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 تقرٌر القافلة المتكاملة

 -مقــدمة:
ثر ايجابي في تنمية المجتمع فقد تم تنفيذ قافمة إرشادية من كمية االقتصاد المنزلي أإيمانا منا بأىمية القوافل اإلرشادية وما يترتب عمييا من         

 . م66/11/6119محافظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء الموافق   - محمد السيد الشنوانى االعدادية بمميجالى والمتجية 
 -األهــداف :

 التغذية السليمة لطالب المدارس  .   -

 طالب المدارس وكيفية التعامل معيا تربويًا .ظاىرة التنمر بين  -

  . واإلرشاد وحقوق اإلنسان في الحد من ظاىرة سموك العنف المدرسي ودور العاممين في مجال التوجي -

-المتسهدفون:  
  .أولياء األمور -الطمبة والطالبات -  

 .المشرفين  –األخصائيين  –  

 -مكان القافلة ومدة التنفٌذ:

    م .19/11/6119الموافق  افظة المنوفية وذلك يوم الثالثاء مح - محمد السيد الشنوانى االعدادية بمميج مدرسة د/  
صباحا حتى الواحدة ظيرًا . التاسعة)يوم واحد( من الساعة  -  

 -المشاركٌن فً القافلة: أسماء السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 
 أستاذ ووكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.           / خالد عمى عبد الرحمن شاىين   .دأ -
 االقتصاد المنزلي والتربية بالكمية .  بقسم مساعد أستاذ                            سموى سعيد ناصر /د -  

 -المشاركٌن من جهات أخرى: أسماء 

 .فريق إدارة اإلعالم  

  القوافلفريق إدارة.                       
 لٌةــــٌل الكـــوك                                                                                         

 لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة                                                                               

 والمشرف الفنً على القافلة                                                                                

   
 )أ.د/ خالد على عبد الرحمن شاهٌن(                                                                               

 11/2019/ 22 فً :   تحرٌرا  
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 المنزلًاألنشطة التً قامت بها كلٌة االقتصاد 
 -تنفيذهب:األنشطت التي تم 

 المدرسي عند الطالب مفيوم العنف
يعتبر العنف المدرسي من أىم المشاكل السموكية لدى تالميذ المدارس بمراحميا الثالث، ويرجع تفشي مظاىر العنف والشغب بين 

التي تبثيا وسائل اإلعالم. لقد أصبح من النادر أن تسأل تالميذ المدارس التي أصبحت ظاىرة تتفاقم مع األيام إلى مشاىد العنف 
معمم عن أحوال أو ظروف تدريسو حتى يبادرك بشكواه من سموك التالميذ، والنتيجة رغبة في الفرار إلى أي عمل آخر خارج دائرة 

الفصول وساحات المدرسة أو التربية والتعميم، رعبا من ضغط وتشويش وأحيانا تعنيف تالميذ المدارس مع المعممين سواء داخل 
 .خارجيا

 اآلراء وفرضالفرد  واالستيزاء من نفسيا. فالسخريةيو كل تصرف يقصد بو إلحاق األذى باآلخرين سواء أكان األذى جسميا أو ف
سماعبالقوة  سموك ايذائي ومرتكز عمي استبعاد االخر عن طريق الحط من قيمتو او عن  ولمعنف. فيالكممات البذيئة تعد أشكاال  وا 

 الجسدي.او عن طريق االيذاء المعنوي او  الساحةطريقو تحويمو الي تابع او بطرده خارج 
 حيةالنامن  متكافئةقوه غير  عالقةيصدرعن فرد او جماعو بيدف استغالل الطرف االخر في  بالعدوانيةوىو سموك او فعل يتسم 

 .المعنوىواليدف منيا االضرار المادي و  االجتماعيةاو  االقتصادية

 -:عالج العنف المدرسي عند الطالب
 

  أما بالنسبة لمحمول لمقضاء عمى العنف المدرسي أو حتى الحد منو فالبد من تضافر جيود الدولة والمدرسة واألسرة التي يجب
  .المرئية أو المسموعة أو المقروءة وكذلك األئمة والمساجد والمجتمعأن تؤدي دورىا، إضافة إلى وسائل اإلعالم سواء 

  يجاد الحمول المناسبة، فالبد من توعية التمميذ بحقوقو وواجباتو والبد كما البد من إيجاد برامج متكاممة وفعالة لبحث األسباب وا 
خالقيات مينة التعميم والبد لألسرة أن تقوم بدورىا في من معرفة المعمم باألساليب الحديثة في التدريس واستراتيجياتو والتزامو بأ

تربية األبناء عمى الفضيمة واحترام المعمم والبد لوسائل األعالم أن تقوم بدورىا التوعوي المضاد لما يشاىد التمميذ ويسمع من 
قضاء عمى ىذ الظاىرة من خالل مظاىر عنف مختمفة عبر وسائل اإلعالم كما البد لمجامعات وكميات التربية أن تقوم بدورىا لم

 .البحوث

كما البد عمى وزارة التربية من تييئة بيئات محفزة ومشجعة لمتمميذ إضافة إلى إيجاد أخصائيين نفسيين واجتماعيين في المدارس  
 .لتصحيح أي خمل سموكي لدى التالميذ

  ناألخصائييومن بعض المقترحات التي نراىا كفيمة بعالج ىذه الظاىرة وذلك اعتمادا عمى دراسات ميدانية وعمى آراء 

-:نذكرما يمي  

 بى  .إرساء ثقافة النجاح في الحياة والتفاؤل واالمل والتفكير االيجا 
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   منذ  والتالميذ وتنشئة األطفال وبين األساتذةالتربية عمى فنون التواصل ونشر ثقافة اإلنصات والتواصل بين التالميذ فيما بينيم
تفعيل خاليا االنصات  .وخمق التواصل بين المؤسسات التعميمية واألسرة؛ المؤسسة واألساتذة؛ المؤسسة والتالميذ .الصغر عمييا

يكال أمر تدبيره ألستاذ ينال ثقة  .واإلرشاد االجتماعي خمق مركز لإلنصات لمشاكل وىموم التالميذ داخل المؤسسات التعميمية وا 
 .التالميذ واألساتذة واإلدارة

 إرساء  .تنظيم لقاءات مع أولياء األمور لبيان أساليب الحوار ومنح الطفل مساحة لمتعبير عن رأيو وبالتالي اإلنصات إليو
ّد جسور التواصل بين اآلباء واألسرة التربوية ولممتابعة الدائمة لحاالت الغياب والتمارض ولتزويد األولياء مجالس األولياء لم

 …بصورة واقعية عن مستوى أبنائيم مع التصدي لمدروس الخصوصية

 الطالب عند ا إعادة ىيكمة األنشطة الثقافية والرياضية واعتماد التحفيز الكتشاف وتشجيع المواىب المتصاص حاالت العنف
 .بخمق أنشطة رياضية و فنية و ثقافية داخل المؤسسات التعميمية

  مراجعة نظام التأديب المدرسي ليصبح نظام تعديل سموكي وقائي ال عقابي، والتكثيف من حصص اإلصغاء.. وتعزيز ثقة الطالب
 .بنفسو وتوعيتو بالجوانب اإليجابية لديو

  ،بحصر التالميذ أصحاب السموك العدواني المتكرر لنتمكن من التعامل معيم، و معرفة تفعيل أكبر لدور المرشد االجتماعي
 .أسباب سموكاتيم

  ضرورة االىتمام بإعداد برامج وقائية لمحد من ىذه الظاىرة وتفعيميا عن طريق: عقد ندوات ومحاضرات لتعريف التالميذ بمفيوم
 ، ومن خالل تفعيل برنامج اإلشراف .العنف وأشكالو ومظاىره وكيفية التعامل معو

  ضرورة االىتمام بإعداد برامج وقائية لمحد من ىذه الظاىرة وتفعيميا عن طريق: عقد ندوات ومحاضرات لتعريف التالميذ بمفيوم
 .، ومن خالل تفعيل برنامج اإلشراف .العنف وأشكالو ومظاىره وكيفية التعامل معو

 لتمحيص في محاولة لتحديد فئات التالمالتركيز عمى ظاىرة العنف بالبحث وا . 
 مواجهتها:" فً المدارس... خطورتها وضرورة والعنف  التنمر ظاهرة "
ظاىرة بات العالم كمهو يشهتكي منيها ويعهاني مهن ويالتيها ث ويبحهث الميتمهون فيهو بالعمميهة التربويهة وبنشهأة األجيهال سهبل           

التعمهيم و عالجيا لخطورتيا ث وذلك منذ وقت طويل ث وتمقى تمك الظاىرة اىتماما غير عادي من الميتمهين بقضهايا ومشهكالت التربيهة 
ذه المشكمة تعتبر سببا ىاما ومؤثرا في تعثر الكثير من الطالب دراسهيا ث وقهد تهدفع بهالبعض إلهى في جميع أنحاء العالم ، حيث أن ى

ُكره الدراسة وتركياث أال وىي ظاىرة العنف الشديد في المدارس بين الطالب والذي بمغ حدا من التوحش لدرجة أن العهالم تعامهل معهو 
مى تحهول السهموك اإلنسهاني لسهموك مشهابو لمسهموك الحيهواني فهي التعامهل فهي باسم توصيفي جديد وسماه "ظاىرة التنمر" ث كداللة ع

 . الغابة ث حيث ال بقاء لضعيف وال احتكام إال لمغة القوة الوحشية دون مراعاة لخمق قويم أو لسموك فاضل

تقهارب الشهديد بهين األفكهار وال ينفصل مجتمعنا العربي واإلسالمي اآلن وال نستطيع أيضا عزلهو عهن المجتمهع العهالمي فهي ظهل ىهذا ال
وأصبح ما يعانيو الغرب بالذات مهن مشهكالت سهموكية وتربويهة  معدودات،والمشكالت التي سرعان ما تجوب الكرة األرضية في دقائق 
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وخاصهة إن لهم ينتبهو المربهون فهي األسهر والمهدارس عمهى مها تحممهو تمهك  بهالغ،ينتقل بالضرورة إلى كل مكان في وقت قصير وتهأثير 
 .تداعياتواىر السمبية من الظ

  التغذيت الصحيحت لبنبء أجيبل جذيذة:

ة واإلنسان يعمم أن الطعام مثل الماء واليواء ضروري لحياتو وأصبح عمم تغذية اإلنسان من العموم الميمة لمشخص منذ بدء الخميق
السميم والمريض سواء كان فقيرًا أو غنيًا الن التغذية ىي خط الدفاع األول لممحافظة عمى الصحة والوقاية من اإلمراض بإذن اهلل 

الدول بالتغذية الصحيحة لبناء أجيال جديدة تتمتع بأجسام سميمة وعقول ناضجة قادرة عمى  خالل مراحل العمر المختمفة. وتيتم
النيوض بأعباء الحياة بكفاءة عالية. ولقد تم إجراء محاضرة نقاشية مع طالب )المرحمة االبتدائية( بأسموب عمل واضح وممتع 

عمومات وذلك حول المعمومات التالية: التعرف عمي العناصر لتوعية الطالب ببعض المعمومات الغذائية اليامة وتطبيق ىذه الم
فيتامنيات ( ومصادر كل عنصر من ىذه العناصر من األطعمة  –دىون  –بروتينات  –الغذائية التي يمدنا بيا الغذاء )كربوىيدرات 

ادات الغذائية السيئة المنتشرة لدي المختمفة. وأىمية ىذة العناصر الغذائية وفوائدىا لمجسم ولصحة اإلنسان. التعرف عمى بعض الع
والجاىزة مثل الشبيسي والمشروبات  ىذة الفئة وتوضيح العادات الغذائية الصحيحة مثل عدم اإلكثار من تناول األطعمة السريعة

والخضروات والفواكو سماك والشيكوالتو .... الخ. وأىمية تناول األغذية المفيدة مثل األلبان ومنتجاتيا والمحوم والدواجن واألالغازية 
 طرق الطيي السممية.    إتباعمع 

)التغذيت  لطالة المذارس في هذ المزحلت التغذيت المتواسنت

   -السليمت(:

 المرض.أعراض  ضعيفة وتطولوعند حدوث أي نقص في التغذية فان مقاومة الجسم لألمراض تكون  لمصحة،الدعامة الرئيسية 
ضغط و السكر و بخاصة أمراض العصر مثل السمنة  األمراض،ىذا باإلضافة إلى أن التغذية المتوازنة والصحية أساس الوقاية من 

يقصد بالغذاء المتوازن ىو الغذاء الذي يحتوي عمى جميع العناصر الغذائية الضرورية لمجسم وبكميات مناسبة  األنيميا.و الدم 
لذا فإن عممية توازن الغذاء تعتمد عمى دمج  الغذائية،غذاء في الطبيعة يحتوي عمى جميع العناصر  وال يوجداليومية، لالحتياجات 

 لتسييل عممية اختيار األغذية لتكوين وجبة متوازنة.قيمتيا الغذائية لرفع ضيا البعض مجموعة من األغذية مع بع

المذارس:    بعض العبداث الغذائيت الخبطئت المزتبطت بطالة   

   اإلفطار.                  عدم تناول وجبة  -1

  عدم تناول وجبات غذائية متكاممة وكافية إلشباعو وبناء جسمو. -6
 االستعانو بالوجبات السريعة كثيرة الدىون قميمو في محتواىا من الفيتامينات.-3
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  -يلي: من أهم التوصيبث لتحسين تغذيت أطفبل المذارس مب 

 االىتمام بالتغذية السميمة منذ مرحمة الرضاعة وما قبل المدرسة.-1
 ميمة وبطريقة مباشرة أو تطبيقية تعميم األطفال في المدرسة القواعد األساسية لمتغذية السميمة بطريقة بسيطة وس -6
اإلفطار، وتشجيع األطفال عمى إحضارىا من المنزل  وجبة سة توضح أىمية تناولتصميم لوحات إرشادية في المدر  -3

 بداًل من شرائيا من المقصف.
 ل.متنوع األطعمة المقدمة في المدارس حتى ال يشعر التالميذ بالم -4
 مراعاة الشروط الصحية لممطاعم والمقاصف في المدارس. -5
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 -النجازات : ا
االستيالك في مجاالت االقتصاد المنزلي   .تنمية ميارات ترشيد  -  
التوعية بدور الغذاء في الوقاية والعالج من مرض السكر . -  

. كيفية استغالل خامات البيئة البسيطة فى عمل مكمالت المالبس بشكل مفيد ومبسط بدون تكمفة عالية -  
  -التوصٌات:

 ميمة وبطريقة مباشرة أو تطبيقيةالسميمة بطريقة بسيطة وستعميم األطفال في المدرسة القواعد األساسية لمتغذية  -

 :تنظيم لقاءات مع أولياء األمور لبيان أساليب الحوار ومنح الطفل مساحة لمتعبير عن رأيو وبالتالي اإلنصات إليو -
لتعريف التالميذ بمفيوم ضرورة االىتمام بإعداد برامج وقائية لمحد من ىذه الظاىرة وتفعيميا عن طريق: عقد ندوات ومحاضرات  -

 ، ومن خالل تفعيل برنامج اإلشراف .العنف وأشكالو ومظاىره وكيفية التعامل معو
 :  الٌوجد الصعوبات

 استمارة تقٌم األداء:

 إلى حد ما غير مالئم مالئم معناصر التقيي
 %6 هههه %98 مدى مالئمة التوقيت لتقديم الخدمة

 %6 هههه %98 مدى االستفادة من الخدمة

 - هههه %111 مستوى الرضا عن الخدمة
 - هههه %111 مستوى كفأه مقدمي الخدمة

 - هههه %111 مدى مالئمة المكان لتقديم الخدمة

 - هههه %111 الخدمة مالتسييالت لتقديمدى توافر 

 - هههه %111 مستوى اإلعداد والتنظيم

 - هههه %111 مدى الحاجة لتكرار تقديم الخدمة

 %3 هههه %97 اإلقبال عمى الخدمةمعدل 

 %6 هههه %98 مدى مناسبة الوقت المستغرق لمحصول عمى الخدمة
 

 عمٌد الكلٌة                                                   لٌةـٌل الكـوك                

 ة  لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئ    

 

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


