أن ينشأ نشأةً صحيحةً من الناحيتين النفسية
والجسمية ،فالحاجات ىي أساس مشكالت التكيف التي تواجو اإلنسان في مراحل عمره المختمفة
بما فييا مرحمة المراىقة ،فالشخصية ال تتحقق ليا الصحة النفسية السميمة ،إال إذا أشبعت ىذه
الحاجات (حسين وآخرون.) 47 :1834 ،
ومن الحاجات التي يحتاجها المراهق:
-1

الحاجات الجسمية.

-2

الحاجات النفسية.

-3

الحاجات االجتماعية.

-4

الحاجات الثقافية.

ويمكن تناول كل حاجة من هذه الحاجات عمى النحو التالي:
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ا -الحاجات الجسمية:
تتعمق الحاجات الجسمية بسالمة الجسم من العطش والجوع والخوف والتعب والتوتر الجنسي
والشعور بالبرد أو الحر والتخمص من الفضالت واألرق ،إ ًذا ىو يحتاج إلى األمن الجسمي

والصحة الجسمية وتجنب األلم والخطر؛ ألن توقع الخطر يثير في نفسو القمق والشعور
بالخوف ،ويحتاج إلى الراحة واالسترخاء والشفاء من األمراض والجروح ،ويحتاج إلى الحماية
ضد الحرمان من إشباع الدوافع ,وعدم القدرة عمى إشباع الحاجات الجسمية قد يؤدي بالمراىق
ضمانا لصحتو الجسمية
توتر يسعى إلى التخمص منو؛
إلى سوء التوافق ،ومن ثَم يسبب لو ًا
ً
(الخراشي.)45 :4111،
 -2الحاجات النفسية:
تبين العديد من الدراسات النفسية أن لممراىق العديد من االحتياجات النفسية التي يجب إشباعيا
لديو ،ومن اىم تمك الحاجات ىي الحاجة إلى عبادة اهلل ,والحاجة الى االمن والحاجة الى
تحقيق الذات والحاجة الى االستقالل والحاجة الى النمو العقمي واالبتكار والحاجة الى القيم
والحاجة الى الحب والقبول و الحاجة الى التقدير والمكانة االجتماعية
-3الحاجات االجتماعية:
من أىم الحاجات التي يحتاجيا المراىق في ىذا العمر ىي الحاجة إلى الرفقة ،فاإلنسان
كائن اجتماعي بطبعو ،فالرفقة تعتبر مصدر من مصادر تربية اإلنسان ومعرفتو وأنسو وسروره
ومواساتو ومساعدتو ،وىي ذات أثر كبير في حياة الفرد السيما المراىق.
ويتحمس المراىق لجماعة الرفقة ،وينتقد بشدة منيم خارجيا ،ويتأثر المراىق برفقتو أكثر من
تأثره بالكبار ،فيتعمم منيم الكثير من المعايير السموكية ،ويقضي معيم وقتو ،ويتبادل معيم
الخبرات واآلراء ،كما أنيا وسيمةً من وسائل التنافس وتحقيق الذات( .الزعيالوي.)33 ،1883 ،
 -4الحاجات الثقافية:

وتتمثل ىذه الحاجة ب الحاجة الى االستطالع والحاجة الى تحديد اليوية .
المبحث الثالث  :أسباب الغياب المتكرر لطالب المرحمة المتوسطة:
الشك أن المرحمة المتوسطة من المراحل المتميزة في حياة الطمبة الدارسين ،وىي مرحمة ىامة
دور أساسيًّا في تشكيل شخصية الطمبة،
صالحا ،ولما كانت اإلدارة المدرسية تمعب ًا
في بناء الفرد
ً
744

أشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة علــمية محكــمة  ...العــدد الثاني عشر
فالبد من معرفة األسباب التي تدفع الطمبة يتغيبون عن دروسيم في المدارس؛ بل ويتغيبون
بشكل متكرر دون أي اىتمام من ِقَبل اإلدارة المدرسية لمواجية ىذه الظاىرة قبل استفحاليا.
وتشير األدبيات التربوية إلى بعض تمك األسباب ،والتي يمكن إيجازىا فيما يمي:
-1المشكالت العاطفية (لدى الطالب):
كثير من مشكالت الطفولة المبكرة والمتأخرة ينجم عن الشعور باعتبار الذات ،فالشعور الذي
إن ًا
يحممو المراىقون نحو أنفسيم ىو أحد محددات السموك البالغة األىمية ،وشعور المراىق أنو
شخص بال قيمة يفتقر إلى احترام الذات يؤثر عمى دوافعو واتجاىاتو وسموكو ،فيو ينظر إلى كل
شيء من ناحية تشاؤمية.
متفائال بنتائج ما يقوم بو من جيد وعمل ،فيو
فالمراىق الذي يفتقر إلى الثقة بالذات ال يكون
ً
يشعر بالعجز والنقص والتشاؤم ،ويفقد الحماية بسرعة ،وتتبدد األشياء بالنسبة لو كأنيا تسير

وغالبا ما يشعر بالخوف (.بيبي.)131 :4111 ،
دائما بشكل خاطئ ،وىو يستسمم بسيولة،
ً
ً
والمراىق الذي فقد أحد والديو سواء أكان ذلك أثناء طفولتو ،أو في نفس فترة المراىقة ،أو لم يفقد
شديدا في تقديره
انخفاضا
أحدا ،ولكن نتيجة انشغال الوالدين عنو ،ولم يجد من يحتويو ،فإنو يجد
ً
ً
ً
جدا ،فيذا الشعور ناجم عن
لذاتو ،فيعتقد أنو شخص ال قيمة لو ،ويكون احترامو لذاتو ضعيفًا ً
المراىق بسبب أن أقرب الناس لو تركوه ،واآلخرون يتعاممون معو بعين الشفقة والرحمة ،وليس

لشخصو نفسو وذاتو.
اضا عاطفيةً سمبيةً ،وتزداد تمك األعراض عند المراىق المحروم
وىذا األمر الذي يظير أعر ً
بسبب اإلىمال من أحد الوالدين ،أو بانفصاليما ،ومن تمك األغراض ،الخوف واالكتئاب
والمشكالت مع االصدقاء و الخجل والخوف
-2أنواع العقاب:
في إطار المدرسة ال يتم المجوء إلى العقاب ألنو يؤدي الى أضرار جسدية عمى الطالب ،فإن
ذلك يمكن أن يؤدي إلى وجود عقد نفسية لديو ،وتظير أعراضيا عميو كمما أخذ بالنمو ،وبدأت
تظير شخصيتو الثابتة المستقمة حيث ان انواع العقاب ىي العقاب الجسدي والعقاب الجسدي
والمعنوي والعقوبات الكتابية والعقوبات المفظية .
-3العقاب المعنوي:
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ىو تيديدات لفظية ،وتوبيخ ،واستخدام عبارات جارحة ،وتعبيرات الوجو غير المعبرة عن أي
شيء ،ويستخدم ىذا النوع من العقاب في كثير من المواقف التربوية ،وييدف إلى تقميل ظيور
أشكال السموك غير المرغوب فيو ،أو إضعاف االستجابة بين المثيرات واالستجابات غير
المرغوبة فييا.
ونظر لسيولة استخدام مثل ىذا النوع من العقاب ،فإنو يجب الحذر عند التمفظ بالعبارات
ًا
المسيئة .ولمعقاب المعنوي العديد من األشكال ،حيث من انواع العقاب المعنوي ىو الزجر
والتوبيخ ,الشتم واالىانة  ,االىمال والسخرية واالستيزاء
-4العقاب االجتماعي:
وىو كل شكل من أشكال الحرمان والعزل االجتماعي ،وسحب المثيرات أو المعززات اإليجابية
المرغوب فييا لمدة معينة ،أو بشكل دائم ،ولمعقاب االجتماعي العديد من األشكال تتمثل في:
اإلبعاد و العزل  ,و الحرمان
 -5األسباب المدرسية التعميمية:
لعل من أىم أسباب تغيب الطالب عن مدرستو ىي تمك المشكالت المدرسية التعميمية التي
تواجيو ،والتي من أىميا( :الدوسري.)58 ،1881 ،
 قمة الدافعية لمتحصيل الدراسي. صعوبة الفيم والتركيز واالىتمام بالمواد الدراسية. ضعف كفاءة المدرسين. صعوبة المناىج وعدم مالءمتيا. الشعور العام بعدم جدوى الدراسة.وباإلضافة إلى ما سبق ،فإن ىناك مجموعة أسباب أخرى ليا دور كبير في انصراف الطالب
عن مدرستو في الكثير من األوقات ،ويمكن عرض ىذه األسباب فيما يمي:
 صعوبة تركيز االنتباه والسرحان. النسيان وضعف الذاكرة. عدم القدرة عمى تخطيط وتنظيم الوقت. نقص الضبط والربط في المدرسة.744
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 التأخير الدراسي في مادة أو أكثر. تمييز المدرسين لبعض التالميذ دون اآلخرين. نقص اإلرشاد التربوي.المبحث الرابع :النتائج المترتبة عمى الغياب والتوصيات :
يكثر الطمبة من الغياب عن المدرسة لفترة ليست بقصيرة قبل بدء االمتحانات النيائية والفترات
التي تسبق اإلجازة ،والسبب ىو عدم تقديرىم لعواقب ىذا الغياب ،وتعد ىذه الفترة حرجةً وىامةً

مناسبا ،باإلضافة إلى العواقب التي يمكن أن تنتج عن المراجعة
إعدادا
حيث تعد الطالب
ً
ً
الشاممة من ِقَبل المعمم ،حيث يساىم غياب الطالب ىنا إلى فقدان كثير من فرص التفوق
والنجاح ،ولعل ىذا البعد يعد من أىم النتائج الواضحة ليذه الظاىرة.

• الغياب وأثره عمى التحصيل الدراسي:
يعتبر التغيب عن المدرسة مشكمةً من المشاكل النفسية واالجتماعية التربوية المنتشرة في وقتنا

دور جوىريًّا في تطور حركة المجتمع ،وذلك بسبب أنو
المعاصر ،ويقوم التعميم بمختمف مراحمو ًا
يركز في جوىره عمى تنمية العامل البشري ،وال شك أن كل مجتمع بحاجة إلى كوادر عممية
مؤىمة في مختمف مجاالت الحياة ،وقدرة عمى اكتساب العموم والمعارف والعمل عمى تنميتيا،
ولعل مجتمعنا العربي أحوج ما يكون عمى االعتماد عمى القوة الذاتية من أبنائو ،ولكن بسبب
الغياب المتكرر من أبناء المجتمع عن المدرسة سيحدث تدني في التحصيل الدراسي ،وبالتالي
يتسبب في مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية لمدولة.
إن الغياب المتكرر لمطالب عن مدارسيم يتسبب في تدني التحصيل الدراسي ،األمر الذي يؤثر
عمى الطالب في( :عبود )77 , 1883 ،
-1

متساىال في كل أموره حتى في األمور األساسية
يكون الطالب في معظم حاالتو
ً

-4

يكتسب صفة االنقياد لمغير ،وال يوجد لديو االعتماد عمى النفس وروح المبادرة الذاتية.

-7

يقف الطالب في جميع حاالتو ،موقف المدافع عن نفسو ،وعما يقوم بو من أعمال،

والضرورية بالنسبة لو.

بسبب عدم الثقة بالنفس والقدرة عمى اإلنجاز.
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-4

يعا
يمكن استف اززه بسيولة؛ لذا فيو يثور في وجو اآلخرين بسرعة ،ويكون التغير لديو سر ً

-3

يتصف بعدم الثبات في األعمال التي يقوم بيا.

-5

يبدو عمية الحزن والتشاؤم والقمق الزائد ألبسط األسباب.

حيث يتحول من وضع آلخر بأبسط ما يكون.

ومن أثر تدني التحصيل الدراسي نستطيع حصر النتائج في( :العيسوي )37 , 4111 ،
 -1التسرب من المدرسة.
 -4الرسوب المتكرر لمطالبة (فشل بالدراسة).
 -7تخريج جيل غير قادر عمى العطاء سواء لنفسو أو لوطنو.
 -4الشعور باإلحباط وعدم الثقة بالنفس.
 -3عدم قدرة المجتمع عمى التطور والتقدم؛ بسبب أن عناصره الفعالة ضعيفة.
 -5تدمير البنية الفوقية لممجتمع.
 -3تشكيل أعباء إضافية عمى الدولة.
 -3زيادة البطالة واالنحراف وتفشي الجرائم كالسرقة.
 -8ارتفاع نسبة الجيل في المجتمع.
فالغياب المتكرر من المدرسة يعد مشكمة ذات أبعاد خطيرة عمى العممية التعميمية والتربوية،
وتستدعي ضرورة االىتمام بيا ،ومحاولة عالجيا ،واال أضحت العممية التعميمية غير ذي فائدة
لكل من الطالب والمجتمع.
التوصيات
أوًال :توصيات خاصة بوزارة التربية:
.1

العمل عمى تطوير األنظمة المدرسية بما يتناسب مع العصر.

.4

تييئة البيئة التعميمية المناسبة والجاذبة لمطالبات في المدارس ،والتركيز عمى عنصر

الترفيو ،مثل وضع الصاالت الرياضية والحدائق وجمسات مريحة جاذبة لمطالبات.
.7

توفير أفضل الوسائل التعميمية الحديثة المجدية.

.4

تطوير المناىج بما يناسب الطفرة العممية الحديثة.

.3

االستفادة من تجارب وخبرات الدول األخرى بما يناسب بيئتنا ومجتمعنا.
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.5

التواصل مع وسائل اإلعالم الحكومية والخاصة؛ إلنشاء قنوات تعميمية لإلرشاد التربوي.

.3

وضع قوانين صارمة تخص المعممات المقصرات في أداء عممين ،مثل خصم الرواتب.

.3

معالجة المخالفات السموكية لدى المعممات ،أو منسوبي المدرسة ،وتطبيق األنظمة

بجدية عمييم قبل الطالبات.
.8

وضع قوانين صارمة لمطالبات أصحاب الغياب المتكرر ،مثل الحرمان من دخول

االختبار ،أو وضع رسوب ونجاح بنسبة غياب الطالبات؛ بمعنى وضع الحضور والغياب مادةً
أساسيةً إذا غابت الطالبة بمعدل كذا تم رسوبيا ،وتتم إعادة السنة بأكمميا ،مثميا مثل المواد
األخرى الرياضيات والعموم.
.11

إعداد خطة تشغيمية أسبوعية لإلجراءات اليومية التي تطبقيا المرشدة الطالبية.

.11

توفير وسائل المواصالت.

ثانيا :توصيات خاصة باإلدارة المدرسية:
ً
ابتكار وسائل حديثة مجدية؛ لزيادة التواصل بين البيت والمدرسة.
.1
.4

تخفيف األعباء غير التعميمية عمى المعمم.

.7

تحفيز المعمم.

.4

وضع البرامج واألنشطة التي تزيد من دافعية الطالب لمتعمم.

.3

تفعيل دور المرشد الطالبي ،وزيادة صالحيتو.

.5

تفعيل دور المعارض العممية والرحالت الميدانية ،واالىتمام بيا.

.3

إيجاد وسائل ترفييية معينة؛ لجذب الطالب ،مثل وضع يوم مفتوح لمطالب والفطور

الجماعي.
.3

توعية الطالب بأضرار الغياب.

.8

استدعاء ولي األمر عند تكرار الغياب.

.11

االىتمام بالجوانب النفسية والعقمية واالجتماعية لدى الطالب.

.11

إعطاء اإلنذارات وطمب األعذار الطبية؛ لمتأكد من سبب غياب الطالب.

.14

وضع االختبارات في أيام األسبوع األخير الذي يسبق اإلجازة.
تفعيل برامج من ِقَبل المرشد الطالبي؛ لجذب الطالب لممدرسة ،ومنيا:

.17
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 وضع شعار أسبوعي في المدرسة ،مثل (حضورك يضيء مدرستك)( ،حديقتنا بحاجة إلىفراشة مثمك)( ،أنت شمس ال تغيب).
 -تنظيم رحالت مدرسية خاصةً يوم الخميس؛ لكثرة الغياب فيو.

 عمل شيادات شكر أسبوعيًّا وشيريًّا لمحضور الدائم وعدم الغياب. تكريم الطالب أمام والده. وضع اسمو في لوحة التميز. اختياره كقدوة لممدرسة شكره بالموقع الخاص بالمدرسة. رفع اسمو لمجيات العميا لمتكريم. إعفاؤىا من الواجبات المدرسية لمدة يوم. -إىداء ولي أمره ىديةً.

ثالثًا :توصيات خاصة بالمعممات:

-1

تحسين أساليب التعامل مع الطالب.

-4

عدم إىمال الحصص؛ سواء بالغياب أو بعدم إعطاء دروس.

-7

السؤال عن الطالب المتغيب.

-4

استخدام طرق التدريس الحديثة.

-3

استخدام الحوافز أثناء شرح الدروس؛ سواء حوافز معنوية أو حوافز مادية.

ابعا :توصيات خاصة بأولياء األمور:
رً
 -1التعاون بين البيت والمدرسة.
-4

عدم التساىل بأمر الغياب.

-7

تنمية رقابة األبناء داخل المنزل وخارجو.

المصادر
جابر عبد الحميد ،سميمان الخضري ( ،)1831بعض العوامل المرتبطة بالغش المدرسي ،عالمالكتب.
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العباس ،أحمد ( ،)4114ظاىرة الغياب في المدارس الثانوية بالكويت دراسة عممية ميدانية،دار القمم ،الكويت.
مصطفى ،صالح عبد الحميد ( )1888اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر،دار المريخ ،الرياض ،ط.4
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