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 تقرٌر القافلة المتكاملة

 -مقــدمة:

إيمانا منا بأهمية القوافؿ اإلرشادية وما يترتب عميها مف إثر ايجابي في تنمية المجتمع فقد تـ تنفيذ قافمة إرشادية مف كمية 
لموافؽ االثنيف امحافظة المنوفية وذلؾ يوـ  -الى مدرسة الثانوية القديمة بنات بشبيف الكوـ والمتجهة االقتصاد المنزلي 

 .أجؿ  مواجهة ظاهرة العنؼ والتغذية السميمة لمطالب "ـ بعنواف" مف  9182/:/81

 -االهداف:

 .ةعالج -سبابهأ –شكاله أ -التنمر المدرسي تعريفه  -

 ( .السميمة)التغذية  لطالب المدارس في هذ المرحمة التغذية المتوازنة -

 
 -المستهدفون:

 الطالب والطالبات في المدرسة . -  
 .    األخصائييف والمشرفيف بالمدرسة – 
  

 -مكان القافلة ومدة التنفٌذ:

 ـ. 9182/:/81الموافؽ الثالثاءمحافظة المنوفية وذلؾ يوـ ا -بشبيف الكوـ  بنات مدرسة الثانوية القديمة -
 . صباحا حتى الواحدة ظهرا التاسعة)يـو واحد( مف الساعة  -

 -المشاركٌن فً القافلة: أسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 
 .أستاذ ووكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة           / خالد عمى عبد الرحمف شاهيف   .دأ -
 د/ سموى سعيد عبد الغني ناصر                     مدرس بقسـ االقتصاد المنزلي والتربية بالكمية . -

 -المشاركٌن من جهات أخرى: أسماء 

 .فريؽ إدارة اإلعالـ  

  القوافؿفريؽ إدارة. 
 لٌةــــٌل الكـــوك                                                                             

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة                                                                               

 والمشرف الفنً على القافلة                                                                                

   
 )أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن(                                                                           
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 األنشطة التً قامت بها كلٌة االقتصاد المنزلً

 
 -تنفيذها:األنشطت التي تن 

ظاهزة العنف بين طالب الودارس وكيفيت التعاهل هعها 

 تزبىيًا :

العنؼ سموؾ غير سوي نظرا لمقوة المستخدمة فيه والتي تنشر المخاوؼ واألضرار التي تترؾ أثرا مؤلمػا عمػى األفػراد فػي النػواحي       
 . في وقت قصير، ومف ثـ فإنه يدمر أمف األفراد وآماف المجتمعاالجتماعية والنفسية واالقتصادية التي يصعب عالجها 

 : تعزيف العنف الودرسي  
سموؾ أو فعؿ يصدر عف طرؼ قد يكوف فردا أو جماعة يحدث أضرارا جسدية أو معنوية ونفسية ويكوف بالمساف أو بالجسد           

وهو رد فعؿ غير سوي … االستفزاز أو التسرع أو ضعؼ قوة الحجة أوأو بواسطة أداة. والعنؼ دليؿ عدـ اتزاف، سواء نتج عف اإلثارة 
 . له عواقب جسدية ونفسية شديدة

  : الخصائص العاهت التي يتصف بها العنف 
 . العنؼ سموؾ ال اجتماعي كثيرا ما يتعارض مع قيـ المجتمع والقوانيف الرسمية العامة فيه - 
       معنويا مثؿ إلحاؽ األذى النفسي أو المعنوي باآلخريفالعنؼ قد يكوف ماديا فيزيقيا وقد يكوف  - 
  .العنؼ يتجه نحو موضوع خارجي قد يكوف فردا أو جماعات أو قد يكوف نحو ممتمكات عامة أو خاصة -
رة إلي بعض دوف اإلشا ودينامياتهاوال يمكف دراسة ظاهرة العنؼ  العنؼ يهدؼ إلي إلحاؽ الضرر أو األذى بالموضوع الذي يتجه إليه -

   .المفاهيـ التي تتداخؿ معها مثاؿ العدواف، الغضب، القوة، اإليذاء
  -عند األبناء: نصائح لغرس القٌم األخالقٌة 

مثػؿ، األمانػة، الصػدؽ، والنظافػة، أمػور تبػدو فػي ظاهرهػا سػهمة، ولكنهػا فػي الواقػع ليسػت  األخالقية عند االبناءغرس القيـ  -1
كذلؾ فهي مهمة مميئة بالتحديات والصعوبات حتى تتـ تنشئة األطفاؿ بطريقة إيجابية تنتج المسػتقبؿ أشخاصػا أسػوياء، ولػف 

 األبناء.يتحقؽ ذلؾ ما لـ يكف الوالداف عمى قدر عاؿ مف الوعي والمعرفة بتربية 
التعامؿ مع الطفؿ يتطمب درجة عالية مف الحساسية والهدوء حتى تصؿ ف الطالبوعف أفضؿ الطرؽ لغرس القيـ المختمفة في نفوس -2

 .له الرسالة التربوية بصورة سميمة وال تأتي بنتائج عكسية، وهناؾ عدة قواعد أساسية يمكننا اتباعها في هذا األمر
هنػاؾ العديػد مػف األسػاليب فالثػاني عػف تربيػة الػنشء بعػد البيػت  ؿالمسػؤفػي المدرسػة، وهػي  الطػالبأما عف سبؿ غرس القيـ في -3

 والنقاط األساسية التي ال غنى عنها في العممية التربوية
  :داخل األسرة

أوؿ دروس القيـ في حياتهـ مػف خػالؿ التقميػد، فمػذلؾ يجػب أف يتجنػب األهػؿ قػوؿ شػيء وفعػؿ  الطالبيتمقى : تقديـ القدوة الحسنة-1
 .عكسه

فيتناقش الوالداف معهـ في الصعوبات والنجاحات  :التحدث عف القيـ مف خالؿ طبيعة الحياة التي عاشها الوالداف عندما كانوا أطفاؿ-2
 .التي حققوها في حياتهـ
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اقرأ ألطفالؾ الكتب التي تناقش القيـ واألخالؽ عف طريؽ قصص مشوقة، أو قدـ لهـ كتبا تعممهـ القػيـ  :اليوميةاستغالؿ النشاطات -3
 .التي تحاوؿ غرسها فيهـ

التحديات جزء ال يتجزأ مف الحياة. يمكػف أف يػؤدي تشػجيع الطفػؿ عمػى خػوض تحػديات مفيػدة  :تشجيع الطفؿ عمى خوض التحديات-4
 .طفالؾ حتى يتعمموا قيمة الحفاظ عمى الزرع وعدـ تقطيعهمثؿ زراعة حديقة مع أ

معظػـ األشػخاص وخاصػة األطفػاؿ يكونػوف أكثػر تقػبال لممعمومػات التػي يػتـ مشػاركتها  :المناقشة وتجنب أسموب النصيحة الصػريحة-5
 .خالؿ النقاش عوضا عف المعمومات التي توجه إليهـ بصيغة األمر

 :فً المدرسة

هي مف أفضؿ الطرؽ المستحدثة لصغار السف، حيث تعتمد عمى تعزيز القيـ لديهـ بالتحفيز عف طريؽ الهدايا  :التعزيز بالتحفيز -1
 .والمدح

 .وفيها يكوف عمى المعمـ عمؿ برنامج عمى شكؿ جدوؿ مػثال لممحافظػة عمػى الصػالة أو النظافػة :عمؿ برامج وتطبيقها عمى الطالب-2
لقاء التحية وعدـ التمفظ بألفاظ بذيئػة ويػتـ تكريمػه أمػاـ زمالئػه وذلػؾ وتوضع عالمة صح أماـ اسـ الطالب الذ ي يواظب عمى النظافة وا 

 .يشجعهـ عمى أف يفعموا مثمه
لممدرسة أثر واضح في جوانب نمو األبناء الفكرية والوجدانية والبدنية والروحية والسموكية وذلؾ مف خػالؿ النظػاـ التعميمػي  :البيئة -3

العمػؿ بالمدرسػة ومحتػوى المػنهج الدراسػي واألنشػطة ومػا تهػدؼ إليػه مػف قػيـ، كػؿ هػذل العناصػر تعمػؿ مجتمعػة داخػؿ واإلداري وفريؽ 
 .المدرسة لبناء شخصية الطفؿ

وال يجب أف ننسى أيضا أف المسجد يحتػؿ مكانػة بػارزة فػي تربيػة األبنػاء باعتبػارل مػف معػالـ الػديف البػارزة فصػالة الجماعػة تكسػب  -4
 .الترابط والطاعة، وحفظ القرآف يكسب االبف قيما إيمانية إصالحية عممية االبف قيمة

فعنػد ارتكػػابهـ لخطػػأ مػػا يمجػػؤوف لمكػذب خوفػػا مػػف العقػػاب، ونحػػف  األطفػػاؿ،مػػف أكثػػر المشػػكالت التػي نعػػاني منهػػا مػػع ويعتبػر الكػػذب   
 .له درجة عند االعتراؼ بالخطأ كتربوييف نشجع الطالب عمى االعتراؼ بالخطأ بدال مف المجوء لمكذب، كأف تضاؼ

 :         هزحلت الوزاهقت لدي الفتياث والتغذيت السليوت

فترة المراهقة هي مف أهـ مراحؿ النمو ، تحدث خاللها العديد مف التغيرات النفسية والجسدية والفسيولوجية وتكوف هذل           
الفتاة وشخصيتها مدي الحياة ، ولـ ال وهي المرحمة الطبيعية التي تنتقؿ فيها التغيرات سريعة ومتالحقة ، تترؾ بصماتها عمي تكويف 

 قبؿ النضوج ألي مرحمة النضوج العضوي والنمو الجسدي الكامؿ ،  الفتاة ،مف مرحمة ما
سف حسب الحالة تبدأ المرحمة مف سف الثانية عشرة أو الثالثة عشرة وحتي سف الثامنة عشرة ، وقد تبدأ في مرحمة مبكرة عف تمؾ ال

 الوراثية لألسرة والتغيرات المناخية ، ففي البالد الحارة تبمغ الفتاة أسرع مف الفتيات المواتي يعشف في بالد باردة . 
 االحتياجاث الغذائيت:

ة فيما تتناولػه تزداد الحاجة إلى طعاـ أكثر تنوعا ليدعـ النمو خالؿ هذل الفترة مف الحياة. في حيف تحتاج الفتيات إلى زياد       
مف غذاء في وقت مبكر عف األوالد بسبب البمػوغ المبكػر لػديهف. وقػد يكػوف هنػاؾ عالقػة بػيف حجػـ االحتياجػات لمعناصػر الغذائيػة 

المتطمبػات مػف بعػض العناصػر الغذائيػة المعينػة لهػا عالقػة  الحتياجػات أوا إف وبيف المرحمػة التػي يػتـ فيهػا نمػو المراهقػة جنسػيا 
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ويزيػد بنسػبة أكبػر عنػدما  إف االحتيػاج إلػى عنصػر الحديػد فػي الغػذاء يكػوف أكبػر.السػنيف بأكثر مف عالقة العمر ى الجسمبالعمر 
 . كوف هناؾ زيادة في حجـ عضالت الجسـ ي

 هىاصفاث النظام الغذائي الصحي :
 لمنمو والتجديد والوقاية  بالنسب الكافية الالزمة احتواء الغذاء عمى كؿ العناصر الغذائية -

 (األمالح المعدنية  - اتالفيتامين -الدهوف  –البروتيف   -) الكربوهيدرات

 مف األطعمة المالئة الغنية باأللياؼ. مناسب احتواء الغذاء عمى قدر -
 وأف تكوف في مواعيد ثابتة بيف الوجبة واألخرى مفعمي األقؿ توزيع النظاـ الغذائي عمى ثالث وجبات  -

  هضـ واالمتصاص عمي أكمؿ وجه .حتى تتـ عممية ال ساعات 7- 6 
 بالشبع ويحتوي كميات كبيرة مف الفيتامينات واألمالح المعدنية. اإلحساستكوف كمية البروتيف كبيرة  ألنه يعطي  -

 لتر عمى األقؿ مف السوائؿ باإلضافة إلى السوائؿ التي تأتى مع الطعاـ . 1,2يحتاج اإلنساف إلى  -

 المحافظة عمي وجبة اإلفطار . -

 تناوؿ وجبة العشاء قبؿ النـو مباشرة . تجنب -

 التقميؿ مف ممح الطعاـ . -

 اإلكثار في النشاط والحركة والحفاظ عمي الوزف المثالي . -

 تجنب الدهوف المشبعة والسكر أو التقميؿ منهما . -

 تناوؿ أنواع مختمفة مف األطعمة لضماف الحصوؿ عمي غذاء متوازف  -

 

 : هضاعفاث سىء التغذيت لدي الوزاهقين

السمنة بسبب اإلكثار مف تناوؿ األطعمػة العاليػة السػعرات مثػؿ الوجبػات السػريعة المميئػة بالػدهوف كػالهمبرجر والبطػاطس المقميػة   -1
 والحمويات والمشروبات الغازية وعدـ ممارسة الرياضة.

 هذل الفترة. فيالنحافة بسبب عدـ تناوؿ االحتياجات الغذائية الضرورية لمنمو   -2
تباعأنيميا نقص الحديد بسبب قمة تناوؿ األغذية الغنية بالحديد   -3 تحتػوى عمػى  التػيعادات غذائية خاطئة مثؿ شرب المشػروبات  وا 

 بعد األكؿ وأيضًا بسبب فقداف الدـ أثناء الدورة الشهرية. ه، القهوة، البيبسى، الكاكوال، باإلضافة إلى الشيكوالتالشايمادة الكافييف مثؿ 
والقهػوة ونقػػص تنػاوؿ األطعمػة الغنيػػة بالكالسػيـو كاأللبػػاف  والشػاياشػة العظػاـ نتيجػػة اإلكثػار مػف تنػػاوؿ المشػروبات الغازيػػة هش  -4

 ومنتجاتها وعدـ ممارسة الرياضة.
 زيادة نسبة الكوليستروؿ بالدـ بسبب اإلكثار مف تناوؿ األطعمة المميئة بالدهوف.  -5
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 -اهل هعها :طبيعت فتزة الوزاهقت  وكيفيت التع

سنة وهى فتػرة مميئػة باالضػطرابات وتحتػاج إلػى عنايػة فػي التعامػؿ معهػا  21-11 ففترة المراهقة هي فترة االقتراب مف النضج وتبدأ م
 او مشاكؿ صحية أو نفسية فال بد مف توجيه المراهؽ إلى  تحتى يتعدى المراهؽ هذل  الفترة في أماف ودوف أف يتعرض ألى اضطرا با

 طوات يجب أف يتبعها:عدة خ
 تحديد األهداؼ ومحاولة وضع خطوات لتسهيؿ الوصوؿ إلية . -1
 حسنة لتكوف منارة تضيئ الطريؽ  . ةتحديد قدو  -2
 محاولة شغؿ أوقات الفراغ بممارسة مختمؼ األنشطة والهوايات . -3
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  االنجازات:

 .ةعالج -سبابهأ –شكاله أ -التنمر المدرسي تعريفه -
 ( .السميمة)التغذية  لطالب المدارس في هذ المرحمة المتوازنةالتغذية  -

 التوصٌات:
 اإلكثار في النشاط والحركة والحفاظ عمي الوزف المثالي . -   

 .تناوؿ أنواع مختمفة مف األطعمة لضماف الحصوؿ عمي غذاء متوازف -   

 .برنامج عمى شكؿ جدوؿ مثال لممحافظة عمى الصالة أو النظافةوفيها يكوف عمى المعمـ عمؿ  :عمؿ برامج وتطبيقها عمى الطالب - 

 معظـ األشخاص وخاصة األطفاؿ يكونوف أكثر تقبال لممعمومات التي يتـ مشاركتها :المناقشة وتجنب أسموب النصيحة الصريحة -

 الصعوبات :  الٌوجد
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 األداء:استمارة تقٌم 

 إلى حد ما غير مالئـ مالئـ ـعناصر التقيي
 %2 ػػػػ %98 مالئمة التوقيت لتقديـ الخدمةمدى 

 - ػػػػ %011 مدى االستفادة مف الخدمة

 - ػػػػ %011 مستوى الرضا عف الخدمة
 - ػػػػ %011 مستوى كفأل مقدمي الخدمة

 - ػػػػ %011 مدى مالئمة المكاف لتقديـ الخدمة
 %3 ػػػػ %97 الخدمة ـالتسهيالت لتقديمدى توافر 

 %0 ػػػػ %99 والتنظيـ مستوى اإلعداد

 - ػػػػ %011 مدى الحاجة لتكرار تقديـ الخدمة

 - ػػػػ %011 معدؿ اإلقباؿ عمى الخدمة

 %3 ػػػػ %97 مدى مناسبة الوقت المستغرؽ لمحصوؿ عمى الخدمة
 

 الكلٌةعمٌد                                                          لٌةـٌل الكـوك             

 ةلشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ    

 (مكاوي)أ.د/ شرٌف صبري رجب                           خالد على عبد الرحمن شاهٌن(    أ.د /)

 

 
 


