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اجلهود الرتبوية ملديري املدارس يف مدينة القدس  
ومرشديها للحد من اإلحنرافات السلوكية لدى  

 الطلبة
 

 **** سندس حاتم قفيشة       *** جعفر وصفي أبو صاع      **محمود احمد أبو سمرة         * سماح فتح هللا مشهور 

 

، ة لدى الطلبةللحد من االنحرافات السلوكّي  ؛ة القدس ومرشديهايري املدارس في مدينالجهود التربوية ملد هدفت الّدراسة التعرف إلى _امللخص

،  200ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون املنهج الوصفي، واختيرت عّينة عشوائية من املديرين واملرشدين في مدارس القدس، بلغت )
ً
( فردا

أشارت  .، واستخدم الباحثون االستبانة كأداة للدراسة.( مرشد ومرشدة 100)ا كان عدد املرشدين  ( مدير ومديرة، فيم100)حيث تمثل عدد املديرين بـ  

مع الطالب   النتائج إلى أّن مستوى الجهود التربوّية ملديري املدارس ومرشديها في مدينة القدس جاء بدرجة عالية. ولقد حصل مجال الجهود التربوّية

األهل وأولياء األمور، ثم مجال الجهود التربوّية مع السلطات املشرفة على  (، ويليه مجال الجهود التربوية مع 2.65على أعلى متوسٍط حسابّي ومقداره )

ة إحصائّية في مستوى الجهود التربوية ملديري املدارس ومرشديها في مدينة القدس 
ّ
عزى ملتغير التعليم. كما أشارْت النتائج إلى عدم وجود فروق دال

ُ
ت

ع مستوى االجتماعات الدوريِة مع أولياء األمور؛ ملناقشة املشكالت السلوكّية املختلفة وأوصت الّدراسة بأْن يتم … ل العلمّي الجنس واملؤه
ْ
االهتمام برف

 كياتهم.لو في املدرسة، وضرورة اهتمام االدارة املدرسّية واملرشد بزيارة الطلبة ذوي االنحرافات السلوكية في بيوتهم؛ لالستفسار والتوضيح حول س

 التربوية، مدارس مدينة القدس، االنحرافات السلوكيةالجهود : الكلمات املفتاحية
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الجهود التربوية ملديري املدارس في مدينة القدس ومرشديها للحد من 

رافات السلوكية لدى الطلبة   اإلنح

 قدمة . امل1

ُز الّتنمية البشرّية في عملية التربية والتعليم على جودة السلوك األخالقي 
ّ
ترك

 من األسرة وا
ً
نتهاًء باملدرسة؛ بسبب والقيمي، وعلى التنشئة الصالحة، بدءا

ربوية والدينّية 
ّ
رابط الذي يشكل حلقة الوصل التي تؤّدي إلى تمكين القيم الت

ّ
الت

، أو عكسها بقيٍم أخرى تؤّدي إلى انحراِف الطالبواالجتماعّية الّسليمة لدى 

الب عن الّسلوكات االيجابّية؛ ألّن الطالب يبحث عن القدوة دائما في 
ّ
الط

ُق ما يراه من أنموذجاٍت مختلفٍة في املجتمع ويحاول تقليَدها سلوكاته، فهو يطبّ 

[1 ] 

الب ف 
ّ
ذي يتّم التعامُل من خالِله مع الط

ّ
ريقة واألسلوب ال

ّ
ر الط

ّ
ي البيِت أو تؤث

املدرسة على طريقِة تربيته، فاستخدام سلوكات الحوار والنقاش في حّلِ 

فِل نحو 
ّ
السلوكات الّسلبية، أّما املشكالت تسهُم في الحّدِ من توّجِه الط

استخداُم العنِف والّصراخ في الّتعامِل اليومّي يؤّدي الستخداِم العنف 

فتنشأ االنحرافاُت السلوكّية في نفسه، والعدوان والكذب من أجل الدفاع عن 

سرِب والّتنمر، أو 
ّ
كّلِ تصرفاته، سواء ما يخّص املدرسة كاإلهمال الّدراس ّي والت

 إلى ممارسِة سلوكاِت في البيت من خالل  
ً
االعتداِء على اآلخرين بالضرب، إضافة

 [ 2]كذب والسرقِة وغيرها من السلوكاتال

ًعّد البيَت الثاني  
ُ
 ت
َ
للطالب، فتقع املسؤولية على املدرسة بنفس وألّن املدرسة

ه السلطة العليا في 
َ
الّدرجة التي تقع فيها على األهل، تحديًدا مديُر املدرسِة كون

ة، ثم املرشُد التربوّي كونه املسؤوُل عن حّل  املشكالِت التي تواجه املدرس

 مهم
ً
 لإلدارة التربوية تؤّدي دورا

ُ
لبة، وكوُن هذه السلطة

ّ
 وباالط

ً
 في تحقيق ا

ً
رزا

لبِة؛ ليكونوا 
ّ
مستويات النمّوِ األخالقّي، وتكويِن االّتجاهاِت والقيِم لدى الط

 في املجتمع، 
ً
 ومنتجة

ً
فتقع عليها الكثير من املسؤولياِت فيما عناصَر فاعلة

لبة 
ّ
إّن االنحرافاِت  [3]يخصُّ الحدًّ من االنحرافاِت السلوكّية لدى الط

 لل
َ
 املختلفة

َ
سرِب من السلوكّية

ّ
طلبة سواء كانت بالكذِب أو الّسرقة، أو الت

املدرسة، أو االتجاه نحو التدخين وتعاطي املخّدرات، أو االنحرافاِت الجنسية 

لتعّرِض لآلخرين بالتحّرش، كّل هذه االنحرافات تؤّدي إلى هدِر العملّية با

ر على سيرها من خالِل املشكالِت 
ّ
ربوية التعليمية، وتؤث

ّ
ية التي يمكُن أْن اليوم  الت

 بين الطلبة بسبب هذه السلوكات
َ
 .[4] تحدث

بسبِب  وباعتباِر مدارِس مدينِة القدِس تتعّرُض ملحاوالِت الّتهويِد املستمرة

ى الطلبِة نحو سيطرِة االحتالِل االسرائيلّيٍ عليها، فإّن هذا يشكُل خطًرا عل

 
ُ
 املجتمعّية الحالّية في التوّجه إلى السلوكات السلبّيِة التي تفرٌضها البيئة

القدس، كانتشاِر املخدرات والسرقة والتهرب املدرس ّي، وتْرِك املدرسة، والتوّجِه 

ُر على العملية التعليمّية نحو العمل، والتدخين وغي
ّ
رها من السلوكات التي تؤث

ٍة مسؤول  في املدارس العربيِة في املدينة، وهنا يتعاظُم دوُر االدارِة املدرسّية كجهٍة 

 في العمل على فرض 
ً
عن التعليِم في املدارس، ويرتفع دوُر املرشِد التربوّيِ أيضا

ربوية لدى الطلبة. 
ّ
 القيِم الت

 ة دراسالمشكلة . أ

ُر  
ّ
 على سيِر العمليِة التعليمية، كما تؤث

ً
تؤثُر االنحرافاُت الّسلوكية للطلبِة سلبا

على مستوى التحصيِل الّدراس ي للطلبة، وكون هذه املشكلة تعدُّ من املشكالِت 

العاّمة التي تقُع على عاتِق الجميع من أولياِء األموِر واملعلمين والطلبة واملدراء 

 األولى في حّلِ أّيِ إشكاالٍت سلوكّية بين الطلبِة تكوُن سواملرشدين، لكّن امل
َ
ؤولية

 األعلى في حّلِ  
َ
ضمَن اختصاِص مديِر املدرسة واملرشِد التربوّي، كوُنهم السلطة

لبة، كما أّن املديَر يَعدُّ القائَد املدرس يَّ ذا الشخصيِة 
ّ
املشكالِت التي يقوُم بها الط

 األنشطِة املختلفة في املدرسة، إذ تعدُّ ملُ والتأثيِر العالي باعتباره يتح
َ
 مسؤولية

 األولى في فرِض وتحقيِق األمن النفس ّيِ واالجتماعّيِ 
َ
 الجهة

ُ
اإلدارة املدرسّية

 القدِس تتعّرُض ملمارساٍت احتاللّيٍة تؤّدي إلى 
َ
لبة، وألنَّ مدينة

ّ
والفكرّيِ للط

ِق بيئٍة ن تعزيز فرِص االنحراف والتسرِب لدى الطلبِة، وذلك م
ْ
خالِل خل

اجتماعّيٍة يحاوُل من خالِلها السيطرة على طلبة القدِس وإبعادهم عن القيِم 

 لتوضيِح أدواِر االدارة 
ً
ربويِة والدينية واالجتماعّية، لذلك فإّن هناك حاجة

ّ
الت

التربويِة في الحّدِ من هذه السلوكات في مدارِس القدس، وذلك من خالِل االجابِة 

 : التاليين ين السؤالعلى 

ملديري املدارس في مدينة القدس املبذولِة ة الجهود التربويّ السؤال األول: ما 

 ؟ة لدى الطلبةالسلوكيّ  من االنحرافاِت  ومرشديها للحّدِ 

السؤال الثاني: هل هناك فروٌق ذات داللٍة إحصائيٍة في الجهود التربويِة ملديري 

للحّد من االنحرافاِت السلوكيِة  ِس املدارِس واملرشدين في مدارِس مدينة القد

 ملتغيرات )الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة(
ً
 ؟ لدى الطلبة تبعا

 فرضيات الدراسة. ب

 تحاول الدراسة االجابة عن الفرضيات اآلتية: 

الفرضّية األولى: ال توجُد فروق ذات داللٍة إحصائية عند مستوى الّداللة 

(α≤0.05 ) ي املدارِس في مدينة القدِس للحّدِ من ة ملدير التربويفي الجهوِد

 ملتغير الجنس.
ً
 االنحرافاِت السلوكّية لدى الطلبة تبعا

الفرضّية الثانية: ال توجُد فروق ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى الّداللة 

(α≤0.05 ) في الجهوِد التربوية ملديري املدارِس في مدينة القدِس للحّدِ من

 ملتغير املؤهل العلمّي.كّيِة ل السلو االنحرافاِت 
ً
 دى الطلبِة تبعا

الفرضّية الثالثة: ال توجُد فروٌق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللِة 

(α≤0.05 ) في الجهوِد التربوّية ملديري املدارِس في مدينة القدِس للحّد من

 ملتغيِر سنوات الخبرةِ 
ً
 .االنحرافاِت الّسلوكيِة لدى الطلبِة تبعا

 دراسة الأهداف  .ج  

 إلى تحقيِق ما يأتي: 
ُ
 الدراسة

ُ
 تهدف

التعّرِف إلى الجهود التربويِة ملديري املدارِس ومرشديها في مدينة القدِس للحّدِ  -

لبة.
ّ
 من االنحرافاِت السلوكّيِة لدى الط

املدارِس التعّرِف إلى الفروِق ذاِت داللٍة إحصائية في الجهوِد التربوية ِملديري  -

 دين في مدينِة اواملرش
ً
لبِة تبعا

ّ
لقدس للحّدِ من االنحرافاِت السلوكّيِة لدى الط

 ملتغّيراِت )الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة،(.
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 دراسة الأهمية . د

 الّدراسِة في: 
ُ
 تكمُن أهمية

عّد مَن الّدراساِت األولى في مجاِل بحِث الجهود املتعلقِة  -
ٌ
باملدراِء واملرشدين ت

ة للطلبة في املدراس، في حدوِد علم الباحثين يخّص االنحرافاِت السلوكيّ فيما 

 وعليه يمكُن أْن تسهَم في إثراِء املكتبة الفلسطينيِة في هذا املجال.

-  
ً
كوِنها تتطرُق إلى مدارِس القدِس، وهي تعاني من ممارساٍت سلبيٍة نتيجة

ِز الجهود الهادفِة إلى تعزي ها، والتي تسعى إلى إقصاءِ للّسيطرة االسرائيليِة علي

ِع مستوى الّتعليِم في مدينِة القدس.
ْ
 ورف

تسعى إلى تقديِم توصياٍت ومقترحاٍت استناًدا إلى ما يتمُّ الّتوّصُل إليه من  -

نتائج، يمكُن من خالِلها املساهمة في تعزيِز رؤية أصحاِب القرار في وزارة التربية 

املدراِء واملرشدين؛  تي يجُب اتباعها حسب آراءِ  نحَو األسِس العلمّية الوالتعليِم 

 ملواجهِة االنحرافاِت السلوكّية في املدارس.

 دراسة الحدود . هـ

 الحدود املكانية: املدارُس في مدينة القدس.

- 2018الحدود الزمانية: الفصُل الدراس ّي األول والثاني من العام الدراس ي 

2019 . 

رشدون يراتها في مدينة القدس، امللبشرية: مدراء املدارس ومدالحدود ا

 التربويون في املدراس.

الحدود املفاهيمية: املدراُء واملديرات، املرشدون التربويون، االنحرافاُت 

 .السلوكية، الجهوُد التربوية، مدارُس القدس

 مصطلحات الدراسة. و

 بأّنه ميُل الفرِد عن النشاِط العادّي املتعا
ُ
 السلوكي: ُيعّرف

ُ
رِف عليه االنحراف

عن املنظومِة واملعتمد في بيئته تجاه ما هو غير متعارٍف ومألوف، أّي الخروُج 

 [ 5]القيميِة واالجتماعيِة والدينية والقانونّية 

: هو ابتعاُد الطلبِة عن القيِم األخالقّيِة املتعارِف عليها تجاه 
ً
 إجرائيا

ُ
وُيعّرف

سِة بالكذب والسرقة، والتدخين، أخرى غيَر متعارٍف عليها، تتمثُل في هذِه الدرا

 واالدماِن، والعنف والعدوان. 

بويون من الجهود التربوية: األعماُل واألفعاُل واألقواُل التي يقوم بها القادة التر 

لبِة في املدارِس الحكومّية 
ّ
أجِل الحّدِ من السلوكاِت غيِر املرغوِب بها من ِقَبِل الط

 .[6]والخاّصة 

 في
ً
 إجرائيا

ُ
 ما يقوُم به مديُر املدرسِة واملرشُد التربوّي الّدراسة بأّنه كلُّ  وتعّرف

لبة مثل 
ّ
)الكذب، من أعماٍل تدعُم وتّقلُل من الّسلوكاِت الّسلبيِة لدى الط

 والسرقة، والتدخين، واالدمان، والعنف، والعدوان(.

خُص املعّين من قبِل ِوزارة التربية والتعليِم إلدارة املدرس
ّ

ة، وعادة ما املدير: الش

 على هيئِة التدريِس واملوظفين وُيعّد 
ً
 لها ومشرفا

ً
 صانَع القراِر األول يكون قائدا

 .[7]في املدرسة 

   وزارة التربيِة   بِل من قِ   ُن ملعيّ ا  ه الشخُص بأنّ   املرشد:
ً
 علميا

ً
والتعليم واملعد إعدادا

 ليقومَ 
ً
 ومسلكيا

ً
ومساعدتهم   ،ارسفي املد   وتوجيههمالطلبِة   ة إرشاِد بعمليّ   ومهنيا

 .[8]وخارجها  داخل املدرسِة  ِف من التكيّ  قدرٍ  أكبرِ  في تحقيِق 

 طوٍل 
ّ
 القدِس على خط

ُ
شرقي غرينتش، وعلى  35  13مدينة القدس: تقُع مدينة

، وترتفُع ما بين  31 47خط عْرٍض 
ً
 عن سطح البحر، وهي  830-720شماال

ً
مترا

 على أربِع تالٍل هي: )صهيون، وموريا 
ٌ
ويعدُّ اليبوسيون هم  واوفل، وبزيتا(،مبنية

 .[9].م، ولها العديد من األسماء( ق3000أّوُل َمْن سكن مدينة القدس قبل )
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

ز األدُب الّنظرّي على االنحراِف السلوكّيِ من الناحية النفسيِة واالجتماعية، 
ّ
رك

قة بهذه السلوكاِت وتأثيراِتها على الفرد إذ تّم الّتطرُق إلى املفاهيِم املتعل

املة واملجتمع، حيث أّن االبتعاَد عن منظومِة الِقيِم األخالقيِة والقانونية املتك

 عن التي يسيُر عليها املجتم
ً
ع باتجاه تصرفاٍت غير متعارٍف عليها ُيعد خروجا

لسيطرة املألوف، وعليه تحاول الّدراسة التطرَق إلى هذه السلوكات وكيفيِة ا

عليها من خالل إبراِز دور االدارِة املدرسيِة كسلطٍة عليا في املدرسة، كذلك 

 ّد من ظهورها في املدارس. توضيح دوِر املرشد التربوّيِ في الح

 هوم االنحراف السلوكيمف

 االنحراف السلوكي بأّنه األقواُل واألفعاُل التي يقوُم بها الفرد،  
ُ
يمكن تعريف

 من الّناحيِة والتي تكوُن في س
ً
 عن املتعارِف عليه مجتمعيا

ً
ياِقها العام خارجة

، مما يؤّدي إلى اإلضرار بنفسه أو غيره من افراد األخالقّية والدينّية واالجتماعّية

جتمع، ويؤّدي به إلى العقاِب القانونّي، ومن هذه االنحرافاِت السلوكّية امل

االعتداء على املصالح العامة )العدوان، العنف، التدخين، االدمان، التحرش، و 

[6]. 

أّما على املستوى املدرس ّيِ فيمكُن اعتباُر االنحراف السلوكّي بأّنه خروُج الطالِب 

عن القيِم الدينّية واألخالقية والقانونية، أو  عن السلوكات السوّية، كالخروِج 

 ملمو 
ً
 الّنظامية املتعارف عليها داخل املدرسة، وتكون هذه التصرفات عادة

ً
سة

من زمالئه الطلبة، أو مَن املرشِد التربوّي، والتي يعاقُب عليها الّنظام املدرس ّي 

[10]. 

 عن عوامَل مختلفٍة قد تكوُن لها عالقة
ُ
باألسرة، أو بضعِف  وينتُج االنحراف

حّمل مشاقها، أو 
َ
الب، أو بعدم قدرته على الّدراسة وت

ّ
قة بالّنفِس لدى الط

ّ
الث

والتوجِه نحو هذه السلوكات يكوُن بسبِب عدم االهتمام بسبِب رفقاِء السوء، 

 وذلك بسبِب التفكك األسري، أو غياب أح
ً
د الوالدين بهم مْن ِقبل األسرِة أوال

بب الظروِف االقتصادّية الّصعبة التي تعاني منها األسرة، أو فقدانهم، أو بس

الِب على الّدراسة، وضعف مستويات 
ّ
الفهم لديه، والناتج عنها عدم قدرِة الط

فيكوُن الحّل بالنسبة له خلَق املبرراِت واألعذاِر فيكذب، أو يعتدي على 

ن الى غيرها من ال
ّ
والعبيدي، سلوكات املختلفة )القرة غولي اآلخرين، أو يدخ

2013.) 

لبة يعود الى األسرة،  [11]ويؤكد السميح   
ّ
أّن السبَب األّول النحراِف الط

 الصحيحة واملتاب
ُ
عة الكاملة لألبناء يسهُم في الحّد من توّجه الطلبِة فالتربية

ظل غياب التربيِة في البيِت بسبب الغياِب الظاهر   نحو السلوكاِت املنحرفة، وفي

ى إيجاد مسبباِت لألبوين، أو الغياب الخفي بعدم االهتمام بهم، يساعد عل

 إلى املال، والحاجة إلى األمان، تؤّدي ب ،[12] االنحراف
ُ
الب للتوّجه فالحاجة

ّ
الط

سرقة وممارسة سلوكاِت العدوان والعنِف ضّد نحو الّسرقة والكذِب؛ إلخفاِء ال

 كّلِ من يحاوُل املعارضة.

     ،
ً
 من األسرة أوال

َ
الُب السلوكاِت الخاطئة

ّ
ثّم من املحيِط   وعادة ما يكتسُب الط

يتعامُل  القريب منه، ثّم من املدرسة، ثم من أفراِد املجتمع اآلخرين الذين

الِب التي يبحث
ّ
 معهم، ويختلف حجُم التأثيِر الكتسابها باختالف حاجِة الط

عنها، فالذي يبحث عن املال يتجه نحو الّسرقة والتدخين واالتجار باملخدرات، 

 عن األماِن كونها من السلوكاِت التي يمك
ُ
ر له املال، في حين َمن يبحث

ّ
ُن أْن توف

العنف والعدواِن من أجِل إخافِة اآلخرين  من الطلبة، يتجه نحو ممارسِة 

 لردة فع
ً
ٍل بسبب ما يتعّرُض له من عنٍف حسب اعتقاده، أو قد يكون نتيجة

 . [13]داخل األسرة 
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الب على  وتنتُج هذه السلوكات     
ّ
على املستوى املدرس ّي بسبب عدم قدرِة الط

ديه، وضعِف تقديِر االستمرارّيِة في التعليِم لضعف ِمستوياِت الفهم واالدراك ل

اآلخرين له، ووجود العقاب البدنّي من قبِل اإلدارِة املدرسّية، وعدم الشعور 

الب، فيتعزُز لديه باحترام اآلخرين
ّ
الغيرة من ، مما يؤّدي إلى إحباط الط

ِد الحقِد الذي يؤّدي في النهايِة 
ّ
اآلخرين، وعدم الشعور باألمان، إضافة إلى تول

ه نحو االنحراِف بدافع حمايِة نفِسه والدفاِع عنها فيتجه إلى االنفجار بالتوج

 .[14]نحو األفعاِل التي يمكُن أْن تلفَت االنتباه 

ِ توفي   
ّ
شاطاِت املختلفة الالمنهجيِة كذلك يقُع على عاتِق اإلدارة املدرسية

ّ
ر الن

وإشراك الطلبة ذوي السلوكاِت السلبّية فيها، كونها تساعُد على بناء الذات، 

ِع مستواهم داخل املدرسة، وهذا يرفُع  
ْ
موحاِت الخاّصة بهم برف

ّ
وتحقيِق الط

لبة لهم وبالتالي 
ّ
قة بالنفِس والشعور باألماِن مستوى احتراِم الط

ّ
زيادة الث

 [ 15] نينةوالطمأ

أّما املرشُد التربويُّ فله الكثيُر من األدواِر املساعدة التي تقلُل من سلوكاِت     

الل العمل العالجّي الفردّيِ للطلبِة ذوي السلوكاِت املنحرفة، االنحراِف من خ

أو تقديم االقتراحاِت للجهات املختصِة  والعمل على تقديم العالِج الالزم لهم، 

لبة ومن ضمِنهْم األس
ّ
رة؛ لتوفيِر كّلِ متطلباٍت تقبُل القيم االيجابّية من الط

[14] . 

  مساعدةِ في  [16]وقد لخّصها العبيدي 
ّ
مع مشاكلهم  عامِل ة على التّ بلالط

  تحديِد ، و السلوكية –ة العاطفيّ -ة االجتماعيّ  -ة النفسيّ 
ّ
 الحاجِة  يالب ذالط

 إجراء االختباراِت  وذلك عن طريِق  مٍة متقّد  أو اجتماعيٍة  ٍة نفسيّ  لخدماٍت 

املتخصصة للحاالت التي تحتاج  الحاالت إلى املؤسساِت  تحويِل ، و والفحوصات

   نفس يٍّ   إلى عالٍج 
ّ
   مساعدةِ ، و متخصص  على مستوًى   ٍل أو تدخ

ّ
على تحقيق   لبِة الط

، ة وبنائها عند الطالبة السويّ الشخصيّ  تدعيِم ، و ةاألكاديميّ  أفضل النتائِج 

  مساعدةِ ، و ا للخروج للعمله استعدادً اتوإمكان تطوير قدرات الطالِب و 
ّ

ب الطال

، لألهداف وِل للوص خطٍط  ِع أهدافهم املستقبلية، وفي كيفية وضْ  في تحديِد 

 و 
ّ

 .[17]للتعامل مع املشاكل ووضع الحلول لها األفضِل  ب للطرِق إرشاد الطال

  توفر املهاراُت و  
ُ
  الختيارِ  املطلوبة

ّ
اإلرشادية املناسبة، بحيث يكون لدى  رِق الط

  املرشِد 
ّ
  البّيِ الط

ً
 معرفيّ  خبرة

ً
 وعمليّ  ة

ً
 ظرية والطرِق النّ  ماذِج من النّ  بمجموعٍة  ة

 بين املرشِد   وثيقٍة   عالقٍة   هارة إنهاء عملية اإلرشاد بعد تكويِن لك موكذ ،املتنوعة

 ف  ج باملسترشِد مهارة التدرّ   من خالل استخداِم   واملسترشِد 
ً
 شيئا

ً
ليصل إلى  ؛  شيئا

 . [18]اإلرشادّية ة نهاية العمليّ 

 :الّدراسات السابقة 

تي هدفْت التعّرف إلى دور القائداِت في امل[3]دراسة القحطاني
ّ
دارِس الثانوّية ، ال

في مدارس الرياِض من وجهة نظر املعلمات،  في مواجهِة االنحراف الفكرّيِ 

التعليِم واملؤهل وسنوات الخدمة، تم كذلك التعرف على الفروِق حسب نوع 

استخدام املنهج الوصفي التحليلي في الّدراسة، وذلك على عّينٍة دراسّيٍة بلغْت 

(455 
ُ
 مجاالٍت شملْت الّدوَر البنائي، والدوَر  ( معلمة، اعتمدْت الدراسة

َ
ثالثة

وقد   ( عبارة فيها، كّل مجاٍل تسع عباراٍت 27الوقائي، والدوَر العالجّي ووجود )

 في مواجهة االنحراِف الفكرّيِ لدى 
ً
 كبيرا

ً
 إلى أّن للقائداِت دورا

ُ
توّصلت الّدراسة

البات، كذلك تبّين عدم وجوِد فروٍق ذاِت داللٍة إحص
ّ
ائيٍة بين استجابِة الط

 لجهة العمل، وسنواِت الخبرة، فيما كان هناك فروٌق 
ً
أفراِد عّينة الّدراسة تبعا

 للمؤهل العلمّيِ 
ً
 لصالِح البكالوريوس.تبعا

 الّسلوك إدارةِ  والتي هدفْت البحث في استراتيجياِت  [19]بولو  أما دراسة

 في ِ الثانوية  املدارس  ن فيملرشدو عنها ا  كما عّبر  املدارِس   في  املراهقين  بين  املنحرِف 

 املنهَج   واعتمدت  كوارا،  والية
ُ
ف.  الوصفيَّ باستخدام املسح  الدراسة

ّ
مجتمُع   وتأل

  أخذ  تقنيِة  استخدامُ  وتم. في الوالية الثانوّية املدارس في مرشدين من الّدراسِة 

 70حيث تّم اختياُر ) العمدية، العينات
ً
 كّلِ منطقٍة من مناطق  من ( مستجيبا

عْنَوِن بـ  وتم تقديم االستبياِن . كوارا والية في الشيوخ الثالثة مجلس
ُ
استبانة "امل

  واستخدم .املدرسة ملرشدي "املنحرف السلوِك  إدارة استراتيجيات
ً
 من  كال

 الّسلوَك  أّن  النتائُج  وكشفْت . البيانات واالستقرائّي لتحليِل  الوصفّي  اإلحصاء

 
َ
 . الفعالة والجّيدِة مَن الوالدْين بّيةوجوِد التر  عدم سبُب  هو املنحرف

ً
وأيضا

 
ُ
  كانت االستراتيجية

ُ
  الرئيسة

ُ
التعامِل مع  في املرشدين قبِل  من املستخدمة

  السلوكّية هي املشاكِل 
ُ
 فروق  توجُد  ال أّنه النتائُج  حيث كشفْت . التعزيز تقنّية

 املنحرِف  السلوِك  إدارة استراتيجياِت  حول  املرشدين مالحظاِت  داللٍة في ذاِت 

الُب في املدرسِة   أساِس   في املدارِس على  املراهقين   بين 
ّ
أو  الّسنوات التي مكثها الط

 . املدرسة أو نوع الّدين
ً
 في  للمرشدين االستمرار ينبغي  الغاية، لهذه  وتحقيقا

 السلبّية اآلثار حول  املدارِس  في للمراهقيَن  الصحيحِة  املعلوماِت  تقديم

  الدراسة هذه نتائُج كون وست . لالنحراِف الّسلوكي
ً
 املدارِس  ملديري  مفيدة

   سيعطيهم  واملرشدين، كما  واملدّرسين 
ً
   نظرة

ً
 املنحرِف   الّسلوِك   مع  للّتعامل  ثاقبة

 .املدارس في املراهقين  بين 

حيث هدفْت الّدراسة التعّرف إلى   [20]كذلك دراسة غالم وأبو شندي 

ائعِة لدى
ّ
طالِب مدارِس التعليم الثانوّيِ  االضطراباِت النفسّية والسلوكّية الش

 على عينٍة مات، تمت في مدينة طرابلس مْن وجهة نظِر املعلمين واملعل
ُ
الّدراسة

( 25( معلما ومعلمة، بطريقة عشوائية، وتكّونت االستبانة من)353بلغْت ) 

 إلى أّن 
ُ
فقرة، تحدثْت عن االضطراباِت الّسلوكية والنفسّية، وتوصلت الّدراسة

ضطراباِت السلوكية بين الطالب جاءت فوق املتوسط، وكان الترتيُب مستوى اال 

: الغش، ثم نقص االنت
ً
باه، ثم االعتماد الزائد على املعلِم وغير املباالة، وتبّين أوال

 ملتغّيرات 
ً
أّنه ال توجُد فروق في مستوى انتشاِر االضراباِت السلوكّية تبعا

 لخدمة(.الّدراسة )الجنس، املؤهل العلمي، سنوات ا

والتي هدفْت التعرف إلى دوِر املرشد التربوّي في الحد من  [14]و دراسة مزرقط 

 املنهَج الوصفي مستو 
ُ
يات العنِف في مدارِس الجزائر، واستخدمت الباحثة

 الّدراسِة من )
ُ
( طالٍب وطالبة، منهم 100التحليلّي في الّدراسة، وتكّونْت عّينة

  (  من43(  شخصا من الذكور، )57)
ً
 مكونة

ً
االناث، استخدم الباحث استبانة

ِة التالميذ ورصِد مظاهر من أربعة محاور: هي املعلومات الديمغرافية ومراقب

العنف كذلك دعم الحوار بين الطلبة، من ثالِث مدارس ثانوّية ضمن العّينة 

القصدّية من الطلبِة ذوي مستوياِت العنِف املختلفة، وتبّين من خالل النتائج 

املرشد التربوي ال يقوم بدورة بالشكل الصحيح، بسبب الضغط في العمل أّن 

بة املستمرة للطلبة، كما تبّين أّن املرشَد يقوم بالكشِف مما ال يسمح له باملراق

ع مستوى 
ْ
عن الطلبة ذوي السلوكّياِت العنيفِة في املدرسة، ويعمُل على رف

ا تبّين أّن املرشَد التربوّي الحوار االيجابّي معهم للحّد من العنف لديهم، كم

باإليجابّية قدر  يعمل على دعِم الطلبة باستمرار واستبدال السلوكاِت السلبّية

 املستطاع.

 كان التعامل مع تنظيم  إذا إلى البحِث فيما [21]كانياك وال جي وهدفْت دراسة

  ُيضعف الشباب قد غضب
َ
 والّسلوك إيذاِء األقراِن  بين  اإليجابية العالقة

 السابع  الصف طالب ( من485من ) طوليٍة  بياناٍت  جمُع  وتمّ  .الالحق نّي دواالع

الفصل األول من  في ومعلميهم( سنة 12.84=  العمر متوسطإناث، ٪ 55)

باب العدوانّي  للّسلوك املعلمين تقديراُت  وكانت .أشهر ستة وبعد الدراسة
ّ
 للش

 العدوانّي  إحصائيٍة للّسلوك األولية، مرفقة بتعديالٍت  النتائج املتابعِة هي في
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املستويات  متعددةِ  نماذَج  من النتائُج  وأظهرْت . السكانّية والبيانات األساس يّ 

 
ً
  آثارا

ً
  تفاعلية

ً
على آثاِر  األقراِن  وإيذاء الغضِب  لتنظيِم  على خط األساس؛ كبيرة

  كانْت  والتي  املعلُم، قّدرها التي  العدوانّية السلوكات
ً
أّن  فرضيِة  مع متسقة

  الغضب لعب نظيمَ ت
ً
: دورا

ً
 األقران، إيذاء من عاليٍة  مستوياِت  وتحت وقائيا

 من أقلّ  مستوياٍت  الغضب العالّية لدى الشباِب  تنظيِم  مستوياُت  أظهرْت 

 تنظيم  من  أقلّ  نظرائهم الذين يتمتعون بمستوياٍت  من العدوانّي  السلوك

  أّن  النتائُج إلى وتشير. الغضب
َ
 تنظيِم  على الطالِب  وتحسيَن قدرةِ  استهداف

 الالحق.  العدواني ويقلل السلوك األقران  من إيذاء وقائيا غضبهم قد يكون 

 العرقيُّ   التطابُق   كان   إذا  الدراسة فيما  هذه  والتي تبحث  [22]  رايت  واخيرا دراسة

ر والطالِب  للمدرسين 
ّ
 الطالب سلوِك  حول  املعلمين  وجهة نظر على يؤث

 تأثير ولتحديِد . الطالب فصل معدالِت  على أكبر عواقُب  وهل له العدواني،

   تشمل  التي   النماذِج   تم تقديُر   املعلمين،  تقييماِت   على  العنصرية  التفاعالِت 
ً
 كال

 .  الدراسّية  والصفوف  للطالِب   التأثيراِت الثابتة  من
ُ
 الطالَب   أّن   ووجدت الدراسة

   أقل  أنهم  على  ُيصّنفون   أفريقي  أصل  من  األمريكيين 
ً
 لديهم  ون يك  عندما  اضطرابا

 بسلوك الخاصة الّتصورات تتأثُر  ال حين  في  إفريقي، أصل  من أمريكي   مدرٌس 

 نفِس   من  مدرٍس   بوجود  واإلسبانية  البيضاء  األصوِل   ذوي   من  الطالِب املضطرِب 

 أفريقي  أصِل  من األمريكيين  الطالَب  أّن  كما وجدت ايضا. العْرق  أو الجنس

 أقل،  بشكل  يفصلون   االفريقيين   ين ريكياألم  املعلمين   من  أكبر  عدد  لديهم  الذين

 على  مهمة آثار له االفريقيين  األميركيين املعلمين تمثيل نقص أن  إلى يشير مما

 .املدرس ي  االنضباط في والسود البيض بين  الفجوات

 التعقيب على الّدراسات السابقة  

اهتمت الّدراسات السابقة بدراسة الجهود التربوّيِة بشكل ٍّ في الحّد من 

أو االدارة املدرسّية، لسلوكات، سواء كانْت على صعيد املرشدين أو املعلمين، ا

كذلك تناوَل السلوكات بأشكالها املختلفة وسبل الحّد منها. ركزْت الدراساُت 

السابقة على املنهِج الوصفّي التحليلّي في أغلبها، كما استخدًم االستبانىة كأداٍة 

ّدراساِت الّسابقة في اختيار منهج الدراسة للّدراسة، واستفاد الباحثون من ال

 راسة، وكيفية بناء األداة. وعّينة الد

 الّدراسة الحالية عن الدراساِت الّسابقة في كوِنها جمعْت بين الجهود 
ُ
تختلف

الخاّصة بمديِر املدرسِة واملرشد التربوّيِ في الحّد من السلوكاِت املنحرفة، من 

بيعة الجهوِد التي تقوُم بها االدارة املدرسّية خالِل عرِض السلوكات وطْرِح ط

 للحّد من هذه السلوكات.

 إجراءات الدراسة منهج و . 3

 دراسة ال منهج. أ

 ملوضوع ملناسبته ؛الحاليّ  البحِث  في  التحليليّ املنهج الوصفّي  استخدام تمّ 

 .راسةالّد 

 دراسة ال مجتمع وعينة. ب

 
ّ
 تأل

ً
ديها في مدينة القدس، دارس ومرشمديري امل راسة من جميِع الّد  مجتمُع  ف

 ومديرة، و)291والبالغ عددهم )
ً
 ومرشدة. 291( مديرا

ً
 ( مرشدا

مدير (100بواقع )( مديٍر ومرشٍد  200عّينة الدراسة: تكّونْت عّينة الّدراسة من )

  ( مرشد ومرشدة.100ومديرة من املدارس في مدينة القدس، و)

 دراسة ال اةأد. ج

الع على الّد 
ّ
 بالجهود التربوّية كدراسة راسات الّسابقة الخاصِة بعد االط

(، قام الباحثون ببناء أداِة الّدراسة 2014( ودراسة مزرقط )2018القحطاني )

 عن املعلوماِت العاَمة 
َ
والتي تكّونْت من قسمْين، جاء القسم األول ليتحّدث

 برة(.ؤهل العلمي، سنوات الخالجنس، امل)الخاصِة باملدراِء واملرشدين وهي: 

اني في الجهود التربوّية، وتكّون هذا القسم من   
ّ
َل القسم الث

ّ
مجاالت بعدد   3وتمث

( 8( فقرة، وتكّون من: املجال األّول: مع الطالب وتكّون من )24فقراٍت بلغت ) 

( فقرات، واملجال 8فقرات، واملجال الثاني: مع األهل وأولياء األمور وتكّون من )

 ( فقرات.8ن من )رفة على التعليم وتكوّ ثالث: مع السلطات املشال

صدق األداة: تّم التحقق من صدق أداة الّدراسِة بعرِضها على مجموعٍة من  

مين من ذوي االختصاِص والخبرة.
ّ
 املحك

األداة، من خالل حساب  من ثباِت  من التحقِق  ثبات الدراسة: قام الباحثون 

حسب معادلة الثبات  الدراسِة ملجاالت  الثبات، امِل ة ملعرجة الكليّ الّد  ثباِت 

 لفا، وكانت الّد أكرونباخ 
ُ
ملستوى الجهوِد التربوّية ملديري املدارس ة الكليّ  رجة

داة ع هذه األ لى تمتّ إ وهذه النتيجة تشيُر  (،0.97)ومرشديها في مدينة القدس 

 راسة. الّد  يفي بأغراِض  بثباٍت 

 دراسة ال د. اجراءات

 

 اإلحصاتمت املعال املعالجة اإلحصائية:
ُ
 للبياناِت باستخراِج املتوسطاِت جة

ُ
ئية

الحسابية واالنحرافات املعياريِة لكِل فقرٍة من فقراِت االستبانة، واختبار )ت( 

(t- test واختبار ،) األحادي تحليل التباين(one way ANOVA) ومعامل ،

(، وذلك Cronbach Alphaارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا )

 SPSS( )Statistical Package For Socialزِم اإلحصائية )تخداِم الرّ باس

Sciences.) 

تحديد  وحتى يتمّ  تّم تحويُل الّسلم من خماس ّي الى ثالثّي،  إجراءات التصحيح:

 :اآلتية رجاتالّد  اعتمادُ  راسة تمّ الّد  نِة عيّ  أفراِد  استجابِة  متوسطاِت  درجِة 

 فاقل درجة منحفضة 1.66*

 درجة متوسطة 2.33- 1.67

 فاعلى درجة مرتفعة 2.34

 .يتم ذكر اإلجراءات التي تم من خاللها القيام بالدراسة

 

 ومناقشتها النتائج. 4

ملديري املدارس مستوى الجهود التربوية ما  ؤال األول:الّس املتعلقة ب نتائجال

 ؟ ومرشديها في مدينة القدس

ة واالنحرافات بيّ حساال املتوسطاِت  تّم حساُب  عن هذا السؤاِل  لإلجابة

 عنر االستبانة التي تعبّ  مجاالت راسة علىالّد  نِة عيّ  أفراِد  الستجاباِت  املعياريِة 

القدس واقِع مستوى الجهوِد التربوية ملديري املدارِس ومرشديها في مدينِة 

 ( يوّضُح ذلك. 1والجدول رقم ) 
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 مدينة القدس مستوى الجهود التربوية ملديري املدارِس ومرشديها في  ستجابات أفراد عّينة الّدراسة ملجاالِت واقعاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارّية ال 

املتوسط  الفقرات  الرفم 

 الحسابي 

  الدرجة االنحراف املعياري 

الب 1
ّ
ربوية مع الط

ّ
  عالية 0.514 2.64 الجهود الت

ربوية مع األهل وأولياء األمور  2
ّ
  عالية 0.539 2.63 الجهود الت

 الجهود التربوية مع السلطات املشرفة على التعليم 3

 الدرجة الكلّية

2.62 

2.64 

0.553 

0.525 

 عالية

 عالية

 

ُيالًحظ من الجدوِل الّسابق الذي يعّبر عن املتوسطاِت الحسابّية واالنحرافاِت 

جهوِد التربويِة املعيارّية الستجاباِت أفراِد عّينة الّدراسِة على واقع مستوى ال

  مدينِة القدس أّن ملديري املدارِس ومرشديها في 
َ
للّدرجة  الحسابّي  املتوسط

أّن واقَع مستوى ( وهذا يدل على 0.525( وانحراف معياري )2.64)الكلية 

الجهود التربوية ملديري املدارِس ومرشديها في مدينة القدس جاء بدرجٍة عالية. 

الب على أعلى متوسط حسابي 
ّ
ولقد حصَل مجال الجهود التربوية مع الط

(، ويليه مجال الجهود التربوية مع األهل وأولياء األمور ويليه 2.65ومقداره )

 .ت املشرفة على التعليم.مجال الجهود التربوية مع السلطا

 

 2جدول 

الباملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجاباِت أفراد 
ّ
 عّينة الّدراسة ملجاِل الجهود التربوّية مع الط

 
 

ُيالَحظ من الجدوِل الّسابق الذي يعّبر عن املتوسطاِت الحسابّية واالنحرافاِت 

لّدراسِة على مجال الجهوِد التربوية مع املعيارّية الستجاباِت أفراِد عّينة ا

  الطالِب أّن 
َ
انحراف معياري ب( و 2.65)للّدرجة الكلية  الحسابّي  املتوسط

أّن مجال الجهوِد التربوية مع الطالب جاء بدرجٍة على  ( وهذا يدلّ 0.514)

 عالية.

. عالية جاءت بدرجٍة اِت فقر جميَع ال ( أّن 2تائج في الجدول رقم )النّ  كما وتشيُر 

يتم تطبيق القوانين املدرسية حسب السلوك )عقاب، الفقرة "  وحصلْت 

يتم تفعيل  (، ويليها فقرة "  2.69حسابي ) على أعلى متوسٍط إنذار، فصل(" 

 " بمتوسٍط  االذاعة املدرسية بكلماٍت صباحّية للحّد من السلوكاِت الخاطئة

 بتوزيِع نشر الفقرة "  (. وحصلْت 2.68حسابي )
ُ
اٍت توضيحّيٍة تقوم املدرسة

(، 2.61) حسابّي  متوسٍط  على أقلّ السلوكاِت غير املقبولِة على الطلبِة " حول 

يتّم تطبيق القانون بشكل فورّي وفي الطابوِر الصباحّي لردِع يليها الفقرة " 

 (.2.62بمتوسط حسابي )الجميع " 

 3جدول 

 عيارية الستجابات أفراد عينة الّدراسة ملجال الجهود التربوية مع األهل وأولياء األمور املتوسطات الحسابية واالنحرافات امل                          

 

 الرقم
املتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة

 عالية 0.526 2.69 يتم تطبيق القوانين املدرسية حسب السلوك )عقاب، انذار، فصل( 1

 عالية 0.526 2.68 يتم تفعيل االذاعة املدرسية بكلمات صباحية للحد من السلوكيات الخاطئة. 2

 عالية 0.532 2.67 يتم معرفة األسباب التي أدت الى قيام الطالب بالسلوك املنحرف 3

 عالية 0.564 2.65 يتم عالج الطلبة ذوي السلوك املنحرف بشكل فردي وسري . 4

 عالية 0.540 2.64 يقوم املرشد بوضع برنامج عالجي ملساعدة الطلبة ذوي االنحراف السلوكي للتخلص منها 5

 عالية 0.597 2.63 يتم توجيه الطلبة نحو نشاطات ال صفية ألشغال أوقاتهم 6

 عالية 0.622 2.62 يتم تطبيق القانون بشكل فوري وفي الطابور الصباحي لردع الجميع. 7

 عالية 0.574 2.61 تقوم املدرسة بتوزيع نشرات توضيحية حول السلوكيات غير املقبولة على الطلبة 8

 الرقم
املتوسط  الفقرات                                             

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة

الطالب من تبليغ ولي األمر، اذا ما استمر الطالب في السلوكيات املنحرفة، بفصل يتم  1

 املدرسة قبل صدور القرار.

 عالية 0.521 2.70

 عالية 0.559 2.67 يتم تنبيه ولي األمر باتخاذ إجراءات عقابية بحق الطالب اذا ما استمر في املخالفة 2

 عالية 0.590 2.65 بسلوك سيئ يتم إحضار ولّي األمر عند قيام ابنه  3

 عالية 0.593 2.64 ور يتم عقد ورشات عمل توجيهية ألولياء األم 4
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ُيالحظ من الجدوِل الّسابق الذي ُيعّبر عن املتوسطاِت الحسابية واالنحرافاِت 

ّينة الّدراسِة على مجاِل الجهود التربويِة مع األهِل املعيارّية الستجاباِت أفراد ع

  أّن  وأولياء األمورِ 
َ
( وانحراف معياري 2.64)للّدرجة الكلية  الحسابّي  املتوسط

ربوّية مع األهِل وأولياِء األمور على  ( وهذا يدلّ 0.539)
ّ
أّن مجاّل الجهوِد الت

 جاءت بدرجٍة عالية.

 جميَع الفقراِت جاءت بدرجٍة عالية. ( أّن 3م )رق في الجدوِل  النتائُج  كما وتشيُر 

يتم تبليغ ولي األمر، إذا ما استمر الطالب في السلوكيات الفقرة "  وحصلْت 

 على أعلى متوسٍط سة قبل صدور القرار " املنحرفة، بفصل الطالب من املدر 

بحّق " يتم تنبيه ولّي األمِر باّتخاذ إجراءاٍت عقابّية (، ويليها فقرة 2.70حسابي )

الب إذا ما استمّر في املخالفة
ّ
(. وحصلت الفقرة 2.67" بمتوسط حسابي ) الط

لبة من ذوي االنحرافاِت السلوكّية في " 
ّ
بيوتهم يقوم املدير واملرشد بزيارة الط

،  (2.60حسابي )على أقل متوسط ٍلالستفساِر والّتوضيِح حول سلوكاتهم " 

ع أولياء األمور ملناقشِة هذه يليها الفقرة " يتم عمل اجتماعات دورية م

املشكالت السلوكية " والفقرة " يتم االتصال فقط بولّي األمر ومناقشة 

 (.2.62املشكلة معه" بمتوسط حسابي )

 4جدول 

 ع السلطات املشرفة على التعليم.املتوسطاُت الحسابّية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ملجال الجهود التربوية م                         

املتوسطات الحسابية واالنحرافات عن  ُيالحظ من الجدول الّسابق الذي يعّبر

املعيارية الستجابات أفراد عيّنة الّدراسة على مجال الجهود التربوية مع 

( 2.62)للّدرجة الكلّية  املتوسط الحسابيَّ  السلطات املشرفة على التعليم أّن 

أّن مجاَل الجهود التربوّية مع على   ( وهذا يدلّ 0.553وانحراف معياري )

 على التعليم جاء بدرجٍة عالية.رفة السلطات املش

. جميع الفقرات جاءت بدرجٍة عالية ( أّن 4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

يتم إبالغ املسؤولين بضرورة إشراك املجتمع املحلي في الفقرة "  وحصلْت 

(، ويليها 2.65حسابي ) " على أعلى متوسٍط  مناقشة سلوكات الطلبة املنحرفة

رير دورّية بتصرفات الطلبة السلبّية " والفقرة " يتّم الدعوة تقا  يتم رفعفقرة " 

لعمل اجتماعاٍت مع الجهات املسؤولة ملعالجِة املشكالِت السلوكّية لدى 

الطلبة " والفقرة " يتم دعوة املسؤولين لحضور تطبيق البرنامج العالجّي مع 

هات الج يتم إبالغ الفقرة " (. وحصلْت 2.64بمتوسط حسابي )الطلبة " 

"  املشرفة بقرارات فصل الطلبة من ذوي السلوكّيات املنحرفة قبل اتخاذها

عمل دوراٍت تثقيفيٍة (، يليها الفقرة " 2.56حسابي ) على أقل متوسٍط 

للمعلمين باملشاركِة مع املسؤولين فيما يخص العنف واملخدرات وطرق 

 (.2.61حسابي ) بمتوسٍط التعامل مع الطلبة " 

هذه النتيجة إلى أّن االدارات املدرسيِة تهتمُّ بالطلبة من حيث ثون ويعزو الباح

املتابعة والتدريب، والتوعية والتثقيف، وهذا بسبِب كثرة املشكالِت التي 

تحدث بشكٍل عام في املجتمع، والتي يكون سببها االنحرافات السلوكية، لذلك 

ة كّل َمن يحاوُل حاسبتعمد االدارات املدرسّية على تطبيِق القوانين بشدة، وم

 عالية 0.567 2.64 يعمل املرشد على متابعة حالة الطالب مع ولي أمره بسرية  5

 عالية 0.622 2.62 يتم االتصال فقط بولي األمر ومناقشة املشكلة معه. 6

 عالية 0.597 2.62 دورية مع أولياء االمور ملناقشة هذه املشكالت السلوكيةيتم عمل اجتماعات  7

وم املدير واملرشد بزيارة الطلبة من ذوي االنحرافات السلوكية في بيوتهم لالستفسار يق 8

 والتوضيح حول سلوكاتهم

 عالية 0.627 2.60

 عالية 0.539 2.64 الدرجة الكلية

املتوسط  الفقراتالرقم                        

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الدرجة

لبة املنحرفة.        1
ّ
 عالية 0.590 2.65 يتم إبالغ املسؤولين بضرورة إشراك املجتمع املحلي في مناقشة سلوكات الط

 عالية 0.567 2.64 صرفات الطلبة السلبية.يتم رفع تقارير دورّية بت           2

   يتم الدعوة لعمل اجتماعات مع الجهات املسؤولة ملعالجة املشكالت السلوكية               3

 لدى الطلبة

 عالية 0.593 2.64

 عالية 0.593 2.64 يتم دعوة املسؤولين لحضور تطبيق البرنامج العالجّي مع الطلبة         4

 عالية 0.597 2.63 أولياء االمور م تبليغ الجهات العليا املشرفة بقرارات املتابعة مع يت         5

االنحراف   الطلب من الجهات املسؤولة تدريب املعلمين بكيفية التعامل مع الطلبة ذوي         6

 السلوكي في التعليم العام.

 عالية 0.597 2.63

ة مع املسؤولين فيما يخص العنف واملخدرات  عمل دورات تثقيفية للمعلمين باملشارك     7

 التعامل مع الطلبة.وطرق 

 عالية 0.574 2.61

يتم ابالغ الجهات املشرفة بقرارات فصل الطلبة من ذوي السلوكيات املنحرفة قبل     8

 اتخاذها.

 عالية 0.654 2.56

 عالية 0.553 2.62 الدرجة الكلية
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الخروج عن املألوف وممارسة سلوكات سلبّية في املدرسة وقد يصل العقاُب  

 على 
ً
ر سلبا

ّ
إلى االنذار والفصِل من املدرسة إذ ما كان السلوك يمكن أن يؤث

العملية التعليمية، أو على سلوكات الطلبة داخل املدرسة، أّما على مستوى 

ول من خالل النتائج أّن هناك بعض الق التوعية بالشكل الصحيح فيمكن

 عن ضعف 
ً
التقصير من االدارات املدرسية في ذلك، وقد يكون ذلك ناتجا

 في مدارس األوقاف التابعة لوزارة التربية 
ً
االمكانات املادّية في املدارس تحديدا

 والتعليم الفلسطينية، في حين هناك تهميش لهذه النشرات في مدارس البلدية. 

يمكن القول إّن مستوى املتابعة من قبل املدرسة مع األهل أسهم في  كما    

الحد من السلوكيات املنحرفة، كذلك ما يقوم به املرشدون من متابعة وشرح 

وارشاد للطلبة ساعد بشكل كبير في ترِك الطلبة لهذه السلوكات، ونتج عن 

تي يقوم جهود الذلك الحد من السلوكات السلبية في مدارس القدس بسبب ال

بها املدراء واملرشدون، إضافة الى املعلمين للتقليل منها كما بّينت نتائج 

  الدراسة. 

كما إّن تقديم االرشاد املناسب ومتابعة ملف الطالب خارج املدرسة مع 

املجتمع املحلي وأولياء االمور، والقيام بالنشاطات املختلفة ومحاسبة 

وكات منحرفة داخل املدرسة فإن يام بسلاملخطئ، وطرد كل من يحاول الق

هذا كله يدفع إلى الحد من هذه السلوكات، وبناء مجتمع تعليمي سليم خاٍل 

، وهذا الجهد اإلداري ال يتأتى إال بوجود قيادة 
ً
لبة املنحرفين سلوكيا

ّ
من الط

مدرسية قادرة على السيطرة، وتتعاون مع الجميع من هيئٍة تدريسية ومجتمٍع 

 ور من أجل الحد من هذه السلوكات.لياء أممحلّي وأو 

في وجود دوٍر للقيادة التربوّية  [3]وتتفق هذه النتيجة مع دراسة القحطاني     

في الحّد من السلوكات املختلفة لدى الطلبة، كما توافقت مع دراسة املزرقط 

والتي بّينت أّن للمرشِد الّدور الكبيَر في الحّد من السلوكات املنحرفة لدى  [14]

 لطلبة.ا

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:

هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الجهود التربوية ملديري هل 

الجنس، املؤهل العلمي،  متغيرات حسب املدارِس ومرشديها في مدينة القدس

 ؟سنوات الخبرة

 ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية:

"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى  نتائج الفرضية األولى:

في   ومرشديهافي مستوى الجهود التربوية ملديري املدارِس  (α ≥ 0.05)الداللة 

 الجنس"مدينة القدس يعزى ملتغير 

املتوسطات الحسابية و حساب نتائج اختبار "ت" ب األولىالفرضية  حُص تّم ف

ود التربوية ملديري املدارِس في مستوى الجه راسة نة الّد عيّ  أفرادالستجابة 

 الجنس. متغير  وومرشديها في مدينة القدس حسب

 ( 5جدول )

 الجنس متغير  في مستوى الجهود التربوية ملديري املدارِس ومرشديها في مدينة القدس حسب نةالعيّ  أفرادالستجابة للعينات املستقلة نتائج اختبار "ت"  

املتوسط  العدد الجنس  املجال 

 الحسابي 

النحراف ا

 املعياري 

مستوى  "tقيمة"

 الداللة

 0.215 1.244 0.496 2.60 86 ذكر الجهود التربوية مع الطالب

 0.526 2.69 114 أنثى 

الجهود التربوية مع األهل وأولياء 

 األمور 

 0.393 0.857 0.510 2.61 86 ذكر

 0.561 2.67 114 أنثى 

الجهود التربوية مع السلطات 

 لتعليم املشرفة على ا

 0.541 0.613 0.516 2.60 86 ذكر

 0.580 2.65 114 أنثى 

 0.362 0.914 0.500 2.60 86 ذكر الدرجة الكلية

 0.543 2.67 114 أنثى 

(،  0.914يتبّين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )

التربوية (، أي أنه ال توجد فروق في مستوى الجهود 0.362ومستوى الداللة )

الجنس، وكذلك تعزى ملتغير ملديري املدارِس ومرشديها في مدينة القدس 

 للمجاالت.  

ناث من املديرين واملرشدين ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى كوِن الذكور واال 

يعملون من أجل رفِع مستوى السلوكات اإليجابية، والحّد من السلوكالت 

افق بين آرائهم فيما يخص الجهود املنحرفة، لذلك كان هناك تقارب وتو 

املبذولة للحد من السلوكات املنحرفة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة غالم 

 .[20]وابوشندي 

نتائج الفرضية الثانية: "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى 

في   ومرشديهافي مستوى الجهود التربوية ملديري املدارِس  (α ≥ 0.05)الداللة 

 املؤهل العلمي "القدس يعزى ملتغير  مدينة

املتوسطات الحسابية و حساب نتائج اختبار "ت" ب الثانيةحص الفرضية تم ف

في مستوى الجهود التربوية ملديري املدارِس عينة الدراسة  دأفراالستجابة 

 املؤهل العلمي. متغير  ومرشديها في مدينة القدس حسب
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 ( 6جدول )

 املؤهل العلمي متغير  في مستوى الجهود التربوية ملديري املدارِس ومرشديها في مدينة القدس حسب العينة أفرادالستجابة نات املستقلة للعينتائج اختبار "ت"  

املتوسط  العدد املؤهل العلمي  املجال 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

مستوى  "tقيمة"

 الداللة

 0.954 0.058 0.515 2.65 101 بكالوريوس  الجهود التربوية مع الطالب

 0.516 2.65 99 بكالوريوس أعلى من 

الجهود التربوية مع األهل وأولياء 

 األمور 

 0.553 0.594 0.537 2.62 101 بكالوريوس 

 0.543 2.67 99 أعلى من بكالوريوس 

الجهود التربوية مع السلطات 

 املشرفة على التعليم 

 0.338 0.960 0.554 2.59 101 بكالوريوس 

 0.551 2.66 99 من بكالوريوس  أعلى

 0.577 0.559 0.519 2.62 101 بكالوريوس  الدرجة الكلية

 0.532 2.66 99 أعلى من بكالوريوس 

 

(،  0.559يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية )

(، أي أنه ال توجد فروق في مستوى الجهود التربوية 0.577ومستوى الداللة )

املؤهل العلمي، تعزى ملتغير يري املدارِس ومرشديها في مدينة القدس ملد

توى التعليمي، وكذلك للمجاالت. ويعزو الباحثون ذلك إلى وجود تقارب في املس

لم تكن هناك فروق في آرائهم، ألّنهم يعملون ضمن فريق واحد داخل  

الٍع بما يقوم به املرشد التر 
ّ
بوي، كما يكون املدرسة، حيث يكون املدير على اط

املرشد على اطالٍع بالقرارات الخاصة بالطلبة باعتبار أّي طالب لديه مشكلة 

تصاص املرشد مع مدير املدرسة، سلوكية تكون عملية متابعته عادة من اخ

وهذا التقارب في املستوى التعليمي يساعد في القدرة على حل املشكالت التي 

 تواجه الطلبة. 

فيما اختلفت مع دراسة  [20]دراسة غالم وابو شندي وتتفق هذه النتيجة مع 

 في أّنه يوجد فروق لصالح البكالوريوس.[3] القحطاني 

 توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى نتائج الفرضية الثالثة: "ال

في   ومرشديهافي مستوى الجهود التربوية ملديري املدارِس  (α ≥ 0.05)الداللة 

 سنوات الخبرة " مدينة القدس يعزى ملتغير

 أفرادتم حساب املتوسطات الحسابية الستجابة  الثالثةحص الفرضية تم ف

في   ومرشديهاديري املدارِس مستوى الجهود التربوية مل علىعينة الدراسة 

 سنوات الخبرة. مدينة القدس يعزى ملتغير 

 

 (: 7جدول )

سنوات في مدينة القدس يعزى ملتغير  ومرشديها ستوى الجهود التربوية ملديري املدارسمل ينة الدراسةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابة أفراد ع

 الخبرة

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة املجال 

الجهود التربوية مع 

 الطالب

 0.477 2.74 89 سنوات فأقل  5

 0.449 2.67 78 سنوات  10-6من 

 0.645 2.35 33 سنوات 10أكثر من 

الجهود التربوية مع األهل 

 وأولياء األمور 

 0.493 2.77 89 سنوات فأقل  5

 0.478 2.62 78 سنوات  10-6من 

 0.681 2.36 33 سنوات 10أكثر من 

الجهود التربوية مع 

السلطات املشرفة على  

 التعليم

 0.482 2.75 89 سنوات فأقل  5

 0.512 2.62 78 سنوات  10-6من 

 0.694 2.31 33 سنوات 10أكثر من 

 

 

 الدرجة الكلية

 0.478 2.75 89 سنوات فأقل  5

 0.464 2.63 78 سنوات  10-6من 

 0.661 2.34 33 سنوات 10أكثر من 

 

وجود فروق ظاهرية في مستوى الجهود التربوية  (7)يالحظ من الجدول رقم 

سنوات الخبرة، تغير يعزى مل ملديري املدارِس ومرشديها في مدينة القدس

 one way)األحادي استخدام تحليل التباين  تمّ  وملعرفة داللة الفروق

ANOVA)  ( 8كما يظهر في الجدول رقم:) 
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 ( 8ل)جدو 

 سنوات الخبرةتغير في مدينة القدس يعزى مل  ومرشديهاالعينة في مستوى الجهود التربوية ملديري املدارِس  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين  

مجموع  مصدر التباين املجال 

 املربعات 

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعات امل

 قيمة "ف"

 املحسوبة 

مستوى 

 الداللة

التربوية مع الجهود 

 الطالب

 7.495 1.860 2 3.721 بين املجموعات

 

0.001 

 0.248 197 48.895 داخل املجموعات  

 199 52.616 املجموع 

بوية مع الجهود التر 

 األهل وأولياء األمور 

 7.338 2.006 2 4.012 بين املجموعات

 

0.001 

 0.273 197 53.855 داخل املجموعات  

 199 57.867 املجموع 

الجهود التربوية مع 

السلطات املشرفة على  

 التعليم

 8.393 2.385 2 4.770 بين املجموعات

 

0.000 

 0.284 197 55.980 داخل املجموعات  

 199 60.750 املجموع 

 7.998 2.058 2 4.115 بين املجموعات الدرجة الكلية

 

0.000 

 0.257 197 50.682 داخل املجموعات  

 199 54.797 املجموع 

 

 

  أقلّ ( وهي 0.000( ومستوى الداللة )7.998)الكلية قيمة ف للدرجة  الحظ أّن يُ 

 في ( أي أنه α ≥ 0.05من مستوى الداللة )
ً
مستوى توجد فروق دالة إحصائيا

في مدينة القدس يعزى ملتغير   ومرشديهاالجهود التربوية ملديري املدارِس 

لبيان تجاه  (LSDوكذلك للمجاالت. وتم فحص نتائج اختبار ) سنوات الخبرة،

الفروق وهي كما يلي:

 9جدول 

 الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة بين املتوسطات ( للمقارنات البعدية LSDنتائج اختبار )                        

الفروق في   املتغيرات املجال 

 املتوسطات

 مستوى الداللة

 0.335 07471. سنوات  10-6من  سنوات فأقل  5 الجهود التربوية مع الطالب

 0.000 *39070. سنوات 10أكثر من 

 0.335 07471.- ل سنوات فأق 5 سنوات  10-6من 

 0.003 *31600. سنوات 10أكثر من 

 0.000 *39070.- سنوات فأقل  5 سنوات 10أكثر من 

 0.003 *31600.- سنوات  10-6من 

 0.069 14807. سنوات  10-6من  سنوات فأقل  5 الجهود التربوية مع األهل وأولياء األمور 

 0.000 *40462. سنوات 10أكثر من 

 0.069 14807.- سنوات فأقل  5 وات سن 10-6من 

 0.019 *25656. سنوات 10أكثر من 

 0.000 *40462.- سنوات فأقل  5 سنوات 10أكثر من 

 0.019 *25656.- سنوات  10-6من 

الجهود التربوية مع السلطات املشرفة 

 على التعليم

 0.102 13602. سنوات  10-6من  سنوات فأقل  5

 0.000 *44459. سنوات 10أكثر من 

 0.102 13602.- سنوات فأقل  5 سنوات  10-6من 

 0.006 *30857. سنوات 10أكثر من 

 0.000 *44459.- سنوات فأقل  5 سنوات 10أكثر من 

 0.006 *30857.- سنوات  10-6من 
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 0.130 11960. سنوات  10-6من  سنوات فأقل  5 الدرجة الكلية

 0.000 *41330. سنوات 10أكثر من 

 0.130 11960.- سنوات فأقل  5 سنوات  10-6من 

 0.006 *29371. سنوات 10أكثر من 

 0.000 *41330.- سنوات فأقل  5 سنوات 10أكثر من 

 0.006 *29371.- سنوات  10-6من 

سنوات  10وأكثر من سنوات فأقل  5وكانت الفروق في الدرجة الكلية بين 

سنوات لصالح  10نوات وأكثر من س 10-6سنوات فأقل، وبين من  5لصالح 

 سنوات. 10-6من 

 لسنوات الخبرة وكانت الفروق في الدرجة الكلية بين   
ً
 5تبّين وجود فروق تبعا

 10-6سنوات فأقل، وبين من  5سنوات لصالح  10سنوات فأقل وأكثر من 

سنوات. أّما فيما يتعلق بمتغير  10-6لصالح من سنوات  10سنوات وأكثر من 

خبرة فقد كانت لصالح ذوي الخبرة القليلة، ويعود ذلك إلى كون سنوات ال

مستوى تقبلهم للعمل أعلى وبالتالي يكون لديهم الدافع والجهد بدرجة أكبر، 

فهم في مقتبل العمر ويكون مستوى النشاط اإلرشادي لديهم مرتفع، ولديهم 

ك النجاح والتقدم، لذلك تكون جهودهم أعلى من غيرهم، كذل إصرار على

على مستوى املدراء، فإّن املدراء في التعيين الجديد بحاجة إلى إثبات الذات، 

وهذا حافز لرفع مستوى الجهود والعمل الدؤوب للحد من املشكالت  

التي  [3]السلوكية لدى الطلبة. واختلفت هذه النتيجة مع دراسة القطحاني 

 حسب متغير الخبرة. لم
َ
 ُتظهر فرقا

 توصياتال. 5

 ّدراسة بما يأتي: توص ي ال

أْن يتمَّ االهتماُم برفع مستوى االجتماعات الدورّية مع أولياِء األموِر؛ ملناقشة  -

املدرسة، ألّن هذه االجتماعاِت تساعُد على املشكالِت الّسلوكيِة املختلفة في 

 التعاوِن بين االدارة املدرسّية واألهل للحّد من هذه املشكالت. 

ِة املدرسّية واملرشِد بزيارة الطلبِة من ذوي االنحرافاِت ضرورة اهتماِم االدار  -

الّسلوكّيِة في بيوتهم؛ لالستفساِر والتوضيح حول سلوكياتهم، كونه يساعُد 

  املشكلِة والحّد منها. على حلّ 

 بتوزيِع نشراٍت توضيحّيٍة حول السلوكاِت غيِر املقبولِة على  -
ُ
أْن تهتّم املدرسة

لبة، حتى يكوَن لد
ّ
 بها وعدم القيام بها.الط

َ
لبِة املعرفة

ّ
 ى الط

أْن يتّم عمُل دوراٍت تثقيفّيٍة للمعلمين باملشاركِة مع املسؤولين فيما يخّص  -

لبة؛ ألّنها تسهُم في الحّد من 
َ
 واملخدراِت وطرِق التعامِل مع الط

َ
العنف

لبة.
ّ
 السلوكاِت الّسلبيِة لدى الط

 في شابهة فأْن يتّم العمُل على دراسٍات أخرى م -
َ
يما يخّص الجهوَد التربوّية

الحّد من التنّمِر والعنِف داخَل املدرسة
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ABSTRACT_The aim of the present study was to identify the educational activities of the principals and 

advisors of the schools in the Al-Quds city in order to reduce the behavioral abnormalities of students. To 

achieve the aims of the study, the descriptive method was used and a random sample of 200 principals and 

teachers of Al-Quds' schools was selected, consisting of 100 male and female principals and 100 male and 

female advisors. Furthermore, a questionnaire was used as the research tools. The findings showed that the 

level of the educational activities of principals and advisors of the schools in Al-Quds was high, and 

educational activity with the students had the highest arithmetic mean (2.65), followed by the sub-measures 

of educational activity with the students' parents and legal guardians, and educational supervisors. The 

findings also suggested that there were no statistically significant differences between the amount of the 

educational activities of the principals and advisors of Al-Quds' schools in terms of gender and educational 

qualification.Thus, this study recommends paying sufficient attention to raising the level of periodical 

meetings with parents and guardians for discussing the various behavioral problems in school and the 

principals and advisors should pay attention to visiting the students with behavioral abnormalities at their 

home in order to ask them for an explanation for their behavior. 

Keywords: Educational activities, Al-Quds' schools, Behavioral abnormalities 
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