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 الشكر والتقدير
 

 -صمى اهلل عميً كسمـ-الحهدي هلل رب العالهيف، كالصبلةي كالسبلـي عمى أشرًؼ الهرسميف سيدىا هحهد 

 كهف كالي إلى يـك الديف الحهد هلل الذم أعاىىي عمى إىجاز ٌذي الرسالة 

 س"قال عميو السالم "من ال يشكر اهلل ال يشكر النا

ـي بالشكر كاالهتىاف لؤلستاذ الدكتكر هحهكد أبك سهرة عمى إشرافً عمى إعداد ٌذي الرسالة، حيث  أتقٌد

كاف لتكجيٍاتً كىصائحً كتعديبلتً االثر الكبير في الكصكؿ إلى ٌذي الهرحمة، لؾ هىي كؿ التقدير 

 .لطمبة العمـ كالشكر كاالحتراـ، كاداهؾ اهلل ذخران 

ـي بالشكر الجز  هركاف كالدكتكر  هحهد شعيباتثرائٍا الدكتكر أهف تفضمكا بهىاقشة الرسالة ك يؿ إلى كأتقٌد

 عبلكىً

كعمى رأسٍـ عهيدة  في جاهعة القدس العمـك التربكية كمية كها أتقدـ بالشكر الجزيؿ لجهيع أساتذة

 ايىاس ىاصر. الدكتكرة الكمية

 

 ساعدىي خبلؿ هرحمة اعداد الرسالةلكؿ هف ساىدىي ك 
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 ص الممخ
في هديىة القدس لمحد هف  كهرشديٍا لهديرم الهدارسٌدفت الدراسة التعرؼ إلى الجٍكد التربكية 

تككف ، كلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة استخدهت الباحثة الهىٍج الكصفي، ك االىحرافات السمككية لدل الطمبة

( فردان. 581ـ )ددٌعع الدراسة هف جهيع الهديريف كالهرشديف في هدارس هديىة القدس، كالبالغ ههجت

( 200بمغت )ك  ،كالهرشديف في هدارس القدس يفر يالهد في )الطبقية(شكائيةعالتهثمت عيىة الدراسة ك 

، كاستخدهت الباحثة االستباىة كأداة لمدراسة ىصفٍـ هف الهديريف كالىصؼ اآلخر هف الهرشديف.، فردان 

افات السمككية، كالثاىي االىحر  هظاٌرهحكريف، أحدٌها لقياس  ت ستة هجاالت هكزعة عمىكضه

كتـ التاكد هف صدقٍا كثباتٍا   .لمحد هف ٌذي االىحرافات ٍكد التربكية لمهديريف كالهرشديفجلقياس ال

 بالطرؽ التربكية كاالحصائية الهىاسبة.

بدرجة  تهظاٌر االىحرافات السمككية لدل طمبة الهدارس في هديىة القدس جاء أفٌ لى إأشارت الىتائج 

(، كيميً 2.83د حصؿ هجاؿ السمكؾ العدكاىي عمى أعمى هتكسط حسابي كهقداري )هىخفضة. كلق

 هجاؿ الهخدرات كالتدخيف، يميً هجاؿ السمككيات الجىسية.

جاء  هستكل الجٍكد التربكية لهديرم كهرشدم الهدارس في هديىة القدس إلى أفٌ كها أشارت الىتائج 

ع الطالب عمى أعمى هتكسط حسابي كهقداري بدرجة عالية. كلقد حصؿ هجاؿ الجٍكد التربكية ه

(، كيميً هجاؿ الجٍكد التربكية هع األٌؿ كأكلياء األهكر كيميً هجاؿ الجٍكد التربكية هع 6.25)

 .السمطات الهشرفة عمى التعميـ

كها أشارت الىتائج إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائية في هستكل الجٍكد التربكية لهديرم كهرشدم 

ؿ العمهي كهستكل الهدرسة كالجٍة الهشرفة، الهدارس في ه ديىة القدس تعزل  لهتغير الجىس كالهٌؤ



 د
 

كالهسهى الكظيفي، فيها تبيف كجكد فركؽ تبعان لسىكات الخبرة، كذلؾ تبيف كجكد فركؽ تبعا لجىس 

 الهدرسة.

قشة يتـ االٌتهاـ برفع هستكل االجتهاعات الدكرية هع أكلياء االهكر لهىا فٌ أكتكصي الباحثة ب

الهشكبلت السمككية الهختمفة في الهدرسة، ككف ٌذي االجتهاعات تساعد عمى التعاكف بيف االدارة 

بزيارة الطمبة  يفكالهرشدسية كاالٌؿ لمحد هف ٌذي الهشكبلت، كضركرة اٌتهاـ االدارة الهدرسية الهدر 

يتـ تطبيؽ القاىكف كأف ، هف ذكم االىحرافات السمككية في بيكتٍـ لبلستفسار كالتكضيح حكؿ سمككياتٍـ

 .بشكؿ فكرم كفي الطابكر الصباحي لردع الجهيع
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Educational efforts of school principals and counselors in the city of 

Jerusalem in reducing the behavioral deviations of the students 

 

Prepared by: Samah Fathalla Gaith Mashhour 

Supervisor:  Prof.Mahmoud Abu Samra 

Abstract 
The study aimed to identify the educational efforts of school principals and counselors in 

the city of Jerusalem to reduce the behavioral deviations of the students. To achieve the 

objectives of the study, the researcher used the descriptive method. The study population 

consisted of all principals and counselors in all Jerusalem schools that reached (582). The 

sample of the study was a stratified random sample which consisted of to 200 individuals 

in Jerusalem schools. Half of them are principals and the other half are counselors. The 

researcher used a questionnaire as the tool for study. It included six aspects that are divided 

into two axes one of which is to measure the manifestations of deviant behaviors and the 

other is to measure the educational efforts of school principals and counselors to limit these 

behaviors. The validity and readability of the tool of the study are assured thou educational 

and statistical method.  

The results indicated that the behavioral deviations of school students in Jerusalem were 

low. The field of aggressive behavior has reached the highest mean (2.83), followed by the 

field of drugs and smoking, and finally the field of sexual behaviors. 

The results also indicate that the level of educational efforts of the principals and 

counselors of schools in Jerusalem was high. The field of educational efforts with the 

student has reached the highest academic average (2.649), followed by the field of 

educational efforts with parents followed by the field of educational efforts with the 

authorities supervising the education.  

The results also indicate that there are no statistically significant differences in the level of 

educational efforts of the principals and counselors of schools in Jerusalem due to the 

gender variable, the scientific qualification, the school educational level, the supervising 

authority and the job title. However, differences were found in the years of experience and 

the school gender variable. 



 و
 

The researcher recommends paying attention to raising the level of periodic meetings with 

parents to discuss the various behavioral problems in the school, as these meetings help the 

school administration and the people to cooperate to reduce these problems. Also, the need 

of the school administration and the supervisors to visit students with behavioral deviations 

in their homes to inquire about their behaviors, as this helps to solve the problem and 

reduce them. The rules should be implemented immediately in the morning queue to deter 

everyone, as the immediate implementation helps to reduce these behaviors. 
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 الفصل األول
_______________________________________________________________________

 اإلطار العام لمدراسة 
 

 المقدمة 1.1
قـ التعميهي أك أكلياء يعد التكاثؼ بيف الهؤسسة التعميهية كالجٍات اآلخرل في الهجتهع سكاء الطا

، أساس الهشاركة في بىاء الجيؿ الهتعمـ، كككف التربية عادة ها تككف قبؿ ك الهجتهع الهحميأاألهكر، 
الهىحرفة التي قد يقع فيٍا الطمبة التعميـ في هرحمة التعميـ الهدرسي، فيككف التغمب عمى السمككيات 

 يهات كتطبيؽ لمقكاىيف.هف خبلؿ ها تبذلً اإلدارة الهدرسية هف جٍكد كتعم

في عهمية التربية كالتعميـ عمى جكدة  تركز التىهية البشرية ( أفٌ 2013يرل)القرة غكلي كالعبيدم، ك 

بسبب الترابط بالهدرسة،  سرة كاىتٍاءن ا هف األبدءن خبلقي كالقيهي، كعمى التىشئة الصالحة، السمكؾ األ

التربكية كالديىية كاالجتهاعية السميهة لدل شكؿ حمقة الكصؿ التي تؤدم الى تهكيف القيـ ي الذم

، ككف الطالب الطالب، أك عكسٍا بقيـ أخرل تؤدم الى اىحراؼ الطالب عف السمككيات االيجابية

يبحث عف القدكة دائها في سمككياتً، فٍك يطبؽ ها يراي هف أىهكذجات هختمفة في الهجتهع كيحاكؿ 

 .تقميدٌا

يتـ التعاهؿ هف خبللً هع الطالب في البيت أك الهدرسة عمى تؤثر الطريقة كاالسمكب الذم لذلؾ 

تسٍـ في الحد هف تكجً الطفؿ  في حؿ الهشكبلت  طريقة تربيتً، فاستخداـ سمككيات الحكار كالىقاش

ستخداـ العىؼ الا استخداـ العىؼ كالصراخ في التعاهؿ اليكهي يؤدم هٌ أىحك السمككيات السمبية، 
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الدفاع عف ىفسً، فتىشأ االىحرافات السمككية في كؿ تصرفاتً، سكاء ها أجؿ كالعدكاف، كالكذب هف 

يخص الهدرسة كاالٌهاؿ الدراسي كالتسرب كالتىهر، أك في البيت هف خبلؿ االعتداء عمى االخريف 

ا هف السمككيات)إضافة الى ههارسة سمككيات بالضرب   .(2010السهيح، الكذب كالسرقة كغيٌر

التي تقع فيٍا  الدرجةالثاىي لمطالب، فتقع الهسؤكلية عمى الهدرسة بىفس كككف الهدرسة تعد البيت 

ككىً السمطة العميا في الهدرسة، ثـ الهرشد التربكم ككىً الهسؤكؿ  هدير الهدرسةا تحديدن عمى األٌؿ، 

ا ا كبارزن ا هٍهن تؤدم دكرن ٌذي السمطة لئلدارة التربكية ككف ك ، عف حؿ كافة الهشكبلت التي تكاجً الطمبة

في تحقيؽ هستكيات الىهك االخبلقي كتككيف االتجاٌات كالقيـ لدل الطمبة ليككىكا عىاصر فاعمة 

خص الحد هف االىحرافات السمككية لدل ي، فتقع عميٍا الكثير هف الهسؤكليات فيها كهىتجة في الهجتهع

 .(2018)القحطاىي، الطمبة

ك أبالكذب اك السرقة، اك التسرب هف الهدرسة،  كككف االىحرافات السمككية الهختمفة لمطمبة سكاء كاىت

ك االىحرافات الجىسية بالتعرض لآلخريف بالتحرش، كؿ ٌذي أاالتجاي ىحك التدخيف كتعاطي الهخدرات، 

ا هف خبلؿ الهشكبلت اليكهية االىحراؼ  تؤدم إلى ٌدر العهمية التربكية التعميهية، كتؤثر عمى سيٌر

 .(2016)رفاعي،  سبب ٌذي السمككياتف تحدث بيف الطمبة بأالتي يهكف 

هدارس هديىة القدس تتعرض لهحاكالت التٍكيد الهستهرة بسبب سيطرة االحتبلؿ االسرائيمي كباعتبار 

ا عمى الطمبة ىحك التكجً إلى السمككيات السمبية التي تفرضٍا البيئة ٌذا يشكؿ خطرن  عميٍا، فإفٌ 

ت، كالسرقة، كالتٍرب الهدرسي، كترؾ الهدرسة، كالتكجً الهجتهعية الحالية في القدس، كاىتشار الهخدرا

ا هف السمككيات التي تؤثر عمى العهمية التعميهية في الهدارس العربية في  ىحك العهؿ، كالتدخيف كغيٌر

ىا يتعاظـ دكر االدارة الهدرسية كجٍة هسؤكلة عف التعميـ في الهدارس، كأيضا يرتفع دكر الهديىة،  ٌك

 العهؿ عمى فرض القيـ التربكية لدل الطمبة. الهرشد التربكم في 
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 مشكمة الدراسة  2.1
ا عمى سير العهمية التعميهية، كها تؤثر عمى هستكل التحصيؿ تؤثر االىحرافات السمككية لمطمبة سمبن 

قع عمى عاتؽ الجهيع هف أكلياء كككف ٌذي الهشكمة تعد هف الهشكبلت العاهة التي تالدراسي لمطمبة، 

شكاالت سمككية بيف إكلى في حؿ أم األ مهيف كالطمبة كالهدراء كالهرشديف، لكف الهسؤكليةهكر كالهعاأل

ص هدير الهدرسة كالهرشد التربكم، ككىٍـ السمطة االعمى في حؿ االطمبة تككف ضهف اختص

الهدير يعد القائد الهدرسي ذك الشخصية كالتأثير العالي  فٌ أكها الهشكبلت التي يقـك بٍا الطمبة، 

إذ تعد اإلدارة الهدرسية الجٍة ىشطة الهختمفة في الهدرسة، تباري القائد الذم يتحهؿ هسؤكلية األباع

تتعرض  هف الىفسي كاالجتهاعي كالفكرم لمطمبة، كككف هديىة القدسكلى في فرض كتحقيؽ األاأل

بيئة  تعزيز فرص االىحراؼ كالتسرب لدل الطمبة كذلؾ هف خبلؿ خمؽتؤدم إلى لههارسات احتبللية 

كابعادٌـ عف القيـ التربكية كالديىية  هف خبللٍا السيطرة عمى طمبة القدس يحاكؿاجتهاعية 

ادكار االدارة التربكية في الحد هف ٌذي السمككيات في  لتكضيحكاالجتهاعية، لذلؾ فإٌف ٌىاؾ حاجة 

 ي: الالرئيس التسؤاؿ ال فكذلؾ هف خبلؿ االجابة ع هدارس القدس،

في مدينة القدس لمحد من االنحرافات السموكية لدى  ومرشدييا وية لمديري المدارسالجيود التربما 

 ؟الطمبة

 أسئمة الدراسة 3.1
  :تتمثل أسئمة الدراسة فيما يأتي

هف كجٍة ىظر  هظاٌر االىحرافات السمككية لدل طمبة الهدارس في هديىة القدسها : السؤال األول

 ؟ هديرم الهدارس كهرشديٍا
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لمحد هف هظاٌر  هستكل الجٍكد التربكية لهديرم كهرشدم الهدارس في هديىة القدسها  :نيالسؤال الثا
 ؟دارس كهرشديٍاهف كجٍة ىظر هديرم اله االىحرافات السمككية

  
 كالهرشديف مجٍكد التربكية لهديرم الهدارسل تختمؼ تقديرات الهديريف كالهرشديفٌؿ : السؤال الثالث

لمحد هف االىحرافات السمككية لدل الطمبة تبعا لهتغيرات )الجىس، هديىة القدس الهدارس في في 

ؿ العمهي، سىكات الخبرة،  ، عمى الهدرسة الهشرفة، هستكل الهدرسة، الجٍة جىس الهدرسةالهٌؤ

 (؟ الهسهى الكظيفي

 فرضيات الدراسة  4.1
 : المنبثقة عن سؤال الدراسة الثالث اآلتية فحص الفرضيات الصفريةالدراسة  تحاول

بيف تقديرات ( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عىد هستكل الداللة ): الفرضية األولى

في هديىة القدس لمحد هف االىحرافات  كهرشديٍا مجٍكد التربكية لهديرم الهدارسل الهديريف كالهرشديف

 .لهتغير الجىس تعزلالسمككية لدل الطمبة 

بيف تقديرات ( α≤0.05اللة احصائية عىد هستكل الداللة )ال تكجد فركؽ ذات د: الفرضية الثانية

في هديىة القدس لمحد هف االىحرافات  كهرشديٍا مجٍكد التربكية لهديرم الهدارسل الهديريف كالهرشديف

ؿ العمهي لهتغير تعزلالسمككية لدل الطمبة   .الهٌؤ

بيف تقديرات ( α≤0.05ة )ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عىد هستكل الدالل: الفرضية الثالثة

في هديىة القدس لمحد هف االىحرافات  كهرشديٍا مجٍكد التربكية لهديرم الهدارسل الهديريف كالهرشديف

 .سىكات الخبرةلهتغير  تعزلالسمككية لدل الطمبة 
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بيف تقديرات ( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عىد هستكل الداللة ): الفرضية الرابعة

في هديىة القدس لمحد هف االىحرافات  كهرشديٍا مجٍكد التربكية لهديرم الهدارسل ف كالهرشديفالهديري

 .جىس الهدرسةلهتغير  عزلالسمككية لدل الطمبة ت

بيف تقديرات ( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عىد هستكل الداللة ) الفرضية الخامسة:

في هديىة القدس لمحد هف االىحرافات  كهرشديٍا يرم الهدارسمجٍكد التربكية لهدل الهديريف كالهرشديف

 هستكل الهدرسة.لهتغير  عزلالسمككية لدل الطمبة ت

بيف تقديرات ( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عىد هستكل الداللة ) الفرضية السادسة:

القدس لمحد هف االىحرافات  في هديىة كهرشديٍا مجٍكد التربكية لهديرم الهدارسل الهديريف كالهرشديف

 عمى الهدرسة. الهشرفةلهتغير الجٍة  عزلالسمككية لدل الطمبة ت

بيف تقديرات ( α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عىد هستكل الداللة ): الفرضية السابعة

ىحرافات في هديىة القدس لمحد هف اال كهرشديٍا مجٍكد التربكية لهديرم الهدارسل الهديريف كالهرشديف

 .الهسهى الكظيفيلهتغير  عزلالسمككية لدل الطمبة ت

 أىداف الدراسة 5.1
 الدراسة تحقيؽ ها يأتي:  ت ٌذيٌدف

الهدارس في هديىة القدس لمحد هف االىحرافات كهرشدم الجٍكد التربكية لهديرم لى االتعرؼ  -

 .السمككية لدل الطمبة

هدارس هديىة القدس لمحد هف االىحرافات السمككية في  ظاٌر االىحرافات السمككيةهلى االتعرؼ  -

 ة.لدل الطمب
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لمحد هف هظاٌر  هستكل الجٍكد التربكية لهديرم كهرشدم الهدارس في هديىة القدسالتعرؼ إلى  -

 دارس كهرشديٍا.االىحرافات السمككية هف كجٍة ىظر هديرم اله

في هديىة  كالهرشديف هديرم الهدارسفركؽ ذات داللة احصائية في الجٍكد التربكية للى الاالتعرؼ 

ؿ العمهي، سىكات الخبرة،  جىس القدس لمحد هف االىحرافات السمككية تبعا لهتغيرات )الجىس، الهٌؤ

 .(، الهسهى الكظيفيشرفة عمى الهدرسةه، هستكل الهدرسة، الجٍة الالهدرسة

 أىمية الدراسة  6.1
 تكمن أىمية الدراسة في: 

كالهرشديف فيها يخص  يفر يفي هجاؿ بحث الجٍكد الهتعمقة بالهد الرائدةتعد هف الدراسات  .1

 الفمسطيىية  الكثير هف الدراساتالباحثة االىحرافات السمككية لمطمبة في الهدراس، إذ لـ تجد 

 ثراء الهكتبة الفمسطيىية في ٌذا الهجاؿ. إتسٍـ في  كعميً يهكف أفٍ 

ي تعاىي هف ههارس .2 ات سمبية ىتيجة لمسيطرة االسرائيمية عميٍا ككىٍا تتطرؽ الى هدارس القدس ٌك

 كالتي تسعى الى اقصاء الجٍكد الٍادفة الى تعزيز كرفع هستكل التعميـ في هديىة القدس.

ا الى ها يتـ التكصؿ اليً هف ىتائج، يهكف هف خبللٍا تسعى الى تقديـ تكصيات كهقترحات استىادن  .3

لتربية كالتعميـ ىحك األسس العمهية التي يجب صحاب القرار في كزارة اأالهساٌهة في تعزيز رؤية 

 راء الهدراء كالهرشديف لهكاجٍة االىحرافات السمككية في الهدارس. آاتباعٍا حسب 

 حدود الدراسة  7.1
 .الهدارس في هديىة القدسالحدود المكانية: 

 2019-2018الفصؿ الدراسي االكؿ كالثاىي هف العاـ الدراسي الحدود الزمانية: 

 .رساالهد ٌذي الهرشديف التربكييف فيك كهديرات الهدارس في هديىة القدس،  مر يهدالبشرية:  الحدود
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الهدراء كالهديرات، الهرشديف التربكييف، االىحرافات السمككية، الجٍكد التربكية، الحدود المفاىيمية: 

 .هدارس القدس

 مصطمحات الدراسة  8.1
تجاي  الىشاط العادم الهتعارؼ عميً كالهعتهد في بيئتًً هيؿ الفرد عف يعرؼ بأىٌ االنحراف السموكي: 

ها ٌك غير هتعارؼ كهألكؼ، أم الخركج عف الهىظكهة القيهية كاالجتهاعية كالديىية كالقاىكىية 

 .(2016الهسعكدم، )

القيـ االخبلقية الهتعارؼ عميٍا تجاي اخرل غير هتعارؼ : ٌك ابتعاد الطمبة عف كتعرفً الباحثة اجرائيان 

 ٍا تتهثؿ في ٌذي الدراسة بالكذب كالسرقة، كالتدخيف، كاالدهاف، كالعىؼ كالعدكاف. عمي

ً كؿ ها يقـك بً هدير الهدرسة كالهرشد التربكم ىٌ أفي الدراسة ب جرائيان إتعرفٍا الباحثة الجيود التربوية: 

ف، كاالدهاف، )بالكذب كالسرقة، كالتدخيهف اعهاؿ تدعـ كتقمؿ هف السمككيات السمبية لدل الطمبة ؾ

 كالعىؼ كالعدكاف(

الشخص الهعيف هف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ إلدارة الهدرسة، كعادة ها يككف قائدا لٍا كهشرفا : المدير

 (.2005عمى ٌيئة التدريس كالهكظفيف كيعد صاىع القرار االكؿ في الهدرسة )الهحاهدة، 

التعميـ كالهعد إعدادان عمهيان كهٍىيان كهسمكيان ليقـك ً الشخص الهعيف هف قبؿ كزارة التربية ك بأىٌ  المرشد:

بعهمية إرشاد كتكجيً الطمبة في الهدارس كهساعدتٍـ في تحقيؽ أكبر قدر هف التكيؼ داخؿ الهدرسة 

 (.2006كخارجٍا )العاجز، 
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 مدينة القدس: 

ا شهاال، كترتفع ه 13 74شرقي غريىتش، كعمى خط عرض  15 31القدس عمى "خط طكؿ تقع 

ي هبىية عمى أربع تبلؿ ٌي)صٍيكف، كهكريا كاكفؿ،  017-467بيف  هتران عف سطح البحر"، ٌك

، كلٍا العديد هف االسهاء)الدباغ، ( ؽ.ـ0333كيعد اليبكسيكف اكؿ هف سكىـ القدس قبؿ ) كبزيتا(

1991.) 
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 الفصل الثاني

___________________________________________________________ 
 االطار النظري والدراسات السابقة

 

 االطار النظري  1.2
إذ تـ التطرؽ إلى ركز االدب الىظرم عمى االىحراؼ السمككي هف الىاحية الىفسية كاالجتهاعية، 

الهفاٌيـ الهتعمقة بٍذي السمككيات كتأثيراتٍا عمى الفرد كالهجتهع، حيث اف االبتعاد عف هىظكهة القيـ 

التي يسير عميٍا الهجتهع باتجاي تصرفات غير هتعارؼ عميٍا يعد الهتكاهمة  كالقاىكىية االخبلقية

خركجا عف الهألكؼ، كعميً تحاكؿ الدراسة التطرؽ إلى ٌذي السمككيات ككيفية السيطرة عميٍا هف 

خبلؿ ابراز دكر االدارة الهدرسية كسمطة عميا في الهدرسة، كذلؾ تكضيح دكر الهرشد التربكم في 

 .ٌا في الهدارسالحد هف ظٍكر 

 االنحراف السموكي 2.2

 : مفيوم االنحراف 1.2.2

كؿ سمكؾ سيء أك ذهيـ يصدر هف الهراٌؽ ك يعكد عميً بالضرر   ًيهكف تعريؼ االىحراؼ بأىٌ 

ك قيهيالىحراؼ ٌها اال يىقسـ إلى قسهيف، ك الهباشر عمى ىفسً كعمى غيري السمكؾ الذم يصدر هف : ٌك

ك ىاتج هف فكرة ك قىاعة داخمية  يعكد عميً بالضرر أكالطالب  إٌدار لقيهة الكقت كالجٍد كالهاؿ ٌك

ىحراؼ أخبلقي، ك بأداء ٌذا السمكؾ ك  ا  السمكؾ الذم يصدر هف الهراٌؽ يخدش الحياء أك يعكد ٌك
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هحاهدة، )بالضرر الهباشر عمى الفرد ىفسً أك غيري سكاء باإلعتداء الهباشر أك هف خبلؿ التحريض

2005). 

؛ حيث يبمغ في االىحراؼ بشكؿ عاـ عىد الطمبة هراٌقة هف العكاهؿ الهؤثرة بدرجة كبيرةكتيعتىبر ال

سىة تقريبنا، حيث التغيُّرات الفسيكلكجية التي  13الجىكح أقصى ىسبتً في هطمع الهراٌقة؛ أم: هف سف 

ً العهمية في تصحب الهراٌقة، كالتي لٍا تأثيره كبير عمى السمكؾ الجاىح، كخاصة إذا بدأ الهراٌؽ حيات

ر هف أية سمطة  ٌذي السف، كاىتٍى بذلؾ عٍد اإلشراؼ عميً في كؿٍّ هف البيت كالهدرسة، كبدأ يتحرَّ

باإلضافة إلى ها يتهيَّز بً في ٌذي الهرحمة هف هظاٌر الىضج الجىسي، كالذم يفتح هجاالن ، ضابطة

ي، أك هصاحبة رفقاء لمسمكؾ الهىحرؼ، خاصة إذا ارتبط بالجٍؿ أك الغباء أك الضعؼ العقم

 .(2010السهيح، السكء)

كتيعتىبر أساليب التىشئة الخاطئة داخؿ األسرة عاهبلن أساسيِّا هف عكاهؿ االىحراؼ، فأكثر األسػاليب التػي 

يستخدهٍا اآلباء في تىشئة أبىائٍـ تتَّسـ بالرفض كالتشدُّد، كالقكة كاإلٌهاؿ، كعػدـ االتّْسػاؽ فػي الهعاهمػة، 

بالذىب كالتساهح الذم يصؿ إلى حدّْ التساٌؿ كالتغاضي عف األخطاء، كيترتَّب عمػى  هف خبلؿ الشعكر

تمػػؾ األسػػاليب الخاطئػػة فػػي التىشػػئة كجػػكد ًقػػيىـ غيػػر هرغػػكب فيٍػػا اجتهاعيِّػػا، تػػؤثّْر عمػػى شخصػػية االبػػف 

س لؤلهػـ كعمى تفكيري، كتجعؿ هىً صيدنا ثهيىنا لبلىحراؼ كقد ىاقش ٌذا الهكضكع الهؤتهر الدكلي السػاد

الهتحدة لمكقاية هف الجريهة، كأبدل ًعدَّة هبلحظػات حػكؿ تقمُّػص دكر األسػرة عمػى الصػعيد العػالهي فػي 

ػر، الٍجػرة  هجاؿ تىشئة أبىائٍا، كترسيخ الًقيىـ األخبلقية في ىفكسٍـ بسبب اىشغاؿ الكالدىيف الزائد بالتحضُّ

ؿ: الحػؽ فػي الغػذاء كالكسػاء كالتعمػيـ كرعايػة كالتصىيع، كعمى األخصّْ هراعاة الحقػكؽ الػدىيا لمطفػؿ؛ هثػ

 .(2004البشرم، )الكبار
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 مفيوم االنحراف السموكي 2.2.2

االقكاؿ كاالفعاؿ التي يقـك بٍا الفرد كالتي تككف في سياقٍا العاـ "ً يهكف تعريؼ االىحراؼ السمككي بأىٌ 

الجتهاعية، هها يؤدم الى خارجة عف الهتعارؼ عميً هجتهعيا هف الىاحية االخبلقية كالديىية كا

، كيؤدم بً الى العقاب القاىكىي، كهف ٌذي االىحرافات االضرار بىفسً أك غيري هف افراد الهجتهع

السمككية)العدكاف، العىؼ، التدخيف، االدهاف، التحرش، كاالعتداء عمى الهصالح العاهة( )ابراٌيـ 

 (.12، ص2012، كالشربجي

 دخؿ قائهة هشكبلت كجكد عمى تدلىا التي االجتهاعية الهؤشرات أحد ٌك السمككي االىحراؼ يعتبرك 

 لـ فإذا بً الخاصة هتطمباتً دكر لكؿ إذ . االجتهاعية كاألدكار بالهعايير االىحراؼ كيرتبط الهجتهع،

ذا بً، الهىاط دكري عف هىحرفان  الفرد ذلؾ فيعتبر االجتهاعية الضكابط حسب بٍا الفرد يمتـز  ٌك

 ىظرة أف بؿ عقكبة عمى يحصؿ أك الكضعي القاىكف طائمة تحت الفرد يجعؿ ال األدائي االىحراؼ

 .(2006)الهبلؾ، هرغكبة تككف ال الىحرافة الهجتهع

ً خركج الطالب عف السمككيات ا عمى الهستكل الهدرسي فيهكف اعتبار االىحراؼ السمككي بأىٌ أهٌ 

ة، ك الىظاهية الهتعارؼ عميٍا داخؿ الهدرسأ، السكية، كالخركج عف القيـ الديىية كاالخبلقية كالقاىكىية

كتككف ٌذي التصرفات عادة همهكسة هف زهبلءي الطمبة، أك هف الهرشد التربكم، كالتي يعاقب عميٍا 

 (.2016الىظاـ الهدرسي )الخريؼ، 

يهارسٍا الطالب بالخركج عف الهتعارؼ عميً  فٍ أاالىحرافات السمككية التي يهكف  كترل الباحثة أفٌ 

العىؼ الذم يىتج عىً يرة تتهثؿ في الكذب، السرقة، العدكاف، التدخيف، االدهاف عمى الهخدرات، كث

، كؿ ٌذي إضافة الى التحرش بالطمبةكالتكسير كاإلتبلؼ،  االضرار بالهصالح الخاصة بالهدرسة
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حالة هف السمككيات تعد هف السمككيات السمبية التي يعاقب عميٍا الىظاـ الهدرسي، كيهكف أٍف تسبب 

 اإلرباؾ داخؿ الهدرسة. 

 أنواع االنحرافات السموكية 3.2.2

 ( أٌـ أىكاع االىحرافات السمككية كها يأتي:2007يكضح ابراٌيـ )

 كيىبع ذاتً لمشخص فردية بخصائص يرتبط ألىً شخصية ظاٌرة ٌك :الفردي السموكي االنحراف-

 . الشخص ذات هف االىحراؼ

 باعتباري لمهكقؼ بؿ هىحرفان  باعتباري الفرد إلى ىىظر ال ٌىا :وقفالم بسبب السموكي االنحراف -

 . لمسمكؾ الهكضكعة القكاعد عمى االعتداء إلى الفرد تدفع أف يهكف قكة الهكقؼ كيشكؿ تفاعميان، عاهبلن 

 أىً كـ السكم االجتهاعي السمكؾ هف هجردان  هكقفان  الشخص يقؼ ك :السمبي السموكي النحرافا-

 . سمبيان  هكقفان  إرادتً رغـ الفرد فيٍا تكاجدي حاالت يهثؿ

ي :الجنائي السموكي االنحراف -  األحداث تشريعات كتتىاكلٍا جرائـ ارتكاب عف ىاشئً حاالت ٌك

 كاالعتداءات كالضرب كالسرقة كاالحتياؿ الىصب إلى تدفعً التي األسرية الرعاية فقد ىتيجة بالتىظيـ

 .جراـاإل هرتبة إلى التصؿ التي السمككية

 إلى الشخص كيدفع إحداثً في تساٌـ اجتهاعية لظركؼ ىتيجة يىشئ :المرضي السموكي االنحراف -

 .خبلفات حدكث بغرض سكم الغير السمكؾ أىهاط

 المنحرفون سموكياً  بيا يتميز التي والسمات الخصائص أىم 4.2.2

 االىطكائية تتهثؿ في ٌـ صفات الهىحرفكف سمككياأ ( أفٌ 2002)كعبد الخالؽ كجبلؿكضح الصديقي 

 ، كسميهان  ىضجان  األخبلقي الضهير ىضج عدـ، ك اآلخريف هع سكية عبلقات إقاهة عمى القدرة كعدـ

، كذلؾ االىفعالي االتزاف كعدـ االىفعالية الضحالة، ك الههتمكات عمى كاالستيبلء لمتخريب كالهيؿ العدكاف
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 اإلخبلص كعدـ القسكة، ك السمككية االضطرابات فه الهعاىاة، ك األخبلقية كالهعأيير الديىية القيـ ضعؼ

 الشعكر، ك كالخياؿ اليقظة أحبلـ في االىغهاس، ك الذات حكؿ كالتهركز األىاىية، ك الحب عف كالعجز

ـ اىطكاء، ك كالقمؽ كالتكتر بالىقص  . التكافؽ سؤ هف يعاىكف، ك كالسخط كالكراٌية الحقد عمى هشاعٌر

بضعؼ الثقة بالىفس لدل الطالب، ، أك باألسرةد تككف لٍا عبلقة كيىتج االىحراؼ عف عكاهؿ هختمفة ق

يككف أك بعدـ قدرتً عمى الدراسة كتحهؿ هشاقٍا، أك بسبب رفاؽ السكء، كالتكجً ىحك ٌذي السمككيات 

بسبب عدـ االٌتهاـ بٍـ هف قبؿ االسرة أكالن كذلؾ بسبب تفكؾ أسرم، أك غياب كفقداف أحد الكالديف، 

االقتصادية الصعبة التي تعاىي هىٍا االسرة، كالىاتج عىٍا عدـ قدرة الطالب عمى  أك بسبب الظركؼ

كضعؼ هستكيات الفٍـ لديً، فيككف الحؿ بالىسبة لً خمؽ الهبررات كاالعذار فيكذب، أك الدراسة، 

ا هف السمككيات الهختمفة)القرة غكلي كالعبيدم،   (.2013يعتدم عمى اآلخريف، أك يدخف الى غيٌر

 أسباب االنحرافات السموكية 5.2.2

السبب األكؿ الىحراؼ الطمبة يعكد الى االسرة، فالتربية الصحيحة كالهتابعة  ( أفٌ 2010يؤكد السهيح)

يسٍـ في الحد هف تكجً الطمبة ىحك السمككيات الهىحرفة، كفي ظؿ غياب التربية في  لؤلبىاءالكاهمة 

هسببات  لخفي بعدـ االٌتهاـ بٍـ، يساعد عمى إيجاد، أك الغياب الؤلبكيفالبيت بسبب الغياب الظاٌر 

االىحراؼ، فالحاجة الى الهاؿ، كالحاجة الى األهاف، تؤدم بالطالب لمتكجً ىحك السرقة كالكذب إلخفاء 

 السرقة كههارسة سمككيات العدكاف كالعىؼ ضد كؿ هف يحاكؿ الهعارضة.

، ثـ هف الهحيط القريب هىً، ثـ هف الطالب السمككيات الخاطئة هف االسرة أك كعادة ها يكتسب  الن

 الكتسابٍاالهدرسة، ثـ هف أفراد الهجتهع اآلخريف الذيف يتعاهؿ هعٍـ الطالب، كيختمؼ حجـ التأثير 

باختبلؼ حاجة الطالب التي يبحث عىٍا، فالذم يبحث عف الهاؿ، يتجً ىحك السرقة كالتدخيف 

تكفر لً الهاؿ، في حيف هف يحب عف  كف أفٍ كاالتجار بالهخدرات، ككىٍا هف السمككيات التي يه
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حسب اعتقادي، أك قد  ف هف أجؿ إخافة اآلخريفااألهاف هف الطمبة يتجً ىحك ههارسة العىؼ كالعدك 

 (.2004، مر لبشيككف ىتيجة لردة فعؿ بسبب ها يتعرض لً هف عىؼ داخؿ األسرة )ا

رعاية كالتكجيً هف إدارة الهدارس؛ ( تعكد إلى غياب ال2009كاربىتر)ىاؾ أسباب أخرل كها بيىٍا ٌك

هها يؤذم الصكرة الجهيمة لمهدرسة التي رسهٍا الطالب في هيخيمتً، كتصبح هصدرنا هقذذنا، كباعثنا هف 

ـ بالطبلب سيئة، هع كجكد أجكاء  ميف، كعبلقتٍي بكاعث القمؽ كاالضطراب لديً، ككجكد هعمهيف غير هٌؤ

اهبلتٍـ هعاهمةن غير تربكية، إضافة إلى الصراعات الهتعددة عداءو كسخرية هف الهعمهيف لمتبلهيذ، كهع

بيف الطبلب، كالسخرية هف بعضٍـ، كاهتٍاىً داخؿ الصؼ، دكف أف يككف ٌىاؾ هكقؼه كاضح لمهعمـ، 

أك إدارة الهدارس لمحد هف اهتٍاف بعض الطبلب، كالىظاـ الهدرسي الشديد كاألكاهر الصارهة، 

رة كغير الهباشرة التي تيمقى هف إدارة الهدارس كالهعمهيف، كاعتقاد الهعمـ كالتعميهات كالتٍديدات الهباش

ٌهاؿ الجكاىب الىفسية كاالجتهاعية األخرل؛ هها يسبّْب لمطفؿ  بأف كظيفتً فقط تقتصر عمى التعميـ، كا 

هىٍها  فراغنا ىفسيِّا يجعمً فريسة لمكقكع في االىحراؼ، كغياب التعاكف بيف األسرة كالهدرسة، كبقي كؿّّ 

، هىعزالن عف اآلخر  .في كادو

ذا يؤدم الى عدـ  ضعؼ هستكيات الفٍـ كاالدراؾ لديً، لقدرة الطالب عمى االستهرارية في التعميـ ٌك

كعدـ الشعكر باحتراـ كضعؼ تقدير اآلخريف لً، ككجكد العقاب البدىي هف قبؿ اإلدارة الهدرسية، 

لديً الغيرة هف اآلخريف، كعدـ الشعكر باألهاف، هها يؤدم الى احباط الطالب، فيتعزز اآلخريف، 

الذم يؤدم في الىٍاية الى االىفجار بالتكجً ىحك االىحراؼ بدافع حهاية ىفسً  إضافة الى تكلد الحقد

 (.2014كالدفاع عىٍا فيتجً ىحك األفعاؿ التي يهكف أف تمفت االىتباي )هزرقط، 

السرقة كالضرب كاالعتداء كالتدخيف، كذلؾ الهخدرات كتتىكع السمككيات السمبية ها بيف الكذب كالغش ك 

ذي السمككيات اجهاالن كها يتعمؽ باالهكر الجىسية كالتحرش كاالعتداء عمى اآلخريف،  يهكف اكتسابٍا ٌك
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هف البيبئة الهحمية أك هف رفاؽ السكء، اك يهكف هف خبلؿ التطكر الحاصؿ في العبلقات االجتهاعية 

 (.2016كهكاقع التكاصؿ االجتهاعي)الرفاعي،  هف خبلؿ استخداـ االىترىت

 في الحد من االنحرافات السموكية المرشد التربويدور  3.2

ؿ هٍىيان، كهف ذكم االختصاص في التربية كعمـ الىفس ك يعد الهرشد التربكم   اإلرشادٌك الشخص الهٌؤ

 (.3992مسطيىي، التربكم يهارس ٌذي الهٍىة في الهدارس فعبلن )كزارة التربية كالتعميـ الف

مهرشد التربكم الكثير هف األدكار الهساعدة التي تقمؿ هف سمككيات االىحراؼ هف خبلؿ العهؿ لك 

ك تقديـ أالعبلجي الفردم لمطمبة ذكم السمككيات الهىحرفة، كالعهؿ عمى تقديـ العبلج البلـز لٍـ، 

بؿ القيـ االيجابية هف لتكفير كؿ هتطمبات تقكهف ضهىٍـ االسرة  االقتراحات لمجٍات الهختصة

 (.2014هزرقط، الطمبة)

-االجتهاعية -هساعدة الطمبة عمى التعاهؿ هع هشاكمٍـ الىفسية( في 2014كقد لخصٍا العبيدم)

تحديد الطالب ذكم الحاجة لخدهات ىفسية أك اجتهاعية هتقدهة كذلؾ عف طريؽ ، ك السمككية–العاطفية 

الت إلى الهؤسسات الهتخصصة لمحاالت التي تحتاج إلى تحكيؿ الحا، ك إجراء االختبارات كالفحكصات

تحقيؽ هف اجؿ هساعدة الطمبة ، كذلؾ العهؿ عمى عبلج ىفسي أك تدخؿ عمى هستكل هتخصص

، تدعيـ الشخصية السكية كبىائٍا عىد الطالب، ك خبلؿ العهمية التعميهية أفضؿ الىتائج األكاديهية

هكاىياتًالعهؿ عمى ك  هساعدة الطبلب في ، ك لمعهؿليككف قادرا عمى الخركج  تطكير قدرات الطالب كا 

إرشاد الطبلب لمطرؽ ، كذلؾ تحديد أٌدافٍـ الهستقبمية، كفي كيفية كضع خطط لمكصكؿ لؤلٌداؼ

 .األفضؿ لمتعاهؿ هع الهشاكؿ ككضع الحمكؿ لٍا

شد الطبلبي تكفر الهٍارات الهطمكبة الختيار الطرؽ اإلرشادية الهىاسبة، بحيث يككف لدل الهر كذلؾ 

خبرة هعرفية كعهمية بهجهكعة هف الىهاذج الىظرية كالطرؽ الهتىكعة ككذلؾ هٍارة إىٍاء عهمية اإلرشاد 
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بعد تككيف عبلقة كثيقة بيف الهرشد كالهسترشد هف خبلؿ استخداـ هٍارة التدرج بالهسترشد شيئان فشيئان 

 .(2015)العجبلف، ليصؿ إلى ىٍاية العهمية اإلرشادية

راف، كها كضحٍا  التالية األٌداؼية في الهدرسة إلى تحقيؽ اإلرشادعهمية تٍدؼ ال ؛ 3990)ٌز

 (:6737العبيدم، 

األفراد عمى تحقيؽ ذكاتٍـ بعض الىظر عها   هساعدةفي  التربَي اإلرشادحيث يٍتـ : الذات تحقيق-

 عو يرضى أٍو ؿأج هو انسَي أَ جاىحان ،دراسيان هتفَقان أَ هتأخران أَ ههيزان أَ عاديانإذا كاف الفرد 

 .حيحػص ؿشكػب اػَيتقبمٍ ذاتً

، ؿالتغيير َالتعديػب َاالجتهاعية الطبيعية َالبيئة السمَك ؿتىاَ التَافق َيعىي: التًافق تحقيق -

 هتطمبات َهقابمة ات الفردػحاج باعػإش يتضهو التَازو ٌَذا، َبيئتً الفرد بيو تَازو يحدث حتى

، كتحقيؽ التكافؽ التربَي التَافق تحقيق، كالشخصي التَافق تحقيق التَافق هجاالت َأٌن، البيئة

 الهٍىي، كاالجتهاعي. 

 َيرتبط ،عادة الفردػَس الىفسية الصحة تحقيق ٌَ لئلرشاد العان الٍدف إٌو: النفسية الصحةتحقيق -

 َيتضهو، بىفسً هشكبلتً ػؿح في هساعدتً أي، الفرد هشكبلت ؿحكٍدؼ  الىفسية الصحة بتحقيق

  األعراض. َإزالة ة األسبابػَإزال ٍاػَأعراض شكبلتػاله بابػأس عمى التعرف كذل

 َذلك ة َالتربَيةػالتعميهي ةػالعهمي سيوػتح ىػإل التربَي اإلرشاد يسعى: التربًية العممية تحسين-

 .عان ؿبشك التربَية العهمية تحسيو يهكوك ،الهدرسة في لمطمبة يقدهٍا التي البراهج ؿخبل هو
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 في الحد االنحرافات السموكية. االدارة المدرسية دور 4.2

هها ال شؾ فيً أف العهمية التعميهية عهمية هتداخمة كهتشابكة، كذات أبعاد هتعددة ترهي الى الىٍكض 

ىجاح الهىظكهة  فٌ إيسكدٌا التعاكف كاالىتهاء، لذا فبكاقع الهجتهع كأبىائً ىحك الرقي كاالزدٌار. 

ا  كتحقيؽ األٌداؼ كالغايات، كاف الجٍة  بإىجازيحتاج  الى أدكات فعالة، تقـك التعميهية في أداء دكٌر

الهرشحة لمقياـ بٍذا الدكر في الهجتهع ٌي الهدرسة كهف يقؼ عمى رأسٍا هف إدارة هدرسية فاعمة 

يئات كجٍات داعهة أخرل. كلٍذا ف هٍهة اإلدارة الهدرسية أصبحت غاية في األٌهية خاصة  فٌ إٌك

 ة بهطالب كبيرة كهمقى عمى عاتقٍا أعباء ثقيمة هف جهيع الجٍات ذات العبلقة.ٍا هطالبكأىٌ 

كتعتبر اإلدارة الهدرسية عىصران هٍهان هف عىاصر العهمية التربكية يعهؿ عؿ حفز عىاصر العهمية  

ي عىصر  همهكس  التربكية الهادية كالبشرية كتىشيطٍا، فٍي تتغمغؿ في جهيع أكجً الىشاط التربكم، ٌك

ي،لك  (.1331ي يستدؿ عمى عدـ كجكدٌا بالىتائج السيئة لغيابٍا)البٌك

فممهدارس أدكاره بالغة األٌهية في الكقاية هف هعاىاة االىحراؼ السمككي، كالكقكع في دكاهات التغير 

األخبلقي؛ ىظرنا ألصدقاء السكء الذيف ييحيطكف بطبلبىا في الهجتهع الهدرسي كخارجً، هستغميف ها 

فضاء الكاسع الذم حهؿ لىا ثقافات شتى ههتمئة بالههارسات السمككية التي تخالؼ ًقيىهىا يىحفؿ بً ال

كثقافاتىا كطباعىا، هيغمَّفة بهأربى شتى، كاىعكست تداعياتٍا عمى القيـ األخبلقية كاالجتهاعية 

زت عاد لت القيـ في الهجتهع، كبرى ات كأخبلقيات كاالقتصادية، ككاف لٍا آثاره كبيرة عمى الهجتهع، فتحكَّ

ا  ٌر ي في جٌك استيًهدَّت هف التيارات الكافدة كالثقافات الهختمفة التي جاءت في ركاب الفضائيات، ٌك

 .(2009سعكد، )تتىافى هع تمؾ األخبلقيات الرشيدة

 كفشكمإذ يالهدرسة، في بها يضهً هف هدير كعاهميف  هتكاهبلن  ان دارة الهدرسية طاقهجٍاز اإل كيعدٌ 

 دٌ كعمى رأس ٌذا الجٍاز هدير الهدرسة، الذم يع ،هف الهشاركة، كتحهؿ الهسؤكليةكحدةن عضكيةن 
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هتى صمح صمح الجسد ، العاهؿ الحاسـ في ىجاح الهدرسة كتأديتٍا كظيفتٍا، فٍك كالقمب هف الجسد

 .(2001كمً)عابديف،

الركحية ية كالعقمية كالفكرية ك ىكتعهؿ الهدرسة عمى تىهية شخصية الطالب في جكاىبٍا الجسها

ٍا تىقؿ الهعمكهات لمطمبة كتعهؿ عمى التكافؽ بيف الطمبة كالبيئة الخارجية ىٌ أكاالجتهاعية كالىفسية، كها 

ٍا تساعد في عرض الهشاكؿ التي تكاجً الطمبة في الهدرسة كالتعرؼ عميٍا ىٌ أكالهجتهع الهحمي، كها 

 (.1332)الهحاهدة، كلياء االهكرأبطرؽ هىاسبة هف خبلؿ العبلقة هع  كالتخمص هىٍا

يعتبر هدير الهدرسة هف أٌـ اركاف االدارة الهدرسية، كيجب عمى االدارة التربكية في الهستكيات العميا ك 

أف تككف قادرة عمى عهمية التجديد كبىاء الهٍارات البلزهة في قائد الهدرسة الخاصةعف طريؽ المكائح 

هدرسة الخاصةاالستعداد الذاتي لمتغيير كالتطكير كالبراهج التدريسية، كذلؾ يجب اف يككف لدل قائد ال

الهستهر بها يتفؽ هع االتجاٌات التربكية الهعاصرة، كالقدرة عمى االدارة كاالشراؼ عمى هجهكعة 

الهكارد البشرية ذات االتجاٌات كاالحتياجات الهختمفة، اضافة الى ذلؾ يجب أف يعد هدير هدرسة 

هع تدريبً عمى اكتساب الهٍارات البلزهة، كيحب عمى هدير الهدرسة  الهستبقؿ إعداد اكاديهيان كهٍاريان 

أٌف يككف همهان بالطرائؽ الخاصة في كسائؿ االتصاؿ ككذلؾ همها بالتقدـ الهذٌؿ كالهثير في استخداـ 

 (.2012كتكظيؼ التقىيات التربكية الخاصة )ابك السعكد، 

بتكار هف خبلؿ بداع كاالالداعـ لئلك عاب، الهتصدم لمصك هدرستً، في ٌك القائد الفاعؿ كالهحرؾ ك 

هف خبلؿ ههارساتٍـ لمهٍارات القيادية  ،فالقادة ٌـ الطاقة أهاـ االبتكار كالتطكر ؛ههارساتً القيادية

ٌك هف يٍتـ بتصهيـ األفكار  ،كالقائد الىاجح بمكغ األٌداؼ.ىحك بالعاهميف  عالتي تدف ،الهبدعة

تهمؾ قيادة  التيفالهؤسسة التربكية  ؛بالدرجة األكلى عمى الهدير ةيعتهد ىجاح الهدرسلذا ؛ الجديدة
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بً هف قبؿ الهؤسسات  محتذت تككف أىهكذجان ؛ كسبزهاـ قيادة التطكر في هجتهعاتٍا أخذتس فعالة،

 .(2009 سعكد،)كاالقتصادية األخرل في الهجتهع ،كالثقافية ،االجتهاعية

القيـ كالسمككيات االيجابية كالحد هف السمككيات السمبية الهدرسة كتعزيز يمعب دكران هٍهان في تطكير ك 

كذلؾ عف طريؽ اقتىاع اآلخريف برؤيتً كأفكاري، كعف طريؽ بث ركح الرغبة في التجديد في الهدرسة، 

هها  ؛ً بذلؾ يستطيع إحداث التطكير الهطمكب في هؤسستً التعميهيةفي الفريؽ الذم يعهؿ هعً، فإىٌ 

في سمككيات الطمبة، كها اف لديً القدرة ر كتطكير ىحك األفضؿ يث تغييؤدم تدريجيان إلى إحدا

كالتفكيض هف الجٍات العميا بالقياـ بالىشاطات الهختمفة التي تعزز هف القيـ االيجابية في 

 (.2009، كاربىترالهدرسة)

كىً الهسؤكؿ تقع الهسؤكلية عمى اإلدارة الهدرسية ههثمة بهدير الهدرسة، إضافة الى الهرشد التربكم كك 

ذكم السمككيات الهىحرفة لمحد هىٍا كحثٍـ لبلبتعاد هف عف تقديـ العبلج كالىصح كاالرشاد لمطمبة 

ذا الدكر لئلدارة الهدرسية يعد هف األدكار الهٍهة ككىً يحافظ عمى الطالب هف التسرب،  عىٍا، ٌك

 (.2010كيسٍـ في اىتاج أفراد صالحيف في الهجتهع )السهيح، 

و ػه بكفاءةالهٍهة األساسية لهدير الهدرسة تىفيذ العهمية اإلدارية بفاعمية َ ٌوالقكؿ إ كعميً يهكف

في لبة هعرفة خصائص الط، كَتَجيٍٍن َإرشادٌن ،تىسيق جٍَد العاهميو في الهدرسةؿ خبل

، هع البيئة الهحميةؿ َالتَاصؿ االتصا، كاػي حمٍػٍان فػة اإلسػَهحاَل، هشاكمٍـ َتفٍن، هرحمة الىهَ

 .استخدان إهكاىاتٍاؿ لهدرسة هو خبلعمى تشجيع الهجتهع الهحمي لتَثيق صمتً باؿ هالعك

شراؾ الطمبة ذكم  كذلؾ يقع عمى عاتؽ اإلدارة الهدرسية تكفير الىشاطات الهختمفة البلهىٍجية كا 

السمككيات السمبية فيٍا، ككىٍا تساعد عمى بىاء الذات، كتحقيؽ الطهكحات الخاصة بٍـ برفع هستكاٌـ 
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ذا يرفع هستكل احتراـ الطمبة لٍـ كبالتالي زيادة الثقة بالىفس كالشعكر باألهاف د اخؿ الهدرسة، ٌك

 (. 2009كالطهأىيىة)السعافيف، 

  :أدوار المدارس الوقائية والعالجية من االنحراف

ي الدكر الكقائي كالدكر العبلجي، فالهدرسة تسعى  ٌىاؾ دكريف يجب السعي لتطبيقٍا في الهدارس ٌك

تاحة الفرصة أهاهىً لمىهك السميـ جسهيِّا كعقميِّا كاجتهاعيِّا كاىفعاليِّا، حتى يستطيع  إلى تهكيف الطالب كا 

ذا  ا كىافعنا في الهجتهع، ٌك التكيُّؼ هع ىفسً كهع البيئة الهحيطة بً؛ هها ييؤٌّْمً ألف يككف عضكنا ىاجحن

ا يتطمب هف الهدارس رؤية كاضحةن تىستٍدؼ تعديؿ سمكؾ الطا لب، كشعكري كفكري تعديبلن يىسجـ تهاهن

 (2009هع أٌداؼ ٌذي العهمية التربكية )السعافيف، 

كلعؿ هف أٌـ األهكر التي تضطمع بٍا الهدارس لتحقيؽ الجاىب الكقائي هف االىحراؼ تكهف في 

اجة تكريس الهزيد هف العىاية بحاجات الطبلب كهشكبلتٍـ، كتكجيً سمككٍـ كاىفعاالتٍـ، فالطفؿ في ح

هاسة إلى "رفاؽ جددو يمٍك هعٍـ في كسط تربكم هكجً لبلىتقاؿ هف عٍد األهكهة إلى عٍد التمهذة 

تدريجيِّا، كتأٌيؿ الهعمهيف كاالستهرار في تدريبٍـ عمى تكجيً العىاية الفردية باألطفاؿ، كالعهؿ هعٍـ 

ة كالعىاية السمككية لٍـ، كأفراد كجهاعات؛ لكي يتهكىكا هف تىهية شخصيات التبلهيذ، كتكجيً الرعاي

كتحقيؽ ركابط حقيقة كفاعمة بيف الهدارس كالبيت، لمكقكؼ عمى أسباب التغيرات السمككية لمطبلب، 

 (2016كاالستفادة هف ٌذا التعاكف في اقتراح سيبؿ العبلج)الخريؼ، 

كية ٌذا ( أٌف ٌىاؾ ضركرة لتىهية كتقكية الكازع الديىي لدل الطبلب؛ ألف تق2009كها بيف سعكد)

الشعكر يساعد في تقكية اإليهاف، كتىهية بذكر الهراقبة كالخشية هف اهلل عز كجؿ، كتدعيـ الهبادئ 

ثارة دافعيَّتٍـ لعهؿ  كالقيـ الديىية األصمية التي ستحكؿ بيىً كبيف شتى االىحرافات، كتشجيع الطفؿ كا 
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مؽ الجهيؿ، كتعزيز ذلؾ لديً، كالهحافظة عمى هشاعر الطفؿ داخ ؿ الصؼ كخارجً أهاـ اآلخريف، الخي

 .كتىهية اإلحساس لديً بأٌهيَّتً

( بضركرة هراجعة الطفؿ فيها يىصدير هىً هف سمككيات سرِّا ال جٍرِّا أهاـ 2010كأضاؼ السهيح)

شيةى افتضاح أهًري أهاهىٍـ، كتدريب الطفؿ عمى الصدؽ كهطابقة قكلً لعهمً، كتدريب  الجهيع، خى

ة داخؿ أركقة الهدارس؛ كعدـ البصؽ في الطرقات، كأف يأكيؿ بيهيىً، كيبدأ الطبلب عمى اآلداب العاه

أكمىً بذكر اهلل، كٌىميَـّ جرِّا، كتىهية العبلقات الطيبة بيف الطبلب كبيف هعمهيً بتقكية أكاصر العبلقة 

 .القائهة عمى الهكدة كاالحتراـ كالىُّصح

عمى حد الكقاية هف االىحرافات السمككية،  أها عمى هستكل الدكر العبلجي فبل يقؼ دكري الهدارس

ا بكقكع بذكر االىحرافات،  ىذاٌر ا الهبكر بسيبؿ الكقاية هف االىحرافات السمككية، كا  لكىٍا بجاىب إىذاٌر

تتخطَّى كؿَّ ذلؾ لتقدّْـ لىا سبؿى العبلج الذم يقي الطبلب هف االىحرافات، فالطبلب أحياىنا يأتكف إلى 

ـ هحهَّمكف  ا هف الهىزؿ، أك باحتكاكٍـ بالبيئات الهختمفة، كتحديد الهدارس ٌك باىحرافات ربها أخذٌك

الطبلب الهصابيف باالىحرافات السمككية قبؿ اختبلطٍـ في حمبة الهدارس، كتحديد أسباب ٌذي 

االىحرافات، سكاء أكاىت هف خارج هحيط الهدارس هف األسرة، أـ هف الهجتهعات األخرل التي اختمط 

ىا يى  برز دكري الهختص االجتهاعي الهتعاكف هع الهعمهيف في هكاجٍة الهشكبلت االىفعالية بٍا، ٌك

، كهراعاة تطبيقٍا هف خبلؿ الهتابعة  كالسمككية التي تكاجً الطبلب، كتحديد سيبؿ العبلج البلـز

 (2016الدكرية)الرفاعي، 

حديد سبب ذلؾ، كذلؾ هساعدة الطبلب في التغمب عمى هشكبلت التخمؼ الدراسي، هف خبلؿ ت 

كهحاكلة التقميؿ هف الكاجبات الهىزلية التي ربها تككف سببنا في الٍركب هف الهدارس كالتخمؼ 

تعهىؿ  أف الدراسي، هيقدّْهةن هشاريعى عبلجية كبراهجى تقكية تمحؽ ٌؤالء الطبلب بركاب الهتهيزيف، ك
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ظركفٍـ الصحية الهدارس عمى التغمب عمى هشكبلت الطبلب االجتهاعية، كالكقكؼ عمى 

كاالجتهاعية؛ إذ يترتب عمى أم عاهؿ هف ٌذي العكاهؿ غيابه هىقطع، ثـ الٍركب هف الهدارس، ثـ 

ا هف االىحرافات السمككية، كزيادة التكاصؿ كالترابط هع أكلياء  بداية االعتداء؛ كالكذب كالسرقة، كغيٌر

، كزيادة الكعي لدل أكلياء األهكر األهكر في شتى الهجاالت، كتقكيض الحكاجز بيف الهدارس كالهىزؿ

 .(2014بأٌهية التكاصؿ البىَّاء بيىٍـ كبيف الهدارس، كتزكيدٌـ بكؿ هستجدات أبىائٍـ)هزرقط، 

 القدس  مدارس االنحرافات السموكية لمطمبة في 5.2 

كبيرا شكمت الحالة السياسية التي تعاىي هىٍا هديىة القدس ككىٍا تقع تحت االحتبلؿ االسرائيمي دكرا 

ٍكر الكثير هف السمككيات الهىحرفة عمى الهستكل العاـ في الشارع، كاالدهاف عمى الهخدرات، في ظ

ا هف الهشكبلت، كقد أدل كجكد  كالتسكؿ، كالتفكؾ االسرم، كالسرقة، كالتدخيف، كالتحرش، كغيٌر

 .(2014هصاركة، االحتبلؿ الى تكفير ٌذي البيئة الهىحرفة)

اٌتهت الهدارس كالهجتهع الهحمي بالطمبة هف خبلؿ الهتابعة كالعهؿ عمى  كعمى الهستكل التعميهي

شكؿ كاهؿ، تكفير أسس الحهاية، إال أف ذلؾ لـ يكف كافيا بالدرجة التي يهكىٍا الحد هف ٌذي الهشكمة ب

االشٍب، لذلؾ تظافرت الجٍكد التربكية بالشراكة هع الهجتهع الهحمي لمحد هىٍا قدر الهستطاع)

2012). 

د ىجحت الطكاقـ التعميهية في الهدارس بإشراؼ هدراء الهدارس، إضافة الى الهرشديف التربكييف في كق

في العهؿ عمى ىشر التكعية بيف الطمبة فيها يخص الهخدرات الهدارس، كذلؾ الهعمهيف كأكلياء األهكر 

كالتي يحتاجٍا كاالدهاف، كذلؾ السرقة كالتخريب كالعداكف، بالعهؿ عمى تكفير الظركؼ الهبلئهة 

هقارىً بالهجهكع كجكد بعض الحاالت كالتي تعد قميمة  فٌ إالطالب لبلبتعاد عف ٌذي السمككيات، إال 
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العاهة لمطمبة، يعىي أف يككف ٌىاؾ ضركرة الستهرار العهؿ لمحد هف ٌذي السمككيات بشكؿ 

 (.2009كزارة التربية كالتعميـ الفمسطيىية، جذرم)

أف الطمبة في هديىة القدس يعاىكف هف التٍهيش فيها يتعمؽ بحقكقٍـ جاي كيهكف القكؿ في ٌذا االت

التعميهية، كتتجاٌؿ كزارة الهعارؼ اإلسرائيمية، كبمدية القدس حقكؽ الطمبة في التعميـ، كتكفير 

ذا التجاٌؿ يىـ عف أف السياسة اإلسرائيمية تٍدؼ إلى تجٍيؿ أبىاء القدس،  االحتياجات األساسية، ٌك

ى تسربٍـ هف الهدرسة، كبٍذا تضهف السيطرة عمى جيؿ كاهؿ ال يعرؼ عف بمدي شيئا، كتسعى إل

كليس لديً هعرفة، كيعيش فقط عاهبل في إسرائيؿ، بسبب ظركؼ الفقر التي يعيشٍا الطمبة في القدس، 

 كأيضا ٌذا التجاٌؿ يساعد عمى االىحراؼ، كالتكجً ىحك سكؽ العهؿ اإلسرائيمي أك اإلدهاف. 

كد التعميـ الحالي ضهف هسؤكليات السمطة الكطىية الفمسطيىية أسٍـ في رفع هستكل التعميـ، كلكف كج

 كساعد في الحد هف الكثير هف الهشكبلت الهختمفة التي عاىٍا هىٍا التعميـ في هراحمً الهختمفة

 كتحديدا تحت ظؿ االحتبلؿ االسرائيمي. 

 الدراسات السابقة  2.2
تعمؽ بسمكؾ االفراد، فكاف التكجً هف قبؿ الباحثيف الىفسييف كاالجتهاعييف ككف االىحرافات السمككية ت

ا في الهجتهع،  تجد الباحثة الكثير هف الدراسات السابقة كعميً ىحك التعريؼ بٍذي السمككيات كهخاطٌر

 رس، كهف ٌذي الدراسات: االهدرسية لمحد هف االىحرافات السمككية في الهد اتحكؿ تكجٍات االدار 

 ( 2018القحطاني ) دراسة

ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر القائدات في الهدارس الثاىكية في هكاجٍة االىحراؼ الفكرم في هدارس 

ؿ كسىكات  الرياض هف كجٍة ىظر الهعمهات، كذلؾ التعرؼ عمى الفركؽ حسب ىكع التعميـ كالهٌؤ

( 455عيىة دراسية بمغت)الخدهة، تـ استخداـ الهىٍج الكصفي التحميمي في الدراسة، كذلؾ عمى 
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( 27هعمهة، اعتهدت الدراسة ثبلث هجاالت شهمت الدكر البىائي، كالدكر الكقائي، كالدكر العبلجي ك)

عبارة فيٍا، كؿ هجاؿ تسع عبارات، كقد تكصمت الدراسة إلى اف لمقائدات دكر كبير في هكاجٍة 

داللة احصائية بيف استجابة افراد االىحراؼ الفكرم لدل الطالبات، كذلؾ تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات 

ؿ العمهي لصالح  عيىة الدراسة تبعا لجٍة العهؿ، كسىكات الخبرة، فيها كاف ٌىاؾ فركؽ تبعا لمهٌؤ

 البكالكريكس.

 (2017دراسة غالم وابو شندي)

ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى االضطرابات الىفسية كالسمككية الشائعة لدل طبلب هدارس التعميـ الثاىكم 

 ( هعمهان 353هديىة طرابمس هف كجٍة ىظر الهعمهيف كالهعمهات، تهت الدراسة عمى عيىة بمغت)في 

(فقرة، تحدثت عف االضطرابات السمككية 25كهعمهة، بطريقة عشكائية، كتككىت االستباىً هف)

كالىفسية، كتكصمت الدراسة إلى اف هستكل االضطرابات السمككية بيف الطبلب جاءت فكؽ الهتكسط، 

الترتيب أكالن الغش، ثـ ىقص االىتباي، ثـ االعتهاد الزائد عمى الهعمـ كغير الهباالت، كتبيف أٌىً ال  ككاف

ؿ العمهي،  تكجد فركؽ في هستكل اىتشار االضرابات السمككية تبعا لهتغيرات الدراسة)الجىس، الهٌؤ

 سىكات الخدهة(.

 (2016دراسة خريف)

سمككية الهىحرفة الهىتشرة بيف الطبلب باإلحساء، كهعرفة آراء ٌدفت الدراسة إلى تحديد أكثر االىهاط ال

الهرشديف في االجراءات الكفيمة لمحد هف االىحرافات السمككية، استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي 

( طالبنا،  كتككىت استباىً الدراسة هف 145( هرشدنا، ك)78التحميمي في الدراسة، كبمغت عيىة الدراسة )

السمككية التي يهارسٍا الطبلب في الهدرسة، تكصمت الدراسة إلى  أٌف اكثر فقرة لؤلىهاط  20

االىحرافات السمككية بيف الطبلب تهثؿ في الكذب، كاالعتداء بالضرب عمى الهعمـ، كالشجار بيف 
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الطمبة، كالصبلة بدكف كضكء، فيها جاءت بالهرتبة الثاىية تجارة أك حيازة الهخدرات، كذلؾ السرقة، 

كقيع كلي االهر، كتبيف أٌف ٌىاؾ عبلقة قكية بيف ىهط االىحراؼ كهكاف السكف، كال تكجد كتزكير ت

 فركؽ تبعا لىكع التعميـ.

 (2016دراسة العموان )

ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى فاعمية برىاهج تدريبي في الذكاء االىفعالي لمحد هف الهشكبلت السمككية 

كطالبة، تـ استخداـ الهىٍج  ( طالبان 72ة الدراسة هف )لدل عيىة هف طمبة الصؼ العاشر، تككىت عيى

( طالبنا 36التجريبي كذلؾ إلى هجهكعتيف هجهكعة تجريبية كهجهكعة ضابطة بمغت كؿ هجهكعة )

كطالبة، كقد تكصمت الىتائج إلى إٌف ٌىاؾ فاعمية برىاهج التدريبي في الحد هف الهشكبلت السمككية، 

ـ كجكد اثر لمبرىاهج في الحد هف الهشكبلت السمككية تبعا لهتغير كها اشارت ىتائج الدراسة إلى عد

 الجىس.

 (2016دراسة المسعودي)

ا في الحد هف  ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى براهج الهؤسسات الحككهية كاالٌمية الرياضيات كدٌر

( 85ت )االىحرافات السمككية لدل فئة الشباب في هديىة تبكؾ، طبقت الدراسة عمى عيىة عشكائية بمغ

شابا هف الهىتسبيف إلى الهؤسسات الحككهية كاألٌمية الرياضية في هديىة تبكؾ، جاءت االستباىً 

( فقرات، هحكر 6فقرات، هحكر السرعة الزائدة ) 6( فقرة، هحكر التدخيف 34( هحاكر، ك)5هككىً هف)

تداء عمى الهصالح ( فقرات، كحكر االع10( فقرات، هحكر الهيؿ إلى العىؼ)5االدهاف عمى الهكاقع )

( فقرات، تكصمت الدراسة إلى إٌف دكر براهج الهؤسسات لمحد هف االىحرافات السمككية كاف 7)

هتكسطنا، كجاء هحكر ادهاف الهكاقع غير الهرغكب فيٍا أكالن، كتبلي االعتداء عمى الهصالح العاهة، 

 كتبيف أٌىً ال تكجد فركؽ تبعا لهتغيرات الدراسة.
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 (2014دراسة حمادنو )

ا في الهدراس الثاىكية في هحافظة  ٌدفت الدراسة التعرؼ الى أشكاؿ العىؼ الهدرسي كدرجة اىتشاٌر

إربد، كالتعرؼ عمى االسباب الكاهىة كراءي هف خبلؿ تكضيح دكر هديرم الهدراس في الحد هف 

ا، هىٍـ ( فردن 450الظاٌرة، كقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي عمى عيىة دراسية بمغت )

كقد اشتهمت الدراسة  ،ان ( طالب200( هعمها هعمهة، ك)150( هساعدنا لمهدير)50( هديرنا كهديرة، ك)50)

كدكر االدارة  ،كاسباب العىؼ الهدرسي ،اشكاؿ العىؼ الهدرسي، ( فقرة52ب) عمى ثبلث هحاكر

الهدرسية في الحد هف كاستخدهت كبيىت الىتائج أٌف ٌىاؾ دكر لئلدارة  الهدرسية في الحد هف العىؼ،

العىؼ الهدرسي في الهدارس الثاىكية في هحافظة إربد ٌك بدرجة كبيرة، كذلؾ تبيف كجكد فركؽ ذات 

داللة إحصائية  بيف هتكسطات استجابات أفراد الدراسة حكؿ الهديريف في الحد هف العىؼ تعزل 

 الكظيفة.ىاث، كعدـ كجكد فركؽ لصالح لهتغير الجىس، كجاءت الفركؽ لصالح اإل

 ( 2014دراسة مزرقط)

ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر الهرشد التربكم في الحد هف هستكيات العىؼ في هدارس الجزائر، 

( طالب 100كاستخدهت الباحثة الهىٍج الكصفي التحميمي في الدراسة، كتككىت عيىة الدراسة هف )

اربع هحاكر ٌي الهعمكهات ً هف ( أىاث، استخدـ الباحث استباىً هككى43( ذككر، )57كطالبة، )

، هف ثبلث هدارس الديهغرافية كهراقبة التبلهيذ كرصد هظاٌر العىؼ كذلؾ دعـ الحكار بيف الطمبة

ثاىكية ضهف العيىة القصدية هف الطمبة ذكم هستكيات العىؼ الهختمفة، كتبيف هف خبلؿ الىتائج أٌف 

الضغط في العهؿ هها ال يسهح لً بالهراقبة الهرشد التربكم ال يقـك بدكرة بالشكؿ الصحيح، بسبب 

الهرشد يقـك بالكشؼ عف كافة الطمبة ذكم السمككيات العىيفة في  الهستهرة لمطمبة، كها تبيف أفٌ 
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الهدرسة كيعهؿ عمى رفع هستكل الحكار االيجابي هعٍـ لمحد هف العىؼ لديٍـ، كها تبيف اف الهرشد 

 استبداؿ السمككيات السمبية باإليجابية قد الهستطاع.التربكم يعهؿ عمى دعـ الطمبة باستهرار ك 

 (2014دراسة محمد والعزاوي)

ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى أىهاط االىحرافات السمككية لدل طمبة الهرحمة اإلعدادية كعبلجٍا في ضكء 

( 200( هدرس، ك)200كهدرسة بكاقع ) ا( هدرس400التربية االسبلهية، تككىت عيىة الدراسة هف)

ة هف هدارس هحافظة الكرخ في بغداد، كتهثمت اغمب الهشكبلت السمككية في الشغب بأشكالً هدرس

الهختمفة كالٍركب هف الهدرسة، كالسرقة كالغش في االهتحاىات كتخريب االثاث الهدرسي، كها تكصمت 

يف إلى إٌف أساليب التعاهؿ هف قبؿ الهعمهيف أسٍهت في ظٍكر هثؿ ٌذي الهشكبلت كعدـ كجكد ثقة ب

 الهعمـ كالطالب، كاٌتزاز سمطة الهعمهيف الرسهية، كعدـ كجكد خدهات ارشادية.

 (2013دراسة القرة غولي والعبيدي)

هف كجٍة  في االردف ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى أسباب سمككيات الفكضى لدل طبلب الهرحمة الثاىكية

ضى لدل الطمبة، كاستخدـ رس، كذلؾ التعرؼ عمى اساليب تعديؿ سمككيات الفك اىظر هرشدم الهد

( هرشدان، كقد اشتهمت الدراسة عمى ثبلث 17الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي عمى عيىة بمغت )

، كتهثمت أٌـ الىتائج في أٌف أسباب سمككيات الفكضى تىتج عف ضعؼ حكؿ سمككيات الفكضى هحاكر

تزاـ بالىظاـ كالسيطرة عمى الطمبة اإلدارة الهدرسية، كعدـ اٌتهاـ الهرشديف بالطمبة، إذ إٌف ضعؼ االل

ذا  كالتحكـ بٍـ كاتخاذ القرارات الهىاسبة لضبطٍـ يؤدم في ىٍاية إلى االهر إلى تهرد الطمبة، ٌك

يىعكس سمبا عمى العهمية التدريسية، كذلؾ اظٍرت الىتائج عف االعداد الكبيرة لمطمبة تعد عاهبلن 

أٌف طرؽ التعاهؿ هع الطمبة لمحد هف الفكضى تكهف  هساعدنا في اىتشار الفكضى، كها أظٍرت الىتائج

في الهدح كالتعزيز كتقديـ الهكافئة الهالية كالهعىكية، اضافة إلى استخداـ الثىاء كالكعظ لدل الطمبة 

 لرفع ثقتٍـ بأىفسٍـ كالحد هف ههارسة الفكضى. 
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 ( 2012دراسة ابراىيم وآخرون )

سبابٍا كطرؽ ؤلحداث بهىطقة الهديىة الهىكرة، أفة لٌدفت الدراسة التعرؼ إلى السمككيات الهىحر 

 عبلجٍا، ككيفية الكقاية لمعدكاىية كالسرقة بيف التبلهيذ في الهرحمة الهتكسطة كالثاىكية، بهىطقة الهديىة

( عدكاىينا، األحداث غير 43في السعكدية، كتككىت عيىة الدراسة هف فئة االحداث الهىحرفيف ) الهىكرة

الهرحمتيف، كاستخدـ الباحثكف الهىٍج الكصفي  طبلب( طالبنا هف 235طالبنا، ك)( 52الهىحرفيف )

التحميمي، كتككىت االستباىً الهستخدهة في الدراسة هف هحكر السمككيات العدكاىية كهحكر ىقد الذات 

رم لكؿ هف  كهحكر االستقكاء، كهحكر االسباب كطرؽ العبلج، كتكصمت الدراسة إلى كجكد تأثير جٌك

كاالستياء كالرغبة في العدكاف كالسمكؾ العدكاىي كالعدكاىية كهككف تقدير الذات الجسهي كتقدير الشؾ 

رم لكؿ هف  الذات االجتهاعي كالتقدير الكمي لمذات عمى الجىكح لؤلحداث، كلـ يكجد تأثير جٌك

كعدـ كفاية  هككىات الذات االدائي كهستكل تعميـ الكالديف كالهٍىة كهستكل دخؿ االسرة، كحجـ االسرة،

الهصركؼ اليكهي كاالىفصاؿ، ككمها تدىى هستكل الهعيشة كمها كاف ٌىاؾ احتهالية اعمى الىحراؼ 

 االبىاء كتكجٍٍـ ىحك العدكاىية كتكجٍٍـ ىحك السرقة كالتدخيف كالتعاطي.

 (2011دراسة السفاسفة)

لصؼ الثالث االساسي، ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى هدل اىتشار الهشكبلت السمككية لدل الطمبة في ا

في لكاء الهزار الجىكبي في الكرؾ، تككىت عيىة الدراسة هف عيىة عشكائية طبقية عىقكدية بمغت 

( 50( طالبا كطالبة، كذلؾ باستخداـ الهىٍج الكصفي التحميمي، كتككىت استباىً الدراسة هف )330)

لهشكبلت السمككية كاىت حسب فقرة حكؿ الهشكبلت السمككية هحكر كاحد، تكصمت الدراسة إلى اف ا

الدراسة تشتت االىتباي، كالىشاط الزائد، كالتهركز حكؿ الذات، كالعدكاف كالتهرد، كالعصياف، كىقص 

التككيدية، كاالىسحاب االجتهاعي كالقمؽ كالخكؼ كالكذب كالسرقة، كها تبيف أف ٌىاؾ فركؽ في اىتشار 

دل الذككر: الىشاط الزائد، كاالىسحاب االجتهاعي ٌذي الهشكبلت بيف الذككر كاالىاث، حيث اىتشرت ل
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كالتشتت كالعدكاف، في حيف اىتشرت لدل االىاث هشكبلت ىقص التككيدية كالسرقة، كلـ يكف ٌىاؾ 

 فركؽ فيها يخص القمؽ كالخكؼ كالكذب كالتهركز حكؿ الذات.

ية كسبؿ هعالجتٍا في ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى االىحرافات الفكرية كالسمكك( 2011دراسة الحارثي)

ضكء احاديث صحيح البخارم، كهف اجؿ تحقيؽ اٌداؼ الدراسة تـ استخداـ الهىٍج االستىباطي، كتعد 

الدراسة هف الدراسات الىكعية، تكصمت الدراسة إلى أف ٌىاؾ تبلـز بيف االىحراؼ الفكرم كالسمككي، 

هف الغضب كالشٍكة، كعادة ها  كأف اصؿ االىحراؼ في الفكر يككف هف خبلؿ العقؿ بيىها السمكؾ

 يككف بعد االىحرافات في الظاٌر سمككي كلكىٍا في الحقيقة فكرم.

ٌدفت الدراسة التعرؼ لدكر االدارة التربكية في عبلج سمكؾ  (2010دراسة العساف والصرايرة )

االردف، العىؼ الطبلبي الهكجً ضد الهعمهيف كاالدارييف في الهدارس الثاىكية الحككهية لمذككر في 

استخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفي التحميمي في الدراسة، كتـ تطبيؽ ذلؾ عمى عيىة دراسية بمغت 

( هعمـ، كتـ استخداـ استباىً تككىت هف قسهيف، 200( هف االدارييف، ك )100، )ا( فرد300)

ت الهدرسية الهعمكهات الشخصية، كهقياس الهعالجة، كتبيف هف خبلؿ الىتائج اف درجة هكافقة االدارا

 عمى استخداـ اساليب الهعالجة الهقترحة كاىت هرتفعة، ككاف ٌىاؾ فركؽ لصالح الهكقع الجغرافي. 

 (2009دراسة السعافين )

ا في الحفاظ  ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ههارسة إدارة الهدارس الثاىكية في هحافظات غزة لدكٌر

( 372ٍج الكصفي التحميمي عمى عيىة دراسية بمغت )عمى السبلهة البدىية لمطمبة، تـ استخداـ الهى

ا في كقاية ا، كذلؾ هف خبلؿ استباىً في هجاليف الهجاؿ األفردن  كؿ: درجة ههارسة ادارة الهدرسة لدكٌر

ا في تكعية إ( فقرة، كالهجاؿ الثاىي: درجة ههارسة 22الطمبة هف االخطار كجاء في) دارة الهدرسة لدكٌر

يجابي إٌىاؾ دكر  فٌ أ( فقرة، كتكصمت الدراسة إلى 20مى سبلهتٍـ كجاء في)جؿ الحفاظ عأالطمبة هف 

هراض بدرجة عالية، تبلٌا االٌتهاـ بالىظافة، كها لمهدرسة في الحفاظ عمى الطمبة هف االخطار كاأل
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فركؽ عمى الهحكر الثاىي كؿ ككجكد بعا لهتغير الجىس، عمى الهحكر األتبيف عدـ كجكد فركؽ ت

، كال يكجد فركؽ تبعا لهتغير الهديرية، فيها تبيف كجكد فركؽ عمى الهحكريف تبعا ىاث لصالح اإل

 ( سىكات فأكثر.10لهتغير سىكات الخدهة لصالح )

 ( 2009دراسة السرطاوي ودقماق وأبو ىالل )

ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى الهشكبلت السمككية لدل الطمبة في الهرحمتيف اإلعدادية كالثاىكية في  

س الحككهية بدكلة اإلهارات العربية الهتحدة، هف أجؿ تحقيؽ أٌداؼ الدراسة تـ اختيار عيىة الهدار 

( 52( هعمهنا كهعمهة هف الهرحمتيف ك)436( طالبنا كطالبة هف الهرحمتيف، ك)1828عشكائية بمعت)

احثكف استباىً ( هديرنا كهديرة، تـ استخداـ الهىٍج الكصفي التحميمي، كاستخدـ الب45اخصائينا ىفسينا، ك)

الطمبة كالهعمهيف كالهدراء كالهرشديف  بيف اتفاؽ أف ٌىاؾ ( فقرة،  كتكصمت الدراسة إلى23تككىت هف)

(%، تميٍا اىعداـ الهسؤكلية 63.7عمى إٌف الكذب يعد أكؿ الهشكبلت السمككية لدل الطمبة بىسبة)

ـ القيادة الهتٍكرة، عدـ االىصياع كاتخاذ القرار، ثـ الٍركب هف الهدرسة، ثـ الغش في االهتحاىات، ث

 (%. 14.8لمقكاىيف، ثـ الهظٍر الغريب، كااللفاظ البذيئة، كأقمٍا اىتشارنا ٌي السرقة بىسبة )

ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى هظاٌر السمكؾ الصفي السمبي لدل تبلهيذ الهرحمة  (2009دراسة بركات )

( هعمها كهعمهة، 832عمى عيىة هككىً هف ) االساسية هف كجٍة ىظر الهعمهيف، تـ تطبيؽ الدراسة

كفؽ الهىٍج الكصفي، تكصمت الدراسة إلى اف اكثر السمككيات السمبية تهثمت في الخربشة عمى 

الجدراف كالحديث دكف استئذاف كالشـ كالسب كركؿ االخريف كالفكضى، كاالقؿ استخداها كاىت التجكؿ 

زعجة، كااللفاظ البذيئة، كيستخدـ الهعمهكف لمحد في الصؼ، كالتصفيؽ، كالهىاداة كاحداث أصكات ه

 هىٍا سياسات التجاٌؿ كالعزؿ كاالشعاؿ كاستخداـ االساليب الجذابة كبىاء عبلقات اىساىية.
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 (2008دراسة الجدي)

ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى هدل ههارسة هديرات الهدارس الثاىكية لمبىات في هعالجة هشكبلت 

باحثة الهىٍج الكصفي التحميمي، كتـ استخداـ استباىً تتككف  هف ثبلث الطالبات، كقد اعتهدت ال

( فقرة، ، البعد 17( فقرة، البعد االجتهاعي كالىفسي كجاء في )19هجاالت الضبط الهدرسي كجاء في )

( هدرسة هف 300( فقرة، كتهت الدراسة عمى عيىة هككىة هف )13االخبلقي كالسمككي، كجاء في )

في هحافظات غزة، تكصمت الىتائج إلى إٌف اقكل الهجاالت ٌك التربكم ككاف تعزيز  الهدارس الثاىكية

%، أٌها في 81.07%، ثـ ضركرة حؿ الهعمهات لمهشكبلت أكؿ بأكؿ بىسبة 83.9دكر الهرشد بىسبة 

%، ثـ التساهح  80.40البعد االجتهاعي فكاىت تشجيع ثقافة العهؿ بركح الفريؽ بيف الطالبات بىسبة 

%، أٌها عمى هستكل البعد السمككي، فكاف تكجيً الطالبات تكجيٍا ديىينا  79.20لطالبات بىسبة بيف ا

%. كها تبيف عدـ كجكد فركؽ تبعنا لهتغير سىكات 79.40% يميٍا غض البصر بىسبة 83.60بىسبة 

ؿ العمهي كتكجد فركؽ تبعنا لمهىطقة التعميهية ككاىت لصالح الهىطقة الجىكبي  ة. الخبرة، كالهٌؤ

 (2006دراسة العيسى )

ٌدفت الدراسة التعرؼ إلى الجٍكد التربكية لمهدرسة الثاىكية في كقاية الطبلب هف االىحرافات السمككية 

هف كجٍة ىظر الهعمهيف كالطبلب في هديىة الرياض، حيث استخدـ الباحث الهىٍج الكصفي التحميمي، 

( هعمهنا لمهرحمة الثاىكية بهديىة الرياض، 100( طالبنا، ك)510كتهثمت عيىة الدراسة في هككىً هف)

تكصمت الدراسة إلى أٌف تعاطي اىكاع الهخدرات يستحؽ االٌتهاـ إذ كاىت الهرتبة في الهرتبة األكلى 

% هف أفراد عيىة الدراسة أٌىٍا هىتشرة بكثرة بيف طبلب الهرحمة الثاىكية، كها تبيف أٌف 34.9حيث يرل 

% هف أفراد عيىة الدراسة كجكد 71.2بيف الطبلب بدرجة عالية حيث يرل االىحرافات الجىسية هتفشية 

هشاٌدة الصكر كاألفبلـ الجىسية، ككاىت أٌـ أسباب االىحراؼ ضعؼ الكازع الديىي حسب رأم 

%، ثـ ضعؼ 61.1% هف العيىة، ثـ األسباب االسرية الهتهثمة في التفكؾ االسرم بىسبة 70.1
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%، كها تكصمت الدراسة إلى اف الجٍكد 82.6، ثـ رفاؽ السكء بىسبة %52.1الرقابة الهدرسية بىسبة 

التربكية تهيؿ إلى الضعؼ الشديد، حيث ال يتـ االٌتهاـ بٍذي الفئة هف الطمبة باإلرشاد أك الهعالجة، 

 أك الكقاية، أك التحذير.

 ( 2004دراسة البشري)

الحػػػػد هػػػػف العىػػػػؼ الطبلبػػػػي فػػػػي ٌػػػػدفت الدراسػػػػة التعػػػػرؼ إلػػػػى هشػػػػكمة العىػػػػؼ الهدرسػػػػي كدكر الهرشػػػػد 

جػػؿ تحقيػػؽ اٌػػداؼ الدراسػػة تػػـ اسػػتخداـ الهػػىٍج الكصػػفي عػػف طريػػؽ الهسػػح بالعيىػػة، أ، كهػػف الهدرسػػي

كتككىت االستباىً هف ستً هحاكر، تكػكف الهحػكر االكؿ اٌػـ ا، ( هرشدن 160كتككىت عيىة الدراسة هف )

كالثػػاىي اٌػػـ اسػػباب العىػػؼ لػػدل  فقػػرات،( 5)هظػػاٌر العىػػؼ السػػائدة لػػدل الطػػبلب فػػي الهدرسػػة، هػػف 

فقػػرات،  9فقػػرات، كالثالػػث اٌػػـ اسػػباب العىػػؼ الجاىػػب الىفسػػي، هػػف  8الطػػبلب  الجاىػػب الػػديىي، هػػف 

دكار البيئػػػػة أٌػػػػـ أفقػػػػرات، الخػػػػاهس  9كالرابػػػػع اٌػػػػـ اسػػػػباب العىػػػػؼ الجاىػػػػب االجتهػػػػاعي كاالسػػػػرم هػػػػف 

 فقرات. 9الطبلبي بالهدرسة هف  فقرات، كالسادس دكر الهرشد 5الهدرسية في العىؼ الهدرسي هف 

كثػػر اىػػكاع العىػػؼ لػػدل الطمبػػة تهثػػؿ فػػي التعصػػب أ فٌ إا هػػف حيػػث الىتػػائج فقػػد تكصػػمت الدراسػػة إلػػى أٌهػػ

أخبلقيػػة، كػػذلؾ الجٍػػؿ بػػأدب الحػػكار، كضػػعؼ لفػػاظ البلالزائػػد، ثػػـ الكتابػػة عمػػى الجػػدراف إضػػافة إلػػى األ

 الكازع الديىي.

 الدراسات االجنبية

 (steve & Esere, 2017)-Bolu واسيري بموستيف دراسة

 عبر كها الهدارس في الهراٌقيف بيف الهىحرؼ السمكؾ إدارة استراتيجياتي ٌدفت الدراسة البحث ف 

باستخداـ  الكصفي الهىٍج الدراسة اعتهدتك  ،ككارا كالية في الثاىكية الهدارس الهرشديف في عىٍا

 أخذ تقىية استخداـ تـك . الكالية في الثاىكية دارساله في هرشديف هف هجتهع الدراسة تألؼك . الهسح
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 في الثبلثة الشيكخ هجمس هىاطؽكؿ هىطقة هف  هف هستجيبان  70 حيث تـ اختيار العهدية العيىات

 لهرشدم  "الهىحرؼ السمكؾ إدارة استراتيجياتاستباىة "الهعىكف ب االستبيافكتـ تقديـ . ككارا كالية

 السمكؾ أف الىتائج ككشفت. البياىات لتحميؿ كاالستقرائي الكصفي ءاإلحصا هف كؿ كاستخدـ .الهدرسة

 الرئيسية االستراتيجية، كاىت أيضاك . كالجيدة هف الكالديف الفعالة التربية كجكد عدـ سبب ٌك الهىحرؼ

 الىتائج كشفتحيث . التعزيز تقىية ٌية السمككي هع الهشاكؿ التعاهؿ في الهرشديف قبؿ هف الهستخدهة

 بيف الهىحرؼ السمكؾ إدارة استراتيجيات حكؿ الهرشديف هبلحظات في داللة ذات فركؽ تكجد ال أىً

. الهدرسة ىكعاك  الديفاك  السىكات التي هكثٍا الطالب في الهدرسة أساس عمىفي الهدارس  الهراٌقيف

 الهدارس في لمهراٌقيف الصحيحة الهعمكهات تقديـ في االستهرارلمهرشديف  يىبغي ، الغاية لٍذي تحقيقاك 

 كالهدرسيف الهدارس لهديرم هفيدة ستككف الدراسة ٌذي ىتائج. السمككي لبلىحراؼ السمبية اآلثار حكؿ

 .الهدارس في الهراٌقيف بيف الهىحرؼ السمكؾ هع لمتعاهؿ ثاقبة ىظرة سيعطيٍـ كهاكالهرشديف 

 ((Shin, & Ryan, 2017 شين وريان دراسة

 العدكاىي السمكؾ عمى االصدقاء تأثيركاختبلؼ  العدكاىي سمكؾال هستكلٌدفت الدراسة البحث في 

 الصفكؼهف  48 هف البياىات جهع تـ. لمهدرس العاطفي بالدعـ كعبلقتً الدراسية الفصكؿ خبلؿ

اها  في الصفية الهبلحظات 1 الجكلةكتضهىت( طالبنا 879) كالسادس الخاهس الصؼ في الدراسية

 2 ك 1 الجكالت كاىت فيف أصدقائٍـ هف األقراف كترشيحات ىيالعدكا سمككٍـ عف الطبلب تقارير

اظٍرت الىتائج  (.حدة عمىكؿ  أشٍر 6 حكالي ، الدراسي العاـالفصؿ االكؿ كالثاىي هف ) كذلؾ خبلؿ

الصفكؼ التي  بيف العدكاىي السمكؾ هستكل في اختبلفات ٌىاؾ تكف لـ ،االكؿ الفصؿ في اىً

 عالي عاطفي لدعـ تعرضت التي الصفكؼ هقابؿ الهدرسيف  تعرضت لدعـ عاطفي هىخفض هف قبؿ

 لدعـ تعرضت التي الصفكؼ في أعمى العدكاىي السمكؾ كاف ،الفصؿ الثاىي بحمكؿ ذلؾ، كهع. في
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 أجريتك . عاليعاطفي  لدعـ تعرضت التي الصفكؼب هقارىة الهدرسيف قبؿ هف هىخفض عاطفي

 أف إلى ت الىتائجأشار ك  ،كذج التهثيؿ العشكائيىه أساسعمى  ، االجتهاعية الشبكةعمى  تحميبلت

 في السمكؾ العدكاىي السمكؾب يتعمؽ فيها ألصدقائٍـ هشابٍيف يصبحكا ألف عرضة أكثر كاىكا الطبلب

 ذات الدراسية الصفكؼ هقارىة لهدرسالهىخفض هف قبؿ ا العاطفي لدعـذات ا الدراسية الصفكؼ

 االصدقاء هف لمتأثر الطبلب قابميةك العدكاىي السمكؾ تكلهس فإف ، كبالتالي. العالي العاطفي الدعـ

 هجهكعةزيادة  في الدراسة ٌذي تسٍـك . الدراسي الفصؿ سياؽ طبيعة عمى يعتهد العدكاىي السمكؾ عمى

 في األقراف بيف العبلقات طبيعة تشكيؿ في هٍهنا دكرنا يمعبكف الهدرسيف أف تظٍر التي األبحاث هف

 .الفصؿ

 (dris, 2017)U يودرس دراسة

ا جديدة لمسمكؾ الهىحرؼ. حيث ٌدفت ٌذي  خمؽ ارتفاع الفضاء اإللكتركىي كالتقدـ التكىكلكجي فرصن

الدراسة الى  التحقيؽ في السمكؾ الهىحرؼ سكاء باالتصاؿ باإلىترىت اك هف دكىً في عيىة هف طبلب 

الىحراؼ. كتـ تكظيؼ ىهكذج الهدارس الثاىكية، ككذلؾ قارىت بيف عدد هف األطر الىظرية لمتىبؤ با

الهعادلة الٍيكمية، كأشارت ىتائج الدراسة إلى أف أك العكاهؿ الىفسية  اك هعتقد هعيارم كاحد تعد أكثر 

كارتبطت الهكاقؼ تجاي العىؼ،  أٌهية هف العكاهؿ االجتهاعية عىدها يتعمؽ األهر بالسمكؾ الهىحرؼ.

االىحراؼ هف دكف االتصاؿ باالىترىت، في حيف كاف كاىخفاض ضبط الىفس، ارتباطا كثيقا كطرديا هع 

ا عف االىحراؼ باالتصاؿ باإلىترىت، هٌ أ .ارتباط الكالديف كارتباط الهىطقة الهعيشية  ذك ارتباطا عكسيا

( باالتصاؿ باإلىترىت عدـ كجكد ضكابط كهكاىع تهىع الىفس بالقياـ بها تريدي فكاىت "إزالة التثبيط" )

 ؼ لٍا عبلقة طردية، في حيف أف ارتباط الكالديف كاف لً عبلقة عكسية.كالهكاقؼ تجاي العى
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 ((Kremer, Flower, Huang, & Vaughn, 2016 كريمر وفلور وهيونج وفاجن دراسة

دراسة االرتباط الطكلي بيف السمكؾ الخارجي كالداخمي كاإلىجاز األكاديهي  الىٌذي الدراسة  ٌدفت

تـ استخداـ ك كالعرؽ.  الجىس ذا كاىت ٌذي الهتغيرات تتفاكت كدالةلؤلطفاؿ، ال سيها هف حيث ها إ

 جكالتالبياىات الهتعمقة بالسمككيات الخارجية كالداخمية كاإلىجاز األكاديهي كالجىس كالعرؽ هف ثبلث 

تشير الىتائج إلى أف ك (. 2028 ع= هف همحؽ تىهية الطفؿ الخاص بدراسة ديىاهيكية الدخؿ )

 هع هركر بقيتقد  االرتباطاتلٍا عبلقة سمبية باألداء األكاديهي كأف بعض ٌذي الهشكبلت السمككية 

 عمىأثر السمكؾ الخارجي عمى قراءة الىتائج بشكؿ أكثر سمبية بالىسبة لئلىاث هقارىة بالذككر ك الكقت. 

خط األساس، كلكف تأثير السمكؾ الخارجي عمى ىتائج القراءة عمى الهدل الطكيؿ لـ يختمؼ حسب 

أكثر سمبية لؤلطفاؿ السكد هف األطفاؿ بشكؿ قراءة ال درجاتأثر السمكؾ الخارجي عمى كقد ىس. الج

شرح االختبلفات بيف الذككر كاإلىاث كاألطفاؿ السكد  كتـ. ي كؿ هركفالبيض في ىقاط هتعددة 

كث أيضا اآلثار كالقيكد كاألفكار لمبح ٌذا البحث قدـي. ك زكاإلىجاكالبيض فيها يتعمؽ بالسمكؾ 

 الهستقبمية.

 ((Kaynak,  Lepore, Kliewer, & Jaggi, 2015 وكميوبر وجاجي وليبور دراسة كايناك

 بيف اإليجابية العبلقة يضعؼ قدالشباب  غضب التعاهؿ هع تىظيـ كاف إذا ٌدفت الدراسة البحث فيها

 السابع الصؼ طبلب هف 485 هف طكلية بياىات جهع كتـ.البلحؽ العدكاىي كالسمكؾ االقراف إيذاء

.أشٍر ستة كبعد الفصؿ االكؿ هف الدراسة في هعمهيٍـك ( سىة 12.84= العهر هتكسط إىاث،٪ 55)

 هرفقة بتعديبلت األكلية، الىتائج ٌي الهتابعة في لمشباب العدكاىي سمكؾلم الهعمهيف تقديرات كاىتو

 الهستكيات هتعددة ىهاذج هف ئجالىتا أظٍرتك . السكاىية كالبياىات األساسي العدكاىي لمسمكؾ إحصائية

يذاء الغضب تىظيـل عمى خط االساس كبيرة تفاعمية آثار  التي العدكاىية السمككياتاثار  عمى األقراف كا 



36 

 

ا  عالية هستكيات تحتك  :كقائيا دكرا لعب الغضب تىظيـأف فرضية هع هتسقة كاىت كالتي الهعمـ قدٌر

 السمكؾ هف أقؿ هستكيات العالية لدل الشباب بالغض تىظيـ هستكيات أظٍرت األقراف، إيذاء هف

 أف إلى تشير الىتائج ٌذي. الغضب تىظيـ هف أقؿ هستكياتالذيف يتهتعكف ب ىظرائٍـ هف العدكاىي

 السمكؾكيقمؿ  األقراف إيذاءهف  اكقائي قد يككف غضبٍـ تىظيـ عمى الطبلب قدرة كتحسيف استٍداؼ

 .البلحؽ العدكاىي

 (Wright, 20(15دراسة رايت 

 كجٍة ىظر عمى يؤثر كالطبلب لمهدرسيف االثىي أك العرقي التطابؽ كاف إذا الدراسة فيها ٌذي تبحث

 لتحديدك . الطبلب فصؿ هعدالت عمى أكبر عكاقب لًٌؿ ك  العدكاىي الطبلب سمكؾ حكؿ الهعمهيف

التأثيرات  هف كبل تشهؿ التي الىهاذج تـ تقدير الهعمهيف، تقييهات عمى العىصرية التفاعبلت تأثير

 يصٌىفكف أفريقي أصؿ هف األهريكييف الطبلب أف ككجدت الدراسة. الدراسية كالصفكؼ لمطبلب الثابتة

 تتأثر ال حيف في إفريقي، أصؿ هف أهريكي هدرس لديٍـ يككف عىدها اضطرابان  أقؿ أىٍـ عمى

 هف هدرس كجكدب كاإلسباىية البيضاء األصكؿ ذكم هف الهضطرب الطبلب بسمكؾ الخاصة التصكرات

 عدد لديٍـ الذيف أفريقي أصؿ هف األهريكييف الطبلب أف كجدت ايضا كها. العرؽ أك الجىس ىفس

 الهعمهيف تهثيؿ ىقص أف إلى يشير هها أقؿ، بشكؿ يفصمكف االفريقييف األهريكييف الهعمهيف هف أكبر

 .الهدرسي االىضباط في كالسكد البيض بيف الفجكات عمى هٍهة آثار لً االفريقييف األهيركييف

 ((Ghazi, Shahzada, Tariq, & Khan, 2013دراسة غازي وشاىزادة وطارق وخان 

 الهستكل في الصفكؼ في التخريبي السمكؾ كأسباب أىكاع عمى التعرؼ إلى الدراسة ٌذي ٌدفت

. لدراسةا هجتهع بختكىخكا خيبر في الثاىكية الهدارس في يدرسكف كاىكا الذيف الهعمهكف شكؿك . الثاىكم

 كضع تـك . الهراحؿ هتعددة العشكائية العيىات أخذ طريقة باستخداـ كعيىة هعمـ خهسهائة أخذ تـ
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 كقاهكا العيىة بتجهيع قاهكا الذيف الهعمهيف عمى تكزيعً كتـ ىقاط خهس هف ليكرت هقياس عمى استبياف

 بعض عف اإلببلغ تـك  .الصؼ في العدكاىي الطبلب سمكؾ كأسباب بأىكاع يتعمؽ فيها إجاباتٍـ بجهع

 اىحراؼ عف اإلببلغ تـ كايضا الهدرسيف هعظـ قبؿ هف باإلجهاع كالعدكاىي التخريبي السمكؾ أىكاع

 في الثاىكية الهدارس لطبلب كالعدكاىي التخريبي السمكؾ بأف كتكصي الدراسة. عف الىتائج كبير

لهعالجة  كالحككهة السياسات كصاىعي التكعية اختصاصيي قبؿ هف هكثؼ اٌتهاـ إلى يحتاج باكستاف

 لمهدراء الهىاسبة التدريباتتىظيـ  يتـ ،قد الغرض لٍذاك . الببلد في جيد تعميـ أجؿٌذي الىقطة 

 . الصؼ إدارةكالعدكاىي كهف اجؿ   التخريبي ليككىكا هستعديف لهكاجٍة كالتعاهؿ هع السمكؾ كالهدرسيف

 (Wang & Dishion,(2012 وانج وديشيون دراسة

ي الهدرسي هىاخلم أبعاد ألربعة الهراٌقيف تصكرات في التغيير هسارات الطكلية الدراسة ٌذي درست  ٌك

 ٌذي كآثار( األقراف هف االجتهاعي الدعـ االجتهاعي، الهعمـ دعـ السمكؾ، إدارة األكاديهي، الدعـ)

 االرتباطات ديري الهدرسي الهىاخ كاف إذا هاكتختبر ايضا . الهراٌقيف سمككياتهشاكؿ  عمى الهسارات

 8 هف الهراٌقيف هف 1030هتابعة تهتك . الهراٌقيف سمككيات هشاكؿك الهىحرفيف  باألقراف كالتأثر بيف

(. األكركبييف األهريكييف هف٪ 76 ؛ اإلىاث هف٪ 54) الثاهف حتى السادس الصؼ هف هدارس

 كالتأثر السمككية كؿالهشالكف ازدادت ك  اىخفضت الهدرسي الهىاخ أبعاد كؿ أف إلى الىتائج أشارتك 

ككاف تىبؤ كجكد . السمكؾ هشاكؿفي بزيادة األبعاد هف كؿ في االىخفاض ارتبط. الهىحرفيف باألقراف

 .الهدرسي هىاخالهراٌقيف لم تصكراتالهشاكؿ السمككية بسبب التأثر باألقراف هبسطا هف خبلؿ 

 

 (amarat, 2011)-Al األمرات دراسة

 في الحككهية الهدارس في الهعمهيف تكاجً التي الصفكؼ هشاكؿ عمى التعرؼ إلى الدراسة ٌدفت

 في الحككهية الهدرسة هف هعمهان  196 الدراسة عيىات كتضهىت. الهقترحة كالحمكؿ الطفيمة، هحافظة
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 الهشاكؿ هتكسط أف الدراسة ىتائج تظٍرك  البياىات، لجهع االستبياف باستخداـكذلؾ  الطفيمة هحافظة

 ذات فركؽ ٌىاؾ  أف الباحث كجدك . 3.08 األكاديهية الهشاكؿ هتكسط ككاف ،2.66 كاف السمككية

 لمذيف التدريس كالخبرة في الهدرسة، هستكلك  االجتهاعي، الىكع بيف التفاعؿ إلى تشير إحصائية داللة

. الهدارس االساسية في لمذككر السمككية الهشكبلت في سىكات 5 هف أقؿ العهؿ في خبرة لديٍـ

 كتجربة التعميـ، كدرجة الهدرسة، هستكلك  الجىسيف، بيف إحصائية داللة ذات فركؽ دتكج ال، أيضاك 

 . األكاديهية الهشاكؿ في التدريس
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 عمى الدراسات السابقة  التعقيب
اٌتهت الدراسات السابقة بدراسة الجٍكد التربكية بشكؿ عاـ في الحػد هػف السػمككيات، سػكاء كاىػت عمػى 

هػػيف، اك االدارة الهدرسػػية، كػػذلؾ تىػػاكؿ السػػمككيات بأشػػكالٍا الهختمفػػة كسػػبؿ صػػعيد الهرشػػديف اك الهعم

 الحد هىٍا. 

ركػػػزت الدراسػػػات السػػػابقة عمػػػى الهػػػىٍج الكصػػػفي التحميمػػػي فػػػي اغمبٍػػػا، كهػػػا اسػػػتخدـ االسػػػتباىً كػػػأداة 

ـ ٌىػاؾ ضػركرة لمحػد هػف السػمككيات السػمبية، كيجػب االٌتهػا لمدراسة، كذلؾ تكصمت بشكؿ عاـ إلى أفٌ 

 هف قبؿ الجهيع سكاء هعمهيف أك هرشديف أك هدراء أك أكلياء أهكر بالسمككيات السمبية في الهدارس. 

اسػػتفادت الباحثػػة هػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي اختيػػار هػػىٍج الدراسػػة كعيىػػة الدراسػػة، كػػذلؾ اسػػتفادت هػػف 

ػػي االسػػ تباىً هػػف خػػبلؿ االطػػبلع ىتػػائج الدراسػػة، كهػػا اسػػتفاد هػػف الدراسػػات السػػابقة كيفيػػة بىػػاء االداة ٌك

 عميٍا. 

تختمػػؼ الدراسػػة الحاليػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي ككىٍػػا جهعػػت بػػيف الجٍػػكد الخاصػػة بهػػدير الهدرسػػة 

كالهرشد التربكم في الحد هف السػمككيات الهىحرفػة، هػف خػبلؿ عػرض السػمككيات كطػرح طبيعػة الجٍػكد 

 ت.التي تقـك بٍا االدارة الهدرسية لمحد هف ٌذي السمككيا

يهكف اعتبار ٌذي الدراسػة هػف الدراسػات األكائػؿ المػكاتي درسػف الجٍػكد التربكيػة لمهػدير كالهرشػد التربػكم 

 احثة.هعا لمحد هف الجٍكد التربكية حسب الطبلع الب

كها تهتاز ٌذي الدراسة بككىٍا طبقت في هديىة القدس الفمسطيىية التي تقع تحت االحتبلؿ كبالتػالي تعػد 

 الهكضكع هٍهة. دراسة هثؿ ٌذا 
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 الفصل الثالث
______________________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات
 

فػػػي تىفيػػػذ الدراسػػػة، كهػػػف ذلػػػؾ تعريػػػؼ هػػػىٍج  الباحثػػػةٍػػػا تيتىػػػاكؿ ٌػػػذا الفصػػػؿ كصػػػفان هفصػػػبلن التػػػي اتبع

عػػدا د أداة الدراسة)االسػػتباىة(، كالتأكػػد هػػف الدراسػػة، ككصػػؼ هجتهػػع الدراسػػة، كتحديػػد عيىػػة الدراسػػة، كا 

صػػدقٍا كثباتٍػػا، كبيػػاف إجػػراءات الدراسػػة، كاألسػػاليب اإلحصػػائية التػػي اسػػتخدهت فػػي هعالجػػة الىتػػائج، 

 كفيها يمي كصؼ لٍذي اإلجراءات.

 منيج الدراسة 1.  3
ػػك ا الكصػػفي،قاهػػت الباحثػػة باسػػتخداـ الهػػىٍج هػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أٌػػداؼ الدراسػػة  يػػدرس  لهػػىٍج الػػذمٌك

ظػػاٌرة أك حػػدثان أك قضػػية هكجػػكدة حاليػػان يهكػػف الحصػػكؿ هىٍػػا عمػػى هعمكهػػات تجيػػب عػػف أسػػئمة البحػػث 

كتحميػػؿ بياىاتٍػػا، كبيػػاف العبلقػػة بػػيف هككىػػات كاآلراء التػػي تطػػرح حكلٍػػا،   .فيٍػػا الباحثػػةدكف تػػدخؿ هػػف 

 .كالعهميات التي تتضهىٍا كاآلثار التي تحدثٍا

 مجتمع الدراسة  2. 3
( 581ـ)هديىة القدس، كعددٌ في هدارسهديرم كهرشدم الهدارس جتهع الدراسة هف جهيع تألؼ ه

( 150( هدرسة خاصة، ك)88، ك))أكقاؼ(( هدرسة تابعة لكزارة التربية كالتعميـ الفمسطيىية53)فردان: 

ي الهكجكدة خبلؿ العاـ االكاديهي هعارؼ ك  هدرسة عدد  أم أفٌ  ،2019-2018بمدية القدس، ٌك

 ( هرشدان كهرشدة. 291)عدد الهرشديفكهديرة، ك  ( هديران 291في ٌذي الهدارس ) يفر يالهد
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 عينة الدراسة  3.  3
( 200)ػػػػػػهػػف هجتهػػع الدراسػػة، كتهثمػػت عيىػػة الدراسػػة ب )طبقية(تككىػػت عيىػػة الدراسػػة هػػف عيىػػة عشػػكائية

كجهيعٍـ عمى رأس  ،شدة( هرشد كهر 100( هدير كهديرة، ك)100بكاقع ) ،كالهرشديف يفر يالهد فردان هف
 ( يبيف كصفا لهتغيرات أفراد الدراسة.1.3كالجدكؿ) .2019-2018عهمٍـ في العاـ االكاديهي 

 
 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 3.1جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 43.0 86 ذكر الجنس

 57.0 114 أىثى

 50.5 101 يكسبكالكر  المؤىل العممي

 49.5 99 أعمى هف بكالكريكس

 44.5 89 سىكات فأقؿ 5 سنوات الخبرة

 39.0 78 سىكات 10-6هف 

 16.5 33 سىكات 10أكثر هف 

 22.5 45 ذككر  جنس المدرسة

 43.5 87 إىاث

 34.0 68 هختمطة

 51.0 102 أساسي مستوى المدرسة

 49.0 98 ثاىكم

 53 106 البدليةالهعارؼ ك  شرفةمالجية ال

 16.5 33 )أكقاؼ(كزارة التربية كالتعميـ الفمسطيىية

 5.03 16 خاصة

 50.0 100 هدير  المسمى الوظيفي

 50.0 100 هرشد
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 أداة الدراسة 5.3

(  6730كدراسػة القحطػاىي ) الدراسات السابقة الخاصػة بػالجٍكد التربكيػة قاهت الباحثة باالطبلع عمى 

كػػػذلؾ الدراسػػػات السػػػابقة الخاصػػػة ( ، 6737(  كدراسػػػة العسػػػاؼ كالصػػػرايرة )6737كدراسػػػة هػػػزرقط )

( كدراسػػػة عمػػػكاف 6732كدراسػػػة خريػػػؼ ) (6734كدراسػػػة غػػػبلـ كابػػػك شػػػىدم) السػػػمككيات الهىحرفػػػةب

كالتػػي تككىػػت  ثػػـ قاهػػت ببىػػاء أداة الدراسػػة  (6737كعػػكض) ،(6732( كدراسػػة الهسػػعكدم)6732)

ؿ ليتحػػػػدث عػػػػف الهعمكهػػػػات العاهػػػػة الخاصػػػػة بالهػػػػدراء كالهرشػػػػديف هػػػػف ثػػػػبلث أقسػػػػاـ، جػػػػاء القسػػػػـ األك 

ػػؿ العمهػػي، سػػىكات الخبػػرة، ػػي)الجىس، الهٌؤ ة عمػػى شػػرفهجػػىس الهدرسػػة، هسػػتكل الهدرسػػة، الجٍػػة ال ٌك

، كتكػػكف ٌػػذا القسػػـ ثػػاىي فػػي هظػػاٌر االىحرافػػات السػػمككيةكتهثػػؿ القسػػـ الالهدرسػػة، الهسػػهى الػػكظيفي(، 

الهجػػاؿ األكؿ: السػػمكؾ العػػدكاىي كتكػػكف هػػف  ( فقػػرة كتكػػكف هػػف:61مػػغ )بعػػدد فقػػرات ب هجػػاالت 1هػػف 

( فقػرات، كالهجػاؿ الثالػث: االىحػراؼ الجىسػي كتكػكف 4( فقرات، ثـ الهخدرات كالتدخيف كتككف هػف )9)

هجػػاالت بعػػدد  1فتهثػػؿ فػػي الجٍػػكد التربكيػػة، كتكػػكف ٌػػذا القسػػـ هػػف  ا القسػػـ الثالػػثأٌهػػ، ( فقػػرات4هػػف )

: ( فقػرات، كالهجػاؿ الثػاىي0كؿ: هع الطالب كتككف هػف )كتككف هف: الهجاؿ األ فقرة، (67فقرات بمغ )

( فقػرات، كالهجػاؿ الثالػث: هػع السػمطات الهشػرفة عمػى التعمػيـ 0هع االٌػؿ كأكليػاء االهػكر كتكػكف هػف )

 .(3)همحؽ  ( فقرات0كتككف هف )

 صدق األداة 3.5.1

كلية، كهف ثـ تـ التحقؽ هف صدؽ أداة الدراسة بعرضٍا بتصهيـ االستباىة بصكرتٍا األ قاهت الباحثة

حيث كزعت الباحثة  (،1همحؽ) كهجهكعة هف الهحكهيف هف ذكم االختصاص كالخبرة رؼهشعمى ال

االستباىة عمى عدد هف الهحكهيف. حيث طمب هىٍـ إبداء الرأم في فقرات االستباىة هف حيث: هدل 

ضافة أم هعمكهات أك  كضكح لغة الفقرات كسبلهتٍا لغكيان، كهدل شهكؿ الفقرات لمجاىب الهدركس، كا 
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)همحؽ ، ككفؽ ٌذي الهبلحظات تـ إخراج االستباىة بصكرتٍا الىٍائيةتعديبلت أك فقرات يركىٍا هىاسبة

 كتككىت هف هحكريف كعدد هف الهجاالت. .(6

  الداةثبات ا 2.  1

هجاالت ك  الدرجة الكمية لهعاهؿ الثبات،التحقؽ هف ثبات األداة، هف خبلؿ حساب ثبات ب قاهت الباحثة

هظاٌر االىحرافات السمككية لدل لالدراسة حسب هعادلة الثبات كركىباخ الفا، ككاىت الدرجة الكمية 

هستكل الجٍكد التربكية لهديرم كهرشدم ( ك 0.972ك) ،(0.960) طمبة الهدارس في هديىة القدس

ذي الىتيجة تشير الى ،الهدارس في هديىة القدس تهتع ٌذي االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة.  ٌك

 الثبات لمهجاالت كالدرجة الكمية. تكالجدكؿ التالي يبيف هعاهبل

 معامل الثبات لممجاالت نتائج(: 4.3جدول )           

 معامل الثبات المجال المحور

مظاىر االنحرافات 
 السموكية

 0.942 السموك العدواني

 0.933 المخدرات والتدخين

 0.916 السموكيات الجنسية

 0.960 الدرجة الكمية

 0.951 الجيود التربوية مع الطالب الجيود التربوية

 0.932 الجيود التربوية مع األىل وأولياء األمور

عمى  مشرفةالجيود التربوية مع السمطات ال
 التعميم

0.947 

 0.972 الدرجة الكمية
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 إجراءات الدراسة  4.  1

 حثة باالطبلع عمى االدب الىظرم السابؽ كالدراسات ذات العبلقة بهكضكع الدراسة. اهت الباق .3

 قاهت الباحثة بىاء اداة الدراسة كفقا لمدراسات السابقة. .6

 قاهت الباحثة بتحديد هجتهع الدراسة الهككف هف الهدراء كالهرشديف. .1

عمػى أفػراد عيىػة  تباىًقاهت الباحثة بالحصكؿ عمى كتاب تسٍيؿ هٍهة لتهكيىٍا هف تكزيع االسػ .7

 الدراسة.

 قاهت الباحثة بتكزيع االستباىً عمى عيىة الدراسة. .5

 ( استباىً.677قاهت الباحثة بجهع االستباىات الصالحة لمتحميؿ االحصائي كقد بمغت ) .2

ا )إعطائٍػا أر  تبعد جهع االستبياىا .4 ا هعيىػة(، كذلػؾ قاهػكالتأكد هف صبلحيتٍا لمتحميؿ تـ ترهيٌز

ؿ بياىاتٍػػػا إلػػػى جٍػػػاز الحاسػػػكب اآللػػػي إلجػػػراء الهعالجػػػات اإلحصػػػائية الهىاسػػػبة، تهٍيػػػدا إلدخػػػا

 كتحميؿ البياىات كفقا ألسئمة الدراسة بياىات الدراسة

 متغيرات الدراسة 0.1

 تمثمت متغيرات الدراسة المستقمة في: 

   .الجىس

ؿ العمهي  هستكياف: بكالكريكس ، أعمى هف بكالكريكس :الهٌؤ

 سىً فأكثر 36سىً،  33-2سىكات فأقؿ،  5ث هستكيات: سىكات الخبرة: ثبل

 أساسي ، ثاىكم هستكياف: كلً  ل الهدرسة:ك هست

 جىس الهدرسة: ذككر، إىاث، هختمطة. 
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الجٍػػة الهشػػرفة: كلػػً ثػػبلث هسػػتكيات الهعػػارؼ كبمديػػة القػػدس، الهػػدارس الخاصػػة، كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ 

 ) أكقاؼ(.الفمسطيىية

 : هرشد، هديرفلً هستكياالهسهى الكظيفي، ك 

الهتغيػػػر التػػػابع األكؿ:  تقػػػديرات الهػػػدريف كالهرشػػػديف لهظػػػاٌر االىحرافػػػات السػػػمككية فػػػي هػػػدارس هديىػػػة 

 القدس.

في هديىة القدس لمحد هػف االىحرافػات  كهرشديٍا : الجٍكد التربكية لهديرم الهدارسالثاىي هتغير التابعال

 السمككية لدل الطمبة.

 حصائيةالمعالجة اإل 0.  1

تهت الهعالجة اإلحصائية لمبياىات باستخراج الهتكسػطات الحسػابية كاالىحرافػات الهعياريػة لكػؿ فقػرة هػف 

 ،(one way ANOVA)األحػادم تحميػؿ التبػايف كاختبػار (، t- testفقػرات االسػتباىة، كاختبػار )ت( )

 برىػاهج كذلػؾ باسػتخداـ (،Cronbach Alphaكهعاهؿ ارتباط بيرسكف، كهعادلة الثبات كركىباخ ألفا )

 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciences) لمعمـك االجتهاعية اإلحصائية ةالرزه
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة
 

 تمييد  3.  7

ك " الباحثةإليٍا ت لىتائج الدراسة، التي تكصم تضهف ٌذا الفصؿ عرضان   عف هكضكع الدراسة ٌك

 لدى السموكية االنحرافات من لمحد ومرشدييا القدس مدينة في المدارس لمديري التربوية الجيود

هف خبلؿ استجابة أفراد العيىة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ  ،كؿ هف الهتغيرات دكر" كبياف  الطمبة

هتكسطات ل استخداـ الهقياس الكزىي التاليكقد تـ  البياىات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عميٍا.

 :استجابة أفراد عيىة الدراسة

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

  )مقياس خماسي(السموكية االنحرافات

 مدى متوسطيا الحسابي

 ) مقياس ثالثي(التربوية الجيود

 فأقؿ 3.22 فأقؿ 6.11 هىخفضة

 6.11-3.24 1.24-6.17 هتكسطة

 فأعمى 6.17 عمىفأ 1.20 عالية
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 نتائج أسئمة الدراسة:  2.  4

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   1.2.4
من وجية نظر مديرييا  مظاىر االنحرافات السموكية لدى طمبة المدارس في مدينة القدسما 

 ؟ ومرشدييا
هعياريػة السػتجابات الهتكسػطات الحسػابية كاالىحرافػات ال بحسػاب قاهت الباحثةعف ٌذا السؤاؿ  لئلجابة

هظػػػاٌر االىحرافػػػات السػػمككية لػػػدل طمبػػػة  عػػفاالسػػتباىة التػػػي تعبػػػر  هجػػػاالت أفػػراد عيىػػػة الدراسػػة عمػػػى

 .  (1.4، كيبيىٍا الجدكؿ رقـ)الهدارس في هديىة القدس

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت 1.4جدول )
 حرافات السموكية لدى طمبة المدارس في مدينة القدسمظاىر االن

 الرقم
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجاالت

 متوسطة 0.862 2.83 السموك العدواني 3

 منخفضة 1.017 2.18 المخدرات والتدخين 6

منخفضة 0.870 1.87 السموكيات الجنسية 1

 منخفضة 0.753 2.32 الدرجة الكمية

حظ هف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية الستجابات أفػراد يبل

الهتكسػػػط  عيىػػػة الدراسػػػة عمػػػى هظػػػاٌر االىحرافػػػات السػػػمككية لػػػدل طمبػػػة الهػػػدارس فػػػي هديىػػػة القػػػدس أف

ػػػذا يػػػدؿ عمػػػى 7.451( كاىحػػػراؼ هعيػػػارم )6.16)لمدرجػػػة الكميػػػةالحسػػػابي  فػػػات أف هظػػػاٌر االىحرا( ٌك

. كلقػػػد حصػػػؿ هجػػػاؿ السػػػمكؾ منخفضةةةةالسػػػمككية لػػػدل طمبػػػة الهػػػدارس فػػػي هديىػػػة القػػػدس جػػػاء بدرجػػػة 
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هجػاؿ  كاخيػران (، كيميػً هجػاؿ الهخػدرات كالتػدخيف، 6.01العدكاىي عمػى أعمػى هتكسػط حسػابي كهقػداري )

 .(3.04، بهتكسط حسابي هقداري)السمككيات الجىسية

 ة كاالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىػة الدراسػة عمػىبحساب الهتكسطات الحسابي قاهت الباحثةك 

 هجاالت أداة الدراسة: عفاالستباىة التي تعبر  فقرات

 (.1.2كيبيىً الجدكؿ رقـ). مجال السموك العدواني أواًل:

مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل2.4جدول )
 مرتبة تنازليًا. لعدوانيالسموك ا

 الرقم
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات

 متوسطة 0.984 2.89 داخؿ الصؼ عداالخركج الهستهر هف الهق 4

 متوسطة 0.911 2.88 الغضب كاالىفعاؿ الزائد لدل الطمبة 3

 متوسطة 0.894 2.88 إصدار أصكات هزعجة داخؿ الحصة 6

 عىد العقاب بطريقة غير الئقة عمـعمى اله الرد 5
 هف قبؿ الهعمـ

 متوسطة 0.986 2.85

 متوسطة 0.981 2.82 استخداـ العىؼ المفظي بيف الطمبة 7

 متوسطة 0.950 2.82 اتبلؼ االغراض الخاصة بطمبة آخريف 0

 متوسطة 1.039 2.78 تخريب هرافؽ الهدرسة 9

 متوسطة 0.932 2.77 استخداـ العىؼ الجسدم بيف الطمبة 1

 متوسطة 0.995 2.77 العبث بهحتكيات الصؼ 2

 متوسطة 0.862 2.83 الدرجة الكمية
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يبلحظ هف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية الستجابات أفػراد 

ىحػػػراؼ ( كا6.01)لمدرجػػػة الكميػػػةالهتكسػػػط الحسػػػابي  أفهجػػػاؿ السػػػمكؾ العػػػدكاىي عيىػػػة الدراسػػػة عمػػػى 

ذا يدؿ عمى 7.026هعيارم )  .هتكسطةبدرجة  جاء هجاؿ السمكؾ العدكاىيأف ( ٌك

. كحصػػمت الفقػػرة " بدرجػػة هتكسػػطة جػػاءتجهيػػع الفقػػرات ( أف 2.4كهػػا تشػػير الىتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )

(، كيميٍػػػا فقػػػرة " 2.89عمػػػى أعمػػػى هتكسػػػط حسػػػابي )"  الخػػػركج الهسػػػتهر هػػػف الهقاعػػػد داخػػػؿ الصػػػؼ

بهتكسط حسػابي "  إصدار أصكات هزعجة داخؿ الحصةكالفقرة " "  عاؿ الزائد لدل الطمبةالغضب كاالىف

"  اسػتخداـ العىػؼ الجسػدم بػيف الطمبػةكالفقػرة  " "  العبث بهحتكيات الصؼ(. كحصمت الفقرة " 2.88)

 (.2.78بهتكسط حسابي )"  تخريب هرافؽ الهدرسة(، يميٍا الفقرة " 2.77عمى أقؿ هتكسط حسابي )

 (.3.4ىيان: هجاؿ الهخدرات كالتدخيف، كيبيىً الجدكؿ رقـ)ثا

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 3.4جدول )
 مرتبة تنازليًا. المخدرات والتدخين

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.130 2.51 داخؿ الهدرسة  خيفبالتد يجاٌر بعض الطمبة 3

 متوسطة 1.179 2.42 بيف الطمبة األصدقاءتكزيع السجائر يتـ  6

 منخفضة 1.226 2.22 يعتقد الهدخىكف كهتعاطك الهخدرات هف الطمبة أٌف ٌذا األهر هف هظاٌر الرجكلة 5

 فضةمنخ 1.270 2.12 .داخؿ الهدرسةيعهد بعض الطمبة لبيع الحبكب الهخدرة  1

 منخفضة 1.215 2.03 لبعض الطمبة عبلقات هع هركجي الهخدرات 4

 منخفضة 1.215 2.00 يستخدـ بعض الطمبة الطالبات لمهساعدة في التركيج لمهخدرات. 2

يشجع الطمبة بعضٍـ البعض عمى تعاطي الهخدرات كالتدخيف هف خبلؿ هكاقع  7
 التكاصؿ االجتهاعي

 منخفضة 1.189 1.94

 منخفضة 1.017 2.18 ميةالدرجة الك
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يبلحظ هف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية الستجابات أفػراد 
( كاىحػػراؼ 6.30)لمدرجػػة الكميػػةالهتكسػػط الحسػػابي  أف هجػػاؿ الهخػػدرات كالتػػدخيفعيىػػة الدراسػػة عمػػى 

ذا يدؿ عمى 3.734هعيارم )  منخفضة.جاءت بدرجة  هجاؿ الهخدرات كالتدخيفأف ( ٌك

( فقػرات جػاءت بدرجػة 5فقػرتيف جاءتػا بدرجػة هتكسػطة ك)( أف 3.4كها تشير الىتػائج فػي الجػدكؿ رقػـ )
عمػى أعمػى هتكسػط حسػابي "  يجاٌر بعض الطمبة بالتدخيف داخؿ الهدرسػةكحصمت الفقرة "  هىخفضة.

(. كحصػمت 2.42هتكسػط حسػابي )" ب يتـ تكزيع السجائر بػيف الطمبػة األصػدقاء" (، كيميٍا فقرة 2.51)
يشػػػجع الطمبػػػة بعضػػػٍـ الػػػبعض عمػػػى تعػػػاطي الهخػػػدرات كالتػػػدخيف هػػػف خػػػبلؿ هكاقػػػع التكاصػػػؿ الفقػػػرة " 

يسػػػػتخدـ بعػػػػض الطمبػػػػة الطالبػػػػات (، يميٍػػػػا الفقػػػػرة " 1.94" عمػػػػى أقػػػػؿ هتكسػػػػط حسػػػػابي ) االجتهػػػػاعي
 (.2.00بهتكسط حسابي ) "  لمهساعدة في التركيج لمهخدرات

 (.4.4ويبينو الجدول رقم). السموكيات الجنسية مجال ثالثًا:

مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل4.4جدول )
 مرتبة تنازليًا. السموكيات الجنسية

 الرقم
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرات

 منخفضة 1.150 2.14 تالطالبابالتحرش  يحاكؿ بعض الطمبة 6

 منخفضة 1.127 2.11 ـ في الهدرسةبزهبلئٍ بعض الطمبة يتحرش 3

 منخفضة 0.969 1.86 يتصفحكف الهكاقع االباحية داخؿ الهدرسة 4

 منخفضة 0.974 1.80 صريحة في الهدرسةبألفاظ جىسية  كفيتمفظ 5

 نخفضةم 0.914 1.78 يعهد بعض الطمبة الكشؼ عف أعضاء جسهً الداخمية 1

 منخفضة 0.914 1.78 يتحدث بعضٍـ هع الطالبات في قضايا جىسية 7

يقـك بعض الطمبة بحركات ذات دالالت جىسية في  2
 الهدرسة

 منخفضة 0.885 1.77

 منخفضة 0.837 1.75 يستخدهكف هكاقع التكاصؿ االجتهاعي ألهكر جىسية 0

منخفضة 0.870 1.87 الدرجة الكمية
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سابؽ الذم يعبر عف الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية الستجابات أفػراد يبلحظ هف الجدكؿ ال

( كاىحػػراؼ 3.04)لمدرجػػة الكميػػةالهتكسػػط الحسػػابي  أف هجػػاؿ السػػمككيات الجىسػػيةعيىػػة الدراسػػة عمػػى 

ذا يدؿ عمى 7.047هعيارم )  منخفضة.بدرجة  جاء هجاؿ السمككيات الجىسيةأف ( ٌك

. كحصػمت الفقػرة " جهيػع الفقػرات جػاءت بدرجػة هىخفضػة( أف 4.4جػدكؿ رقػـ )كها تشػير الىتػائج فػي ال

يتحػػرش (، كيميٍػػا فقػػرة " 2.14عمػػى أعمػػى هتكسػػط حسػػابي )"  يحػػاكؿ بعػػض الطمبػػة التحػػرش بالطالبػػات

يسػػتخدهكف هكاقػػع  (. كحصػػمت الفقػػرة "2.11هتكسػػط حسػػابي )" ب بعػػض الطمبػػة بػػزهبلئٍـ فػػي الهدرسػػة

يقػػػـك بعػػػض (، يميٍػػػا الفقػػػرة " 1.75" عمػػػى أقػػػؿ هتكسػػػط حسػػػابي ) ر جىسػػػيةالتكاصػػػؿ االجتهػػػاعي ألهػػػك 

 (.1.77بهتكسط حسابي )"  الطمبة بحركات ذات دالالت جىسية في الهدرسة



 : الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال   2.2.4
رافات لمحد من االنحمستوى الجيود التربوية لمديري ومرشدي المدارس في مدينة القدس ما 

 ؟ ية من وجية نظر مديري المدارس ومرشديياالسموك
الهتكسػطات الحسػابية كاالىحرافػات الهعياريػة السػتجابات  بحسػاب قاهت الباحثةعف ٌذا السؤاؿ  لئلجابة

هسػػتكل الجٍػػكد التربكيػػة لهػػديرم كهرشػػدم  عػػفاالسػػتباىة التػػي تعبػػر  هجػػاالت أفػػراد عيىػػة الدراسػػة عمػػى

حرافػػات السػػمككية فػػي هػػدارس هديىػػة القػػدس، كيبيىٍػػا الجػػدكؿ لمحػػد هػػف االى الهػػدارس فػػي هديىػػة القػػدس

 .  (5.7رقـ)
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت 5.4جدول )
 لمحد من االنحرافات السموكيةمستوى الجيود التربوية لمديري ومرشدي المدارس في مدينة القدس 

 الرقم
 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال

 عالية 0.514 2.65 الجيود التربوية مع الطالب 3

 عالية 0.539 2.64 الجيود التربوية مع األىل وأولياء األمور 6

عمى  المشرفةالجيود التربوية مع السمطات  1
 التعميم

 عالية 0.553 2.63

 عالية 0.525 2.64 الدرجة الكمية

الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية الستجابات أفػراد يبلحظ هف 

لمحػػػد هػػػف  الجٍػػػكد التربكيػػػة لهػػػديرم كهرشػػػدم الهػػػدارس فػػػي هديىػػػة القػػػدس حػػػكؿ هسػػػتكلعيىػػػة الدراسػػػة 

 (7.565( كاىحػراؼ هعيػارم )6.27)لمدرجة الكميةالهتكسط الحسابي  أف  هظاٌر االىحرافات السمككية

ذا يدؿ عمى  لهػديرم كهرشػدم الهػدارس فػي  تقديرات الهدريف كالهرشديف لهستكل الجٍػكد التربكيػة أف ٌك

كقػػد حصػػؿ هجػػاؿ الجٍػػكد التربكيػػة هػػع الطالػػب عمػػى أعمػػى هتكسػػط  عاليةةة.جػػاء بدرجػػة  هديىػػة القػػدس

هجػاؿ الجٍػكد  أخيػران (، كيميػً هجػاؿ الجٍػكد التربكيػة هػع األٌػؿ كأكليػاء األهػكر ك 6.25حسابي كهقػداري )

 .(2.63، كبهتكسط حسابي هقداري)عمى التعميـ شرفةهالتربكية هع السمطات ال

 بحساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية الستجابات أفراد عيىػة الدراسػة عمػى قاهت الباحثةك 

 كفؽ هجاالتٍا: االستباىة  فقرات
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 (.2.7الجدول رقم)ويبينو . لجيود التربوية مع الطالباالمجال األول: 

مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل6.4جدول )
 الجيود التربوية مع الطالب

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.526 2.69 تطبيؽ القكاىيف الهدرسية حسب السمكؾ )عقاب، اىذار، فصؿ(يتـ  6

 عالية 0.526 2.68 .تفعيؿ االذاعة الهدرسية بكمهات صباحية لمحد هف السمككيات الخاطئةيتـ  7

 عالية 0.532 2.67 الهىحرؼ السمكؾالطالب ب التي أدت الى قياـ يتـ هعرفة األسباب 3

 عالية 0.564 2.65 يتـ عبلج الطمبة ذكم السمكؾ الهىحرؼ بشكؿ فردم كسرم. 0

هرشد بكضع برىاهج عبلجي لهساعدة الطمبة ذكم االىحراؼ السمككي لمتخمص يقـك ال 4
 هىٍا

 عالية 0.540 2.64

 عالية 0.597 2.63 أكقاتٍـ ألشغاؿال صفية تكجيً الطمبة ىحك ىشاطات يتـ  5

 عالية 0.622 2.62 .الجهيع لردعالطابكر الصباحي  بشكؿ فكرم كفيتطبيؽ القاىكف يتـ  1

 عالية 0.574 2.61 عمى الطمبة السمككيات غير الهقبكلةبتكزيع ىشرات تكضيحية حكؿ  رسةالهدتقـك  2

 0.514 2.65 الدرجة الكمية
 عالية

يبلحظ هف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية الستجابات أفػراد 

( 6.25)لمدرجػػػة الكميػػػةتكسػػػط الحسػػػابي اله أفهجػػػاؿ الجٍػػػكد التربكيػػػة هػػػع الطالػػػب عيىػػػة الدراسػػػة عمػػػى 

ذا يدؿ عمى 7.537كاىحراؼ هعيارم )  .عاليةبدرجة  جاء هجاؿ الجٍكد التربكية هع الطالبأف ( ٌك

يػتـ . كحصػمت الفقػرة " عاليػةجػاءت بدرجػة ات فقػر جهيػع ال( أف 6.4كها تشير الىتائج فػي الجػدكؿ رقػـ )

(، 2.69عمػى أعمػى هتكسػط حسػابي )" ر، فصػؿ(تطبيؽ القكاىيف الهدرسػية حسػب السػمكؾ )عقػاب، اىػذا

" بهتكسػػط  يػػتـ تفعيػػؿ االذاعػػة الهدرسػػية بكمهػػات صػػباحية لمحػػد هػػف السػػمككيات الخاطئػػةكيميٍػػا فقػػرة " 
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تقػػػـك الهدرسػػػة بتكزيػػػع ىشػػػرات تكضػػػيحية حػػػكؿ السػػػمككيات غيػػػر (. كحصػػػمت الفقػػػرة " 2.68حسػػػابي )

 يػتـ تطبيػؽ القػاىكف بشػكؿ فػكرم(، يميٍا الفقرة " 2.61عمى أقؿ هتكسط حسابي )"  الهقبكلة عمى الطمبة

 (.2.62بهتكسط حسابي )"  كفي الطابكر الصباحي لردع الجهيع

 (.4.7كيبيىً الجدكؿ رقـ) مجال الجيود التربوية مع األىل وأولياء األمور. ثانيًا:

راسة لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الد7.4جدول )
 الجيود التربوية مع األىل وأولياء األمور

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

يتـ تبميغ كلي األهر، اذا ها استهر الطالب في السمككيات الهىحرفة، بفصؿ الطالب  0
 هف الهدرسة قبؿ صدكر القرار.

 عالية 0.521 2.70

 عالية 0.559 2.67 خاذ إجراءات عقابية بحؽ الطالب اذا ها استهر في الهخالفةيتـ تىبيً كلي األهر بات 7

 عالية 0.590 2.65 ي األهر عىد قياـ ابىً بسمكؾ سيءيتـ احضار كل 3

 عالية 0.593 2.64 يتـ عقد كرشات عهؿ تكجيٍية ألكلياء األهكر 5

 عالية 0.567 2.64 يعهؿ الهرشد عمى هتابعة حالة الطالب هع كلي أهري بسرية 4

 عالية 0.622 2.62 يتـ االتصاؿ فقط بكلي األهر كهىاقشة الهشكمة هعً. 6

 عالية 0.597 2.62 السمككية يتـ عهؿ اجتهاعات دكرية هع أكلياء االهكر لهىاقشة ٌذي الهشكبلت 1

يقـك الهدير كالهرشد بزيارة الطمبة هف ذكم االىحرافات السمككية في بيكتٍـ لبلستفسار  2
 كالتكضيح حكؿ سمككياتٍـ

 عالية 0.627 2.60

 0.539 2.64 الدرجة الكمية
 عالية

يبلحظ هف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية الستجابات أفػراد 
لمدرجػػػة الهتكسػػػط الحسػػػابي  أف هجػػػاؿ الجٍػػػكد التربكيػػػة هػػػع األٌػػػؿ كأكليػػػاء األهػػػكرعيىػػػة الدراسػػػة عمػػػى 

ذا يدؿ عمى 7.519( كاىحراؼ هعيارم )6.27)كميةال هجاؿ الجٍكد التربكية هع األٌؿ كأكليػاء أف ( ٌك
 .عاليةجاءت بدرجة  األهكر
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يػتـ كحصػمت الفقػرة "  جهيػع الفقػرات جػاءت بدرجػة عاليػة.( أف 7.4كها تشير الىتائج فػي الجػدكؿ رقػـ )

بفصػػؿ الطالػػب هػػف الهدرسػػة قبػػؿ  ىحرفػػة،ذا هػػا اسػػتهر الطالػػب فػػي السػػمككيات الهإتبميػػغ كلػػي األهػػر، 

يتـ تىبيً كلػي األهػر باتخػاذ إجػراءات " (، كيميٍا فقرة 2.70عمى أعمى هتكسط حسابي )"  صدكر القرار

يقػػـك (. كحصػػمت الفقػػرة " 2.67" بهتكسػػط حسػػابي ) عقابيػػة بحػػؽ الطالػػب اذا هػػا اسػػتهر فػػي الهخالفػػة

ات السػػػمككية فػػػي بيػػػكتٍـ لبلستفسػػػار كالتكضػػػيح حػػػكؿ الهػػػدير كالهرشػػػد بزيػػػارة الطمبػػػة هػػػف ذكم االىحرافػػػ

يػػتـ عهػػؿ اجتهاعػػات دكريػػة هػػع أكليػػاء ، يميٍػػا الفقػػرة " (2.60عمػػى أقػػؿ هتكسػػط حسػػابي )"  سػػمككياتٍـ

 يتـ االتصاؿ فقط بكلي األهر كهىاقشة الهشػكمة هعػً" كالفقرة "  االهكر لهىاقشة ٌذي الهشكبلت السمككية

 (.2.62" بهتكسط حسابي )

 (0.7كيبيىً الجدكؿ رقـ). عمى التعميمشرفة الجيود التربوية مع السمطات الم ًا: مجالثالث

مجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل8.4جدول )
 عمى التعميم شرفةالجيود التربوية مع السمطات الم

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

 الدرجة

يتـ اببلغ الهسؤكليف بضركرة اشراؾ الهجتهع الهحمي في هىاقشة سمككيات الطمبة  4
 الهىحرفة. 

 عالية 0.590 2.65

 عالية 0.567 2.64 .رفع تقارير دكرية بتصرفات الطمبة السمبيةيتـ  3

لدل الهشكبلت السمككية يتـ الدعكة لعهؿ اجتهاعات هع الجٍات الهسؤكلة لهعالجة  6
 الطمبة

 عالية 0.593 2.64

 عالية 0.593 2.64 يتـ دعكة الهسؤكليف لحضكر تطبيؽ البرىاهج العبلجي هع الطمبة 2

 عالية 0.597 2.63 بقرارات الهتابعة هع أكلياء االهكر يتـ تبميغ الجٍات العميا الهشرفة 7

مبة ذكم االىحراؼ الطمب هف الجٍات الهسؤكلة تدريب الهعمهيف بكيفية التعاهؿ هع الط 0
 السمككي في التعميـ العاـ.

 عالية 0.597 2.63

 بالهشاركة هع الهسؤكليف فيها يخص العىؼ كالهخدراتلمهعمهيف  عهؿ دكرات تثقيفية 1
 كطرؽ التعاهؿ هع الطمبة.

 عالية 0.574 2.61

بقرارات فصؿ الطمبة هف ذكم السمككيات الهىحرفة قبؿ  الهشرفةيتـ اببلغ الجٍات  5
 اتخاذٌا.

 عالية 0.654 2.56

 عالية 0.553 2.62 الدرجة الكمية
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يبلحظ هف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية الستجابات أفػراد 

الهتكسػػط الحسػػابي  أف عمػػى التعمػػيـ الهشػػرفة هجػػاؿ الجٍػػكد التربكيػػة هػػع السػػمطاتعيىػػة الدراسػػة عمػػى 

ػػػذا يػػػدؿ عمػػػى 7.551( كاىحػػػراؼ هعيػػػارم )6.26)لمدرجػػػة الكميػػػة هجػػػاؿ الجٍػػػكد التربكيػػػة هػػػع أف ( ٌك

 .عاليةبدرجة  جاء عمى التعميـ الهشرفةالسمطات 

يػتـ . كحصػمت الفقػرة " جهيػع الفقػرات جػاءت بدرجػة عاليػة( أف 8.4كها تشير الىتائج فػي الجػدكؿ رقػـ )

" عمػػى أعمػػى  سػػمككيات الطمبػػة الهىحرفػةابػبلغ الهسػػؤكليف بضػركرة اشػػراؾ الهجتهػػع الهحمػي فػػي هىاقشػة 

يػػتـ " كالفقػػرة "  يػػتـ رفػػع تقػػارير دكريػػة بتصػػرفات الطمبػػة السػػمبية(، كيميٍػػا فقػػرة " 2.65هتكسػػط حسػػابي )

يػتـ " كالفقػرة "  الدعكة لعهػؿ اجتهاعػات هػع الجٍػات الهسػؤكلة لهعالجػة الهشػكبلت السػمككية لػدل الطمبػة

(. كحصػػمت 2.64بهتكسػػط حسػػابي )"  ج العبلجػػي هػػع الطمبػػةدعػػكة الهسػػؤكليف لحضػػكر تطبيػػؽ البرىػػاه

"  بقػرارات فصػؿ الطمبػة هػف ذكم السػمككيات الهىحرفػة قبػؿ اتخاذٌػا الهشػرفة يتـ ابػبلغ الجٍػات  الفقرة "

عهؿ دكرات تثقيفية لمهعمهيف بالهشاركة هع الهسػؤكليف (، يميٍا الفقرة " 2.56عمى أقؿ هتكسط حسابي )

 (.2.61بهتكسط حسابي )"  درات كطرؽ التعاهؿ هع الطمبةفيها يخص العىؼ كالهخ
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 الثالث:النتائج المتعمقة بالسؤال   5.2.4
ىل تختمف تقديرات المديرين والمرشدين لمجيود التربوية لمديري المدارس والمرشدين : السؤال الثالث

متغيرات )الجنس، في المدارس في مدينة القدس لمحد من االنحرافات السموكية لدى الطمبة تبعا ل

المؤىل العممي، سنوات الخبرة، جنس المدرسة، مستوى المدرسة، الجية المشرفة عمى المدرسة، 

 المسمى الوظيفي(؟ 

ي كالتالي:كلئلجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ   فحص الفرضيات الصفرية الهىبثقة عىً، ٌك

( بةةين α≤0.05الداللةةة )ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة احصةةائية عنةةد مسةةتوى ": األولةةىنتةةائج الفرضةةية 
تقديرات المديرين والمرشدين لمجيود التربوية لمديري المدارس ومرشدييا في مدينة القدس لمحةد مةن 

 االنحرافات السموكية تعزى لمتغير الجنس.

   (.9.7كيبيىً الجدكؿ رقـ) .الجىسلهتغير  تبعان اختبار "ت"  استخداـب األكلىحص الفرضية تـ ف

مستوى الجيود التربوية ل العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة ختبار "ت" نتائج ا (:9.4جدول )
 الجنسمتغير  حسب لمديري ومرشدي المدارس في مدينة القدس

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.215 1.244 0.496 2.60 86 ذكر الجٍكد التربكية هع الطالب

 0.526 2.69 114 أىثى

الجٍكد التربكية هع األٌؿ 
 كأكلياء األهكر

 0.393 0.857 0.510 2.61 86 ذكر

 0.561 2.67 114 أىثى

الجٍكد التربكية هع السمطات 
 عمى التعميـ الهشرفة

 0.541 0.613 0.516 2.60 86 ذكر

 0.580 2.65 114 أىثى

 0.362 0.914 0.500 2.60 86 ذكر الدرجة الكمية

 0.543 2.67 114 أىثى
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(، 7.126(، كهستكل الداللة )7.937يتبيف هف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيهة "ت" لمدرجة الكمية )

هستكل الجٍكد التربكية لهديرم ل دالة احصائيا بيف تقديرات أفراد عيىة الدراسة تكجد فركؽ ال أم أىً 

 . األكلى الصفرية الفرضية قبكؿ، كبذلؾ تـ الجىسغير تعزل لهت كهرشدم الهدارس في هديىة القدس

( بةين α≤0.05ال توجةد فةروق ذات داللةة احصةائية عنةد مسةتوى الداللةة ) : "الثانيةنتائج الفرضية 
تقديرات المديرين والمرشدين لمجيود التربوية لمديري المدارس ومرشدييا في مدينة القدس لمحةد مةن 

 ." المؤىل العممي ة تبعا لمتغيراالنحرافات السموكية لدى الطمب

ػػػػؿ العمهػػػػيهتغيػػػػر  حسػػػػباختبػػػػار "ت" اسػػػػتخداـ ب الثاىيػػػػةحػػػػص الفرضػػػػية تػػػػـ ف كيبيىػػػػً الجػػػػدكؿ  .الهٌؤ

 (.37.7رقـ)

مستوى الجيود التربوية ل العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:10.4جدول )
 المؤىل العمميمتغير  حسب لمديري ومرشدي المدارس في مدينة القدس

المتوسط  العدد المؤىل العممي المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.954 0.058 0.515 2.65 101 بكالكريكس الجٍكد التربكية هع الطالب

 0.516 2.65 99 أعمى هف بكالكريكس

الجٍكد التربكية هع األٌؿ كأكلياء 
 األهكر

 0.553 0.594 0.537 2.62 101 بكالكريكس

 0.543 2.67 99 أعمى هف بكالكريكس

الجٍكد التربكية هع السمطات 
 عمى التعميـ الهشرفة

 0.338 0.960 0.554 2.59 101 بكالكريكس

 0.551 2.66 99 أعمى هف بكالكريكس

 0.577 0.559 0.519 2.62 101 بكالكريكس الدرجة الكمية

 0.532 2.66 99 أعمى هف بكالكريكس

(، 7.544(، كهستكل الداللة )7.559يتبيف هف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيهة "ت" لمدرجة الكمية )

تعزل  في هستكل الجٍكد التربكية لهديرم كهرشدم الهدارس في هديىة القدستكجد فركؽ ال أم أىً 

ؿ العمهيلهتغير   . الثاىيةالصفرية  الفرضية  قبكؿ، بذلؾ تـ الهٌؤ
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( بةين α≤0.05ال توجةد فةروق ذات داللةة احصةائية عنةد مسةتوى الداللةة ) : "الثالثةج الفرضية نتائ
تقديرات المديرين والمرشدين لمجيود التربوية لمديري المدارس ومرشدييا في مدينة القدس لمحةد مةن 

 " سنوات الخبرة لمتغير تعزىاالنحرافات السموكية لدى الطمبة 

 عمػػىعيىػػة الدراسػػة  أفػػرادحسػػاب الهتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  د أف تػػـبعػػ الثالثػػةحػػص الفرضػػية تػػـ ف

 . سػػػىكات الخبػػػرةلهتغيػػػر  تبعػػػان هسػػػتكل الجٍػػػكد التربكيػػػة لهػػػديرم كهرشػػػدم الهػػػدارس فػػػي هديىػػػة القػػػدس 

 (.36.7(، )33.7الجدكليف)

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:11.4)جدول 
 سنوات الخبرةلمتغير  الجيود التربوية لمديري ومرشدي المدارس في مدينة القدس يعزى

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المجال
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.477 2.74 89 سىكات فأقؿ 5 الجٍكد التربكية هع الطالب

 0.449 2.67 78 سىكات 10-6هف 

 0.645 2.35 33 سىكات 10أكثر هف 

 0.493 2.77 89 سىكات فأقؿ 5 الجٍكد التربكية هع األٌؿ كأكلياء األهكر

 0.478 2.62 78 سىكات 10-6هف 

 0.681 2.36 33 سىكات 10أكثر هف 

 0.482 2.75 89 سىكات فأقؿ 5 عمى التعميـالهشرفة الجٍكد التربكية هع السمطات 

 0.512 2.62 78 سىكات 10-6هف 

 0.694 2.31 33 سىكات 10أكثر هف 

 0.478 2.75 89 سىكات فأقؿ 5الدرجةالكلية

 0.464 2.63 78 سىكات 10-6هف 

 0.661 2.34 33 سىكات 10أكثر هف 
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فػػي هسػػتكل الجٍػػكد التربكيػػة لهػػديرم كهرشػػدم  يػػةكجػػكد فػػركؽ ظاٌر  (11.2)يبلحػػظ هػػف الجػػدكؿ رقػػـ 

تـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف  ، كلهعرفة داللة الفركؽسىكات الخبرةلهتغير  يعزل الهدارس في هديىة القدس

 :(21.4رقـ )كها يظٍر في الجدكؿ  (one way ANOVA)األحادم 

في مستوى الجيود العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (12.4)لجدو
 رةسنوات الخبلمتغير  التربوية لمديري ومرشدي المدارس في مدينة القدس يعزى

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الجٍكد التربكية هع 
 الطالب

 7.495 1.860 2 3.721 بيف الهجهكعات

 

0.001 

 0.248 197 48.895 داخؿ الهجهكعات 

 
 199 52.616 الهجهكع

الجٍكد التربكية هع 
 كلياء األهكراألٌؿ كأ

 7.338 2.006 2 4.012 بيف الهجهكعات

 

0.001 

 0.273 197 53.855 داخؿ الهجهكعات 

 
 199 57.867 الهجهكع

الجٍكد التربكية هع 
 الهشرفةالسمطات 
 عمى التعميـ

 8.393 2.385 2 4.770 بيف الهجهكعات

 

0.000 

 0.284 197 55.980 داخؿ الهجهكعات 

 
 199 60.750 الهجهكع

 7.998 2.058 2 4.115 بيف الهجهكعاتالدرجةالكلية

 

0.000 

 0.257 197 50.682 داخؿ الهجهكعات 

 
 199 54.797 الهجهكع

ي 0.000( كهستكل الداللة )7.998يبلحظ أف قيهة ؼ لمدرجة الكمية)  هف هستكل الداللة  أقؿ( ٌك

(α ≥ 0.05 أم أىً تكجد فركؽ دالة إحصائيان ) هستكل الجٍكد التربكية لهديرم كهرشدم الهدارس في ل
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كتـ فحص ىتائج اختبار  . الثالثةالفرضية  رفضكبذلؾ تـ   ،سىكات الخبرةلهتغير  عزلتهديىة القدس 

(LSD)  :لبياف اتجاي الفركؽ 

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )13.4الجدول )
 متغير سنوات الخبرة اد عينة الدراسة حسب أفر 

الفروق في   المتغيرات المجال

 المتوسطات

 مستوى الداللة

الجهىد 

التربىية مع 

 الطالب

 0.335 07471. سنىات 13-6من  سنىات فأقل 2

 0.000 *39070. سنىات 13أكثر من 

 13-6من 

 سنىات

 0.335 07471.- سنىات فأقل 2

 0.003 *31600. سنىات 13أكثر من 

 13أكثر من 

 سنىات

 0.000 *39070.- سنىات فأقل 2

 0.003 *31600.- سنىات 13-6من 

الجهىد 

التربىية مع 

األهل وأولياء 

 األمىر

 0.069 14807. سنىات 13-6من  سنىات فأقل 2

 0.000 *40462. سنىات 13أكثر من 

 13-6من 

 سنىات

 0.069 14807.- سنىات فأقل 2

 0.019 *25656. سنىات 13ثر من أك

 13أكثر من 

 سنىات

 0.000 *40462.- سنىات فأقل 2

 0.019 *25656.- سنىات 13-6من 

الجهىد 

التربىية مع 

السلطات 

على  المشرفة

 التعليم

 0.102 13602. سنىات 13-6من  سنىات فأقل 2

 0.000 *44459. سنىات 13أكثر من 

 13-6من 

 سنىات

 0.102 13602.- قلسنىات فأ 2

 0.006 *30857. سنىات 13أكثر من 

 13أكثر من 

 سنىات

 0.000 *44459.- سنىات فأقل 2

 0.006 *30857.- سنىات 13-6من 

 0.130 11960. سنىات 13-6من  سنىات فأقل 2 الدرجة الكلية

 0.000 *41330. سنىات 13أكثر من 

 13-6من 

 سنىات

 0.130 11960.- سنىات فأقل 2

 0.006 *29371. سنىات 13أكثر من 

 13أكثر من 

 سنىات

 0.000 *41330.- سنىات فأقل 2

 0.006 *29371.- سنىات 13-6من 
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سىكات فأقؿ،  5سىكات لصالح  37سىكات فأقؿ كأكثر هف  5بيف في الدرجة الكمية ككاىت الفركؽ 

 سىكات. 37-2سىكات لصالح هف  37سىكات كأكثر هف  37-2كبيف هف 

 : الرابعةنتائج الفرضية 

( بةةةين تقةةةديرات المةةةديرين α≤0.05ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة احصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة ) "

والمرشةةدين لمجيةةود التربويةةة لمةةديري المةةدارس ومرشةةدييا فةةي مدينةةة القةةدس لمحةةد مةةن االنحرافةةات 

 ." جنس المدرسة لمتغير تعزىالسموكية لدى الطمبة 

هسػتكل  عمػىعيىػة الدراسػة  أفػرادحساب الهتكسػطات الحسػابية السػتجابة  بعد الرابعةة حص الفرضيتـ ف

كهػػا فػػي  . جػػىس الهدرسػػةلهتغيػػر  تبعػػاالجٍػػكد التربكيػػة لهػػديرم كهرشػػدم الهػػدارس فػػي هديىػػة القػػدس 

 (.37.7(، )31.7الجدكليف)

مستوى ل عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد (:14.4)جدول 
 جنس المدرسةلمتغير  الجيود التربوية لمديري ومرشدي المدارس في مدينة القدس يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد جنس المدرسة المجال

الجٍكد التربكية هع 
 الطالب

 0.533 2.78 45 ذككر 

 0.540 2.55 87 إىاث

 0.447 2.69 68 هختمطة

التربكية هع الجٍكد 
 األٌؿ كأكلياء األهكر

 0.589 2.77 45 ذككر 

 0.555 2.53 87 إىاث

 0.459 2.70 68 هختمطة

الجٍكد التربكية هع 
عمى الهشرفة  السمطات
 التعميـ

 0.548 2.80 45 ذككر 

 0.600 2.47 87 إىاث

 0.432 2.71 68 هختمطة

 0.552 2.78 45 ذككر الدرجةالكلية

 0.548 2.52 87 إىاث

 0.442 2.70 68 هختمطة



63 

 

فػػي هسػػتكل الجٍػػكد التربكيػػة لهػػديرم كهرشػػدم  يػػةكجػػكد فػػركؽ ظاٌر  (12.4)يبلحػػظ هػػف الجػػدكؿ رقػػـ 

تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ  ، كلهعرفػػػة داللػػػة الفػػػركؽجػػػىس الهدرسػػػةلهتغيػػػر  يعػػػزل الهػػػدارس فػػػي هديىػػػة القػػػدس

 :(21.4) رقـكها يظٍر في الجدكؿ  (one way ANOVA)األحادم التبايف 

في مستوى الجيود العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (15.4)لجدو
 جنس المدرسةلمتغير  التربوية لمديري ومرشدي المدارس في مدينة القدس يعزى

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 اللةالد

الجٍكد التربكية هع 
 الطالب

 3.206 0.829 2 1.659 بيف الهجهكعات

 

0.043 

 0.259 197 50.957 داخؿ الهجهكعات 

 
 199 52.616 الهجهكع

الجٍكد التربكية هع 
 األٌؿ كأكلياء األهكر

 3.437 0.975 2 1.951 بيف الهجهكعات

 

0.034 

 0.284 197 55.916 داخؿ الهجهكعات 

 
 199 57.867 الهجهكع

الجٍكد التربكية هع 
الهشرفة السمطات 
 عمى التعميـ

 7.167 2.060 2 4.120 بيف الهجهكعات

 

0.001 

 0.287 197 56.630 داخؿ الهجهكعات 

 
 199 60.750 الهجهكع

 4.636 1.232 2 2.463 بيف الهجهكعاتالدرجةالكلية

 

0.011 

 0.266 197 52.334 داخؿ الهجهكعات 

 
 199 54.797 الهجهكع

ي 0.011( كهستكل الداللة )4.636يبلحظ أف قيهة ؼ لمدرجة الكمية)  هف هستكل الداللة  أقؿ( ٌك

(α ≥ 0.05 أم أىً تكجد فركؽ دالة إحصائيان )هستكل الجٍكد التربكية لهديرم كهرشدم الهدارس في ل
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كتـ فحص ىتائج . الرابعة الصفرية الفرضية رفضتـ كبذلؾ  ،جىس الهدرسةلهتغير  عزلتهديىة القدس 

ي كها يمي:  (LSDاختبار )  لبياف اتجاي الفركؽ ٌك

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )16.4الجدول )
 متغير جنس المدرسة أفراد عينة الدراسة حسب 

الفروق في   المتغيرات المجال
 اتالمتوسط

مستوى 
 الداللة

الجٍكد 
التربكية هع 
 الطالب

22328. إىاث ذككر 
*

 0.018 

 0.392 08382. هختمطة

22328.- ذككر إىاث
*

 0.018 

 0.092 13945.- هختمطة

 0.392 08382.- ذككر هختمطة

 0.092 13945. إىاث

الجٍكد 
التربكية هع 
األٌؿ كأكلياء 

 األهكر

23218. إىاث ذككر 
*

 0.019 

 0.530 06446. هختمطة

23218.- ذككر إىاث
*

 0.019 

 0.053 16772.- هختمطة

 0.530 06446.- ذككر هختمطة

 0.053 16772. إىاث

الجٍكد 
التربكية هع 
السمطات 

عمى  الهشرفة
 التعميـ

33448. إىاث ذككر 
*

 0.001 

 0.401 08676. هختمطة

33448.- ذككر إىاث
*

 0.001 

24772.- ةهختمط
*

 0.005 

 0.401 08676.- ذككر هختمطة

24772. إىاث
*

 0.005 

26331. إىاث ذككر  الدرجة الكمية
*

 0.006 

 0.430 07835. هختمطة

26331.- ذككر إىاث
*

 0.006 

18496.- هختمطة
*

 0.028 

 0.430 07835.- ذككر هختمطة

18496. إىاث
*

 0.028 

ية بيف الذككر كاإلىاث لصالح الذككر، كبيف الهختمطة كاإلىاث لصالح مرجة الكفي الدالفركؽ  يتبيف افك 

 الهختمطة.



65 

 

 : الخامسةنتائج الفرضية 

( بةةةين تقةةةديرات المةةةديرين α≤0.05ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة احصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة ) "

مةةن االنحرافةةات  والمرشةةدين لمجيةةود التربويةةة لمةةديري المةةدارس ومرشةةدييا فةةي مدينةةة القةةدس لمحةةد

 "مستوى المدرسة لمتغير يعزىالسموكية لدى الطمبة 

كيبيىػػػً الجػػػدكؿ  .هسػػػتكل الهدرسػػػةهتغيػػػر  حسػػػباختبػػػار "ت"  اسػػػتخداـب الخاهسػػػةحػػػص الفرضػػػية تػػػـ ف

 (.34.7رقـ)

في مستوى الجيود  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:17.4جدول )
 مستوى المدرسةمتغير  حسب ي ومرشدي المدارس في مدينة القدسالتربوية لمدير 

المتوسط  العدد مستوى المدرسة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 102 أساسي الجٍكد التربكية هع الطالب
2.63 0.495 0.545 0.586 

 98 ثاىكم
2.67 0.535 

الجٍكد التربكية هع األٌؿ 
 األهكر كأكلياء

 102 أساسي
2.60 0.536 1.258 0.210 

 98 ثاىكم
2.69 0.541 

الجٍكد التربكية هع السمطات 
 عمى التعميـ الهشرفة

 102 أساسي
2.56 0.566 1.606 0.110 

 98 ثاىكم
2.69 0.533 

 102 أساسي الدرجة الكمية
2.60 0.517 1.171 0.243 

 98 ثاىكم
2.68 0.532 

(، 7.671(، كهستكل الداللة )3.343الجدكؿ السابؽ أف قيهة "ت" لمدرجة الكمية ) يتبيف هف خبلؿ

هستكل الجٍكد التربكية لهديرم كهرشدم بيف تقديرات الهديريف كالهشرفيف لتكجد فركؽ ال أم أىً 

 . الخاهسةالصفرية الفرضية  قبكؿ، كبذلؾ تـ هستكل الهدرسةتعزل لهتغير  الهدارس في هديىة القدس
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 : السادسةج الفرضية نتائ

( بةةةين تقةةةديرات المةةةديرين α≤0.05ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة احصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة ) "

والمرشةةدين لمجيةةود التربويةةة لمةةديري المةةدارس ومرشةةدييا فةةي مدينةةة القةةدس لمحةةد مةةن االنحرافةةات 

 " شرفةالجية الم لمتغير تعزىالسموكية لدى الطمبة 

 عمػىعيىة الدراسػة  أفرادتـ حساب الهتكسطات الحسابية الستجابة بعد اف   السادسةحص الفرضية تـ ف

 . شػػػرفةالجٍػػػة الهلهتغيػػػر تبعػػػان  هسػػػتكل الجٍػػػكد التربكيػػػة لهػػػديرم كهرشػػػدم الهػػػدارس فػػػي هديىػػػة القػػػدس 

 (.39.7(،) 30.7الجدكليف)

مستوى ل دراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة ال (:18.4)جدول 
 شرفةالجية الملمتغير  الجيود التربوية لمديري ومرشدي المدارس في مدينة القدس يعزى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد شرفةالجية الم المجال

الجٍكد التربكية هع 
 الطالب

 0.525 2.65 106 الهعارؼ كالبدلية

 0.568 2.59 33 كزارة التربية كالتعميـ الفمسطيىية

 0.416 2.73 16 خاصة

الجٍكد التربكية هع 
 األٌؿ كأكلياء األهكر

 0.556 2.64 106 الهعارؼ كالبدلية

 0.555 2.62 33 كزارة التربية كالتعميـ الفمسطيىية

 0.498 2.68 16 خاصة

الجٍكد التربكية هع 
السمطات الهشرفة عمى 

 التعميـ

 0.560 2.65 106 الهعارؼ كالبدلية

 0.601 2.57 33 رة التربية كالتعميـ الفمسطيىيةكزا

 0.477 2.65 16 خاصة

 0.539 2.65 106 الهعارؼ كالبدليةالدرجةالكلية

 0.559 2.59 33 كزارة التربية كالتعميـ الفمسطيىية

 0.456 2.69 16 خاصة
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ديرم كهرشػػدم فػػي هسػػتكل الجٍػػكد التربكيػػة لهػػ يػػةكجػػكد فػػركؽ ظاٌر  (2..1)يبلحػػظ هػػف الجػػدكؿ رقػػـ 

تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف  ، كلهعرفة داللة الفػركؽشرفةالجٍة الهلهتغير تبعا  الهدارس في هديىة القدس

 :(21.4رقـ )كها يظٍر في الجدكؿ  (one way ANOVA)األحادم 

ةلمديريومرشديالمدارسفيمستوىالجهودالتربويالعينةأفرادالستجابةاألحادينتائجاختبارتحليلالتباين:(39.7)لجدو

شرفةالجهةالملمتغيرفيمدينةالقدسيعزى

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الجٍكد التربكية هع 
 الطالب

 1.027 0.271 2 0.543 بيف الهجهكعات

 

0.360 

 0.264 197 52.073 داخؿ الهجهكعات 

 
 199 52.616 الهجهكع

الجٍكد التربكية هع 
 األٌؿ كأكلياء األهكر

 0.210 0.062 2 0.123 بيف الهجهكعات

 

0.811 

 0.293 197 57.744 داخؿ الهجهكعات 

 
 199 57.867 الهجهكع

الجٍكد التربكية هع 
 الهشرفةالسمطات 
 عمى التعميـ

 0.532 0.163 2 0.326 بيف الهجهكعات

 

0.588 

 0.307 197 60.424 داخؿ الهجهكعات 

 
 199 60.750 الهجهكع

 0.493 0.137 2 0.273 بيف الهجهكعاتالدرجةالكلية

 

0.611 

 0.277 197 54.524 داخؿ الهجهكعات 

 
 199 54.797 الهجهكع

ي0.611( كهستكل الداللة )0.493يبلحظ أف قيهة ؼ لمدرجة الكمية)  هف هستكل الداللة  أكبر ( ٌك

(α ≥ 0.05 ٌأم أى ) ً هستكل الجٍكد ل بيف تثديرات الهديريف كالهرشديفتكجد فركؽ دالة إحصائيان ال
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 قبكؿكبذلؾ تـ  ،الجٍة الهشرفةلهتغير  عزلتالتربكية لهديرم كهرشدم الهدارس في هديىة القدس 

 . السادسة الصفرية الفرضية

 : السابعةتائج الفرضية ن

( بةةةين تقةةةديرات المةةةديرين α≤0.05 توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة احصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة )ال "

والمرشةةدين لمجيةةود التربويةةة لمةةديري المةةدارس ومرشةةدييا فةةي مدينةةة القةةدس لمحةةد مةةن االنحرافةةات 

 " المسمى الوظيفيلمتغير  تعزىالسموكية لدى الطمبة 

كيبيىػػػً الجػػػدكؿ  .الهسػػػهى الػػػكظيفيهتغيػػػر  بحسػػػاختبػػػار "ت"  اسػػػتخداـب السػػػابعةحػػػص الفرضػػػية تػػػـ ف

   (.67.7رقـ)

في مستوى الجيود  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:20.4جدول )
 المسمى الوظيفيمتغير  حسب التربوية لمديري ومرشدي المدارس في مدينة القدس

المتوسط  العدد المسمى الوظيفي المجال
 الحسابي

اف االنحر 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 هدير  الجٍكد التربكية هع الطالب
100 

2.67 0.498 

0.669 0.504 

 هرشد
100 

2.63 0.531 

الجٍكد التربكية هع األٌؿ 
 كأكلياء األهكر

 هدير 
100 

2.70 0.521 

1.480 0.141 

 هرشد
100 

2.59 0.553 

الجٍكد التربكية هع السمطات 
 التعميـعمى  شرفةاله

 هدير 
100 

2.69 0.498 

1.639 0.103 

 هرشد
100 

2.56 0.598 

 هدير  الدرجة الكمية
100 

2.69 0.500 

1.299 0.195 

 هرشد
100 

2.59 0.546 
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(، 7.395(، كهستكل الداللة )3.699يتبيف هف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيهة "ت" لمدرجة الكمية )

تعزل  كد التربكية لهديرم كهرشدم الهدارس في هديىة القدسهستكل الجٍلتكجد فركؽ ال أم أىً 

 . السابعةالصفرية  الفرضية  قبكؿ،  كبذلؾ تـ الهسهى الكظيفيلهتغير 
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات 
 

 مناقشة نتائج الدراسة  1.5
مظةةاىر االنحرافةةات السةةموكية لةةدى طمبةةة المةةدارس فةةي مةةا المتعمقةةة بالسةةؤال األول:  النتةةائجمناقشةةة 

 ؟ من وجية نظر مديري المدارس ومرشدييا مدينة القدس

هظػػاٌر االىحرافػػات السػػمككية لػػدل طمبػػة الهػػدارس فػػي هديىػػة القػػدس جػػاء بدرجػػة  أفٌ لػػى إأشػػارت الىتػػائج 

(، كيميػػػً 2.83عمػػػى هتكسػػػط حسػػػابي كهقػػػداري )هىخفضػػػة. كلقػػػد حصػػػؿ هجػػػاؿ السػػػمكؾ العػػػدكاىي عمػػػى أ

 هجاؿ الهخدرات كالتدخيف، يميً هجاؿ السمككيات الجىسية.

صػػدار ك  الغضػػب كاالىفعػػاؿ الزائػػد لػػدل الطمبػػةك  الخػػركج الهسػػتهر هػػف الهقاعػػد داخػػؿ الصػػؼكتبػػيف أٌف  ا 

 هػا تبػيف أفٌ ٌي هف أٌـ السمككيات التي يقػـك بٍػا الطمبػة فػي الهدرسػة، ك أصكات هزعجة داخؿ الحصة

فيهػا  يػتـ تكزيػع السػجائر بػيف الطمبػة األصػدقاءبعض الطمبػة يجػاٌركف بالتػدخيف داخػؿ الهدرسػة، كػذلؾ 

بعػض الطمبػة  كػذلؾ تبػيف أفٌ  بيف الطمبة.تعاطي الهخدرات كالتدخيف تبيف عدـ كجكد بيئة هشجعة عمى 

 .الالت جىسية في الهدرسةبحركات ذات دفيها تبيف عدـ قياـ الطمبة يحاكلكف التحرش بالطالبات، 

ل هسػػتكيات الػكعي لػػدىهػك ضػػعؼ هظػاٌر االىحرافػػات السػمككية لػػدل طمبػة الهػدارس الػػى تعػزك الباحثػة 

االبتعاد عػف العىػؼ كالسػمككيات العدكاىيػة كالهخػدرات كالجػىس فػي الهدرسػة، فالطمبػة فػي   الطمبة، حيث

ب هػا يركىػً فػي الهجتهػع هػف حػاالت سػببٍا بسػبالثقافة الهجتهعية لديٍـ هستكل هرتفع هف ٌذي الهرحمة 
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حيث اسٍـ اىتشار هكاقع التكاصؿ االجتهػاعي الػى ىقػؿ األحػداث فػي كافػة الهىػاطؽ،  اىحرافات سمككية،

ػػذا أدل  إضػػافة الػػى االٌتهػػاـ الكاهػػؿ هػػف قبػػؿ االدارة  لػػى ارتفػػاع هسػػتكل االٌتهػػاـ هػػف قبػػؿ األٌػػؿ،إٌك

   .ٌتهاـ بالطمبةالهدرسية فيها يخص الهراقبة كالتكعية كاال

هجٍػػكد أكبػػر هػػف االدارة  ٌىػػاؾ حػػاالت تػػدخيف عمىػػي فػػي الهدرسػػة يحتػػاج الػػى كظٍػػكر اتفػػاؽ عمػػى أفٌ 

ف جػػاءت بدرجػػة ضػػعيفة،  الهدرسػػية لمحػػد هىػػً كالسػػيطرة عميػػً، كػػذلؾ فيهػػا يخػػص هحػػاكالت التحػػرش كا 

 حيث يعد ذلؾ فرصة إلىٍائٍا بشكؿ كاهؿ.

( 2014كدراسػػة هحهػػد كالعػػزاكم) (2016( كالهسػػعكدم)2016) الخريػػؼكتتفػػؽ ٌػػذي الىتيجػػة هػػع دراسػػة 

 في طبيعة السمككيات الهىحرفة التي يقـك بٍا الطمبة في الصفكؼ. 

مستوى الجيود التربويةة لمةديري ومرشةدي المةدارس فةي ما : الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال  مناقشة

 ؟ نظر مديري المدارس ومرشدييالمحد من مظاىر االنحرافات السموكية من وجية  مدينة القدس

ػػذا يػػدؿ عمػػى 6.21)لمدرجػػة الكميػػةالهتكسػػط الحسػػابي  الىتػػائج أفٌ أشػػارت  هسػػتكل الجٍػػكد كاقػػع  أفٌ ( ٌك

جػػاء بدرجػػة عاليػػة. كلقػػد حصػػؿ هجػػاؿ الجٍػػػكد  التربكيػػة لهػػديرم كهرشػػدم الهػػدارس فػػي هديىػػة القػػػدس

(، كيميػػً هجػػاؿ الجٍػػكد التربكيػػة هػػع 6.279التربكيػػة هػػع الطالػػب عمػػى أعمػػى هتكسػػط حسػػابي كهقػػداري )

 .األٌؿ كأكلياء األهكر كيميً هجاؿ الجٍكد التربكية هع السمطات الهشرفة عمى التعميـ

تعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى أٌف االدارات الهدرسية تٍتـ بالطمبة هف حيث الهتابعػة كالتػدريب، كالتكعيػة 

ػػػػذا بسػػػػبب كثػػػػرة الهشػػػػكبلت التػػػػي تحػػػػدث  بشػػػػكؿ عػػػػاـ فػػػػي الهجتهػػػػع كالتػػػػي يكػػػػكف سػػػػببٍا كالتثقيػػػػؼ، ٌك

تطبيػػػؽ القػػػكاىيف بشػػػدة، كهحاسػػػبة كػػػؿ هػػػف االىحرافػػػات السػػػمككية، لػػػذلؾ تعهػػػد االدارات الهدرسػػػية عمػػػى 

إلػػػى االىػػػذار يحػػػاكؿ الخػػػركج عػػػف الهػػػألكؼ كههارسػػػة سػػػمككيات سػػػمبية فػػػي الهدرسػػػة كقػػػد يصػػػؿ العقػػػاب 

سػمبان عمػى العهميػة التعميهيػة، أك عمػى سػمككيات  كالفصؿ هف الهدرسة إذ ها كاف السمكؾ يهكػف أف يػؤثر
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، أٌهػػا عمػػى هسػػتكل التكعيػػة بالشػػكؿ الصػػحيح فػػيهكف القػػكؿ هػػف خػػبلؿ الىتػػائج أٌف الطمبػػة داخػػؿ الهدرسػػة

ٌىػػاؾ بعػػض التقصػػير هػػف االدارات الهدرسػػية فػػي ذلػػؾ، كقػػد يكػػكف ذلػػؾ ىاتجػػان عػػف ضػػعؼ االهكاىيػػات 

ألكقػػاؼ التابعػػة لػػكزارة التربيػػة كالتعمػػيـ الفمسػػطيىية، فػػي حػػيف فػػي هػػدارس ا الهاديػػة فػػي الهػػدارس تحديػػدان 

 ٌىاؾ تٍهيش لٍذي الىشرات في هدارس البمدية. 

السػػػمككيات أسػػػٍـ فػػػي الحػػػد هػػػف  هسػػػتكل الهتابعػػػة هػػػف قبػػػؿ الهدرسػػػة هػػػع األٌػػػؿ كهػػػا يهكػػػف القػػػكؿ إفٌ 

تػػرؾ كؿ كبيػػر فػػي الهىحرفػػة، كػػذلؾ هػػا يقػػـك بػػً الهرشػػدكف هػػف هتابعػػة كشػػرح كارشػػاد لمطمبػػة سػػاعد بشػػ

ىتج عف ذلػؾ  الحػد هػف السػمككيات السػمبية فػي هػدارس القػدس بسػبب الجٍػكد الطمبة لٍذي السمككيات، ك 

  التي يقـك بٍا الهدراء كالهرشديف، إضافة الى الهعمهيف لمتقميؿ هىٍا كها بيىت ىتائج الدراسة. 

هع الهجتهع الهحمي كأكلياء  تقديـ االرشاد الهىاسب كهتابعة همؼ الطالب خارج الهدرسة فٌ إ كها

، كطرد كؿ هف يحاكؿ القياـ بسمككيات هىحرفة الهخطئاالهكر، كالقياـ بالىشاطات الهختمفة كهحاسبة 

فإف ٌذا كمً يدفع إلى الحد هف ٌذي السمككيات، كبىاء هجتهع تعميهي سميـ خالي هف داخؿ الهدرسة 

ذا الجٍد اإلدارم ال ي تأتى اال بكجكد قيادة هدرسية قادرة عمى السيطرة، الطمبة الهىحرفيف سمككيان، ٌك

 كتتعاكف هع الجهيع هف ٌيئة تدريسية كهجتهع هحمي كأكلياء أهكر هف أجؿ الحد هف ٌذي السمككيات.

الحد هف السمككيات ( في كجكد دكر لمقيادة التربكية في 2018اىي)طالقحكتتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة 

( كالتي بيىت اف لمهرشد الدكر الكبير في 2014فقت هع دراسة الهزرقط)الهختمفة لدل الطمبة، كها تكا

 الحد هف السمككيات الهىحرفة لدل الطمبة.
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ىل تختمف تقديرات المديرين والمرشدين لمجيود التربوية لمديري الثالث: النتائج المتعمقة بالسؤال 

فات السموكية لدى الطمبة تبعا المدارس والمرشدين في المدارس في مدينة القدس لمحد من االنحرا

لمتغيرات )الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخبرة، جنس المدرسة، مستوى المدرسة، الجية 

 المشرفة عمى المدرسة، المسمى الوظيفي(؟ 

 وتمت مناقشة نتائج السؤال الثالث من خالل مناقشة الفرضيات الصفرية المنبثقة عنو:

( في الجيود α≤0.05ات داللة احصائية عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذ :الفرضية األولى
التربوية لمديري المدارس في مدينة القدس لمحد من االنحرافات السموكية لدى الطمبة تبعا لمتغير 

 .الجنس

أشارت الىتائج أٌىً ال تكجد فركؽ دالة إحصائية في هستكل الجٍكد التربكية لهديرم كهرشدم الهدارس 

 س تعزل  لهتغير الجىس.في هديىة القد

تعزك الباحثة ٌذي الىتيجة إلى ككف الذككر كاالىاث هف الهدراء كالهرشديف يعهمكف هف أجؿ رفع هستكل 

، لذلؾ كاف ٌىاؾ تقارب كتكافؽ بيف آرائٍـ فيها السمككيات االيجابية كالحد هف السمككيات الهىحرفة

 يخص الجٍكد الهبذكلة لمحد هف السمككيات الهىحرفة.

( كدراسة السعافيف 6732( كدراسة العمكاف)6734تتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة غبلـ كابكشىدم)ك 

 ( كالتي كاىت فيٍا الفركؽ لصالح االىاث، 6737( كاختمفت هع دراسة حهادىً )6779)
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( في الجيود α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ): الفرضية الثانية

مديري المدارس في مدينة القدس لمحد من االنحرافات السموكية لدى الطمبة تبعا لمتغير التربوية ل

 المؤىل العممي.

تعزك الباحثة ذلؾ إلى ككف لديٍـ تقارب في الهستكل التعميهي لـ تكف ٌىاؾ فركؽ في آرائٍـ، ألٌىٍـ 

بً الهرشد التربكم،  يعهمكف ضهف فريؽ كاحد داخؿ الهدرسة، حيث يككف الهدير عمى إطبلع بها يقـك

كها يككف الهرشد عمى إطبلع بالقرارات الخاصة بالطمبة باعتبار أٌم طالب لديً هشكمة سمككية تككف 

ذا التقارب في الهستكل التعميهي عهمية هتابعتً عادة هف اختصاص الهرشد هع هدير الهدرسة ، ٌك

 يساعد في القدرة عمى حؿ الهشكبلت التي تكاجً الطمبة. 

( فيها اختمفت هع 6770( كدراسة الجدم)6734بك شىدم)أذي الىتيجة هع دراسة غبلـ ك كتتفؽ ٌ

 ( في أٌىً يكجد فركؽ لصالح البكالكريكس.6730دراسة القحطاىي)

( في الجيود α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ): الفرضية الثالثة

لمحد من االنحرافات السموكية لدى الطمبة تبعا لمتغير  التربوية لمديري المدارس في مدينة القدس

 سنوات الخبرة

سىكات فأقؿ كأكثر هف  5بيف في الدرجة الكمية ككاىت الفركؽ تبيف كجكد فركؽ تبعان لسىكات الخبرة 

-2سىكات لصالح هف  37سىكات كأكثر هف  37-2سىكات فأقؿ، كبيف هف  5سىكات لصالح  37

 سىكات. 37

مؽ بهتغير سىكات الخبرة فقد كاىت لصالح ذكم الخبرة القميمة، كيعكد ذلؾ إلى ككف هستكل أٌها فيها يتع

تقبمٍـ لمعهؿ أعمى كبالتالي يككف لديٍـ الدافع كالجٍد بدرجة أكبر، فٍـ في هقتبؿ العهر كيككف هستكل 
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أعمى هف الىشاط اإلرشادم لديٍـ هرتفع، كلديٍـ إصرار عمى الىجاح كالتقدـ، لذلؾ تككف جٍكدٌـ 

ذا حافز  ـ، كذلؾ عمى هستكل الهدراء فإٌف الهدراء في التعيف الجديد بحاجة إلى اثبات الذات ٌك غيٌر

 لرفع هستكل الجٍكد كالعهؿ الدؤكب لمحد هف الهشكبلت السمككية لدل الطمبة.

( 6730(، كاختمفت ٌذي الىتيجة هع دراسة القطحاىي)6779كاتفقت ٌذي الىتيجة هع دراسة السعافيف )

 (.6770التي لـ تظٍر فكؽ حسب هتغير الخبرة، كذلؾ هع دراسة الجدم)

( في الجيود α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ): الفرضية الرابعة

التربوية لمديري المدارس في مدينة القدس لمحد من االنحرافات السموكية لدى الطمبة تبعا لمتغير 

 .جنس المدرسة

في الدرجة الكية بيف الذككر كاإلىاث لصالح ككاىت الفركؽ ف كجكد فركؽ تبعا لجىس الهدرسة تبي

 الذككر، كبيف الهختمطة كاإلىاث لصالح الهختمطة.

كعمى هستكل الهدارس، فإٌف هدارس الذككر يككف عادة فيٍا هستكل الجٍد أعمى ككف هستكل العىؼ 

ة تككف أعمى، في حيف تككف أقؿ في الهختمطة، كبدرجة أقؿ كالسمككيات العدكاىية، كالسمككيات الهىحرف

في هدارس االىاث، كذلؾ ككف الطمبة الذككر يككف تكجٍٍـ ىحك السمككيات الهىحرفة أعمى بفعؿ 

تككيىٍـ الفسيكلكجي، كذلؾ طبيعة كجكدٌـ لفترات كبيرة خارج الهىزؿ كاختبلطٍـ بهختمؼ فئات 

 الهجتهع.
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( في الجيود α≤0.05جد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )ال تو  الفرضية الخامسة:

التربوية لمديري المدارس في مدينة القدس لمحد من االنحرافات السموكية لدى الطمبة تبعا لمتغير 

 مستوى المدرسة.

كد شارت الىتائج الى عدـ كجكد فركؽ تعزل لهتغير هستكل الهدرسة كتعزك الباحثة ذلؾ الى ككف الجٍأ

تككف في جهيع الهراحؿ  الهبذكلة تككف في جهيع الهراحؿ الدراسية، كذلؾ فالسمككيات الهىحرفة أيضان 

العهرية كالتعميهية، لذلؾ كاف ٌىاؾ تكافؽ بيف الهرشديف كالهدراء في ككف كجكد جٍكد لمحد هف ٌذي 

 .السمككيات

( في الجيود α≤0.05لداللة )ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ا الفرضية السادسة:

التربوية لمديري المدارس في مدينة القدس لمحد من االنحرافات السموكية لدى الطمبة تبعا لمتغير 

 .الجية االشرافية عمى المدرسة

شارت الىتائج عدـ كجكد فركؽ تبعان لهتغير الجٍة االشرافية، كتعزك الباحثة ذلؾ الى ككف كافة أ

ى أف يككف ٌىاؾ سمككيات ايجابية داخؿ الهدرسة، كتعهؿ جاٌدة لمحد هىٍا، الجٍات الهشرفة تسعى ال

فالهدراء في كافة الهدراس كذلؾ الهرشديف يسعكف لمتخمص هف كؿ السمككيات السمبية، كتعزيز 

التكاصؿ هع الجٍات الهسؤكلة كالهجتهع الهحمي لمحد هىٍا، كتتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة السعافيف 

(2009) 
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( في الجيود α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ): ية السابعةالفرض

التربوية لمديري المدارس في مدينة القدس لمحد من االنحرافات السموكية لدى الطمبة تبعا لمتغير 

 المسمى الوظيفي.

اء كالهرشديف يعهمكف أشارت الىتائج الى عدـ كجكد فركؽ تبعا لهتغير الهسهى الكظيفي، ككف  الهدر 

لذلؾ كاىت آرائٍـ هتشابٍة ككىٍـ عمى اطبلع كتىسيؽ بجد هف اجؿ التخمص هف السمككيات السمبية، 

 لحؿ الهشكبلت التي تكاجً الطمبة في الهدرسة.
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 التوصيات  2.5
 تكصي الدراسة بها يأتي: 

الهشكبلت السمككية الهكر لهىاقشة يتـ  االٌتهاـ برفع هستكل االجتهاعات الدكرية هع أكلياء ا فٍ أ .3

الهختمفة في الهدرسة، ككف ٌذي االجتهاعات تساعد عمى التعاكف بيف االدارة الهدرسية كاالٌؿ لمحد 

 هف ٌذي الهشكبلت.

كالهرشد بزيارة الطمبة هف ذكم االىحرافات السمككية في بيكتٍـ . ضركرة اٌتهاـ االدارة الهدرسية 2

 ، ككف ٌذا يساعد عمى حؿ الهشكمة كالحد هىٍا.مككياتٍـلبلستفسار كالتكضيح حكؿ س

، حيث اف التطبيؽ الفكرم يتـ تطبيؽ القاىكف بشكؿ فكرم كفي الطابكر الصباحي لردع الجهيع . أفٍ 3

يساعد عمى الحد هف ٌذي السمككيات كعدـ تطبيقً يعطي الهزيد هف الفرص لحدكث هثؿ ٌذي 

 السمككيات.

، حتى يككف ع ىشرات تكضيحية حكؿ السمككيات غير الهقبكلة عمى الطمبةبتكزيتٍتـ الهدرسة  . أفٍ 4

 لدل الطمبة الهعرفة بٍا كعدـ القياـ بٍا.

كطرؽ  دكرات تثقيفية لمهعمهيف بالهشاركة هع الهسؤكليف فيها يخص العىؼ كالهخدراتيتـ عهؿ  . أفٍ 5

 ل الطمبة.التعاهؿ هع الطمبة، ألىٍا تسٍـ في الحد هف السمككيات السمبية لد

السمككيات الهىحرفة قبؿ اتخاذٌا، حتى  بقرارات فصؿ الطمبة هف ذكم الهرشديف يتـ اببلغ . أف 6

 يككف القرار صادر بشكؿ قاىكىي كصحيح.

التىهر كالعىؼ . أف يتـ العهؿ عمى دراسات اخرل هشابٍة فيها يخص الجٍكد التربكية في الحد هف 7

 داخؿ الهدرسة.
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 قائمة المراجع 
 لمخدهة االجتهاعية العالي الهعٍد هىشكراتوالجريمة،  االنحراف ديناميات( 2007الحسف) أبك ٌيـ،إبرا

 .بأسكاف، هصر

(. السمككيات الهىحرفة لؤلحداث بهىطقة الهديىة 2012إبراٌيـ، عبد اهلل؛ الشكربجي، أبك الهجد.)

 .100-1: 75، مجمة دراسات تربوية ونفسيةالهىكرة، أسبابٍا كطرؽ عبلجٍا، 

درجة توافر خصائص مدرسة المستقبل في المدارس الحكومية (. 2012بك السعكد، سكىيا احهد.)أ

، رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة الىجاح في محافظات الضفة العربية من وجيات نظر المديرين

 الكطىية، فمسطيف.

، الدكحة: الهؤتهر دسمقاومة التيويد الثقافي والتربوي في مدينة الق(.2012األشٍب، اعتداؿ.)
 الدكلي لمدفاع عف القدس. 

(. هظاٌر السمكؾ السمبي لدل تبلهيذ الهرحمة األساسية هف كجٍة ىظر الهعمهيف 2009بركات، زياد.)

 .40-1، هىطقة طكلكـر التعميهية.جامعة القدس المفتوحةكأساليب هكاجٍتٍـ لٍا، 

ن العنف المدرسي من وجية نظر دور المرشد الطالبي في الحد م .(6777).البشرم، عاهر

، رسالة هاجستير، جاهعة ىايؼ المرشدين الطالبيين تطبيقا عمى منطقة عسير التعميمية

 العربية لمعمـك االهىية.

ي، فػػػاركؽ دار قبػػػاء لمطباعػػػة كالىشػػػر كالتكزيػػػع، القػػػاٌرة،  اإلدارة التعميميةةةة والمدرسةةةية، .(1331).البػػػٌك
 هصر.

دارة المدرسية في معالجة مشكالت طالبات المرحمة الثانوية دور اال(. 6770الجدم، عائدة.)

 ، رسالة هاجستير غير هىشكرة، الجاهعة االسبلهية، غزة.بمحافظات غزة وسبل تفعيمو
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االنحرافات الفكرية والسموكية وسبل معالجتيا في ضوء أحاديث (. 2011الحارثي، عبد الرحهف.)

 جاهعة اـ القرل، السعكدية. ، رسالة هاجستير غير هىشكرة،صحيح البخاري

(. دكر االدارة الهدرسية في الحد هف ظاٌرة العىؼ في الهدارس االردىية، 2014حهادىً، هحهد.)

 .72-57(: 7)3، المجمة الدولية المتخصصة

(. اىهاط االىحرافات السمككية لدل طبلب الهرحمة الهتكسطة باإلحساء، دراسة 2016الخريؼ، فٍد.)

: 44، هصر، حوليات آداب عين شمسديف الطبلبييف كعيىة هف الطبلب، تطبيقية عمى الهرش

213-275. 

 ، القسـ التاسع، دار الٍدل، كفر قرع.بالدنا فمسطين، بيت المقدس(. 1991الدباغ، هصطفى.)

(.دكر االخصائي االجتهاعي الهدرسي في تدعيـ الىسؽ القيهي لهكاجٍة هظاٌر 2016رفاعي، عادؿ.)

(، مجمة ية لدل الطبلب الهراٌقيف عبر هكاقع التكاصؿ االجتهاعي)فيس بكؾاالىحرافات السمكك

 .366-315(:4)24، هصر، العموم التربوية

(. الهشكبلت السمككية لدل الطمبة 2009السرطاكم، عبد العزيز؛ دقهاؽ، سهير؛ أبك ٌبلؿ، هاٌر.)

مجمة ات العربية الهتحدة، في الهرحمتيف االعدادية كالثاىكية في الهدارس الحككهية بدكلة االهار 

 .75-39: 26، كمية التربية

درجة ممارسة إدارة المدارس الثانوية بمحافظات غزة لدورىا في الحفاظ (. 2009السعافيف، هحهكد.)

هاجستير غير هىشكرة، الجاهعة االسبلهية،  ة، رسالعمى السالمة البدنية لمطمبة وسبل تفعيميا

 غزة.
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لسمكؾ اإلدارم لهديرم الهدارس الثاىكية العاهة في األردف كفقان لىظرية (. أىهاط ا2009سعكد، راتب.)

المجمة ( كعبلقتٍا بهستكل الكالء التىظيهي لهعمهي هدارسٍـ، 4ىظاـ -1رىسس ليكرت)ىظاـ

 .275-249(: 3)5جاهعة اليرهكؾ، االردف، ، األردنية في العموم التربوية

ت السمككية لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي هف (. هدل اىتشار الهشكبل6733السفاسفة، هحهد.)

-79(:6)62، مؤتة لمبحوث والدراسات العموم االنسانية االجتماعيةخبلؿ تقديرات هعمهاتٍـ، 

42. 

المجمة العربية (. االدارة الهدرسية في هكاجٍة ظاٌرة االىحراؼ االهىي، 2010السهيح، عبد الهحسف.)

 .483-371 (:37)19، لمدراسات االمنية والتدريب

 الحدود الكبار الصغار وجرائم انحراف( 2002) السيد كرهضاف، جبلؿ الخالؽ، كعبد سمكل الصديقي،

 .اإلسكىدرية الحديث، الجاهعي الهكتب ،والمعالجة

 دار الشركؽ،  راـ اهلل، فمسطيف ،1،  طاالدارة المدرسية  الحديثو(. 2001عابديف، هحهد.)

التربوي في المدارس األساسية العميا والثانوية بمحافظات غزة واقع اإلرشاد  .(2006).العاجز، فؤاد

 .غزة–الجاهعة اإلسبلهية –، كمية التربيةومشكالت وحمول

في ضهاف الجكدة في كمية الصيدلة، جاهعة تكريت،   تربكمال هرشددكر ال .(2014).العبيدم، عمي

 .140- 129  (:17)7 ،المجمة العربية لضمان جودة التعميم الجامعي

 الثاىكية، بالهدارس كاإلرشاد التكجيً لبراهج الطبلبي هرشدال أداء تفعيؿ .(2015).أحهد العجبلف،

-180 (:39)16 جاهعة حمكاف، ،االنسانية والعموم االجتماعية الخدمة في دراسات مجمة

212. 
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ىؼ الطبلبي (. دكر اإلدارات التربكية في هعاجمة سمكؾ الع6737العساؼ، ليمى؛ الصرايرة، خالد.)

الهكجً ضد الهعمهيف كاإلدارييف في الهدارس الثاىكية الحككهية في األردف، هجمة دراسات، 

 .300-324(: 3)14العمـك التربكية، 

(. فاعمية برىاهج تدريبي في الذكاء االىفعالي لمحد هف الهشكبلت السمككية لدل 2016العمكاف، أحهد.)

، مة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفسمجعيىة هف طمبة الصؼ العاشر األساسي، 

14(4 :)12-50. 

مجمة دراسات في الخدمة (. هقياس االىحرافات السمككية عىد الحدث الجاىح، 2014عكض، أحهد.)

 .1714-1675(: 37)5، جاهعة حمكف، االجتماعية والعموم االنسانية

وية في وقاية الطالب من االنحرافات الجيود التربوية لممدرسة الثان(.2006العيسى، ابراٌيـ.)

، رسالة دكتكراي غير هىشكرة، جاهعة السموكية كما يراىا المعممون والطالب في مدينة الرياض

 أـ القرل، السعكدية.

(. االضطرابات الىفسية كالسمككية الشائعة لدل طبلب 2017غبلـ، عيسى؛ ابك شىدم، ىصر اهلل.)

مجمة جامعة رابمس هف كجٍة ىظر الهعمهيف كالهعمهات، هدارس التعميـ الثاىكم في هديىة ط

 .146-118: 21، الزيتونة

(. كاقع أدكار قائدات الهدارس الثاىكية في هكاجٍة االىحراؼ الفكرم بهديىة 6730القحطاىي، فاطهة.)

 .176-620(: 2)17، هصر، مجمة كمية التربية بأسيوطالرياض، 
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. أسباب سمككيات الفكضى لدل طبلب الهرحمة الثاىكية (2013القرة غكلي، حسف؛ العبيدم، هظٍر.)

المؤتمر العممي العربي العاشر لرعاية هف كجٍة ىظر هرشدم الصفكؼ كأساليب تعديمٍا، 

 .108-91: 2(، 10، هعايير كهؤشرات التهيز، هؤتهر رقـ)الموىوبين المتفوقين

، ترجهة عبد اهلل أحهد شحاتً،   مدير المدرسة ودوره في تطوير التعميم(. 2002كاربىتر، جكف .)  

 القاٌري، هصر. ايتراؾ  لمىشر كالتكزيع،

 ، دار الصفاء لمىشر كالتكزيع، عهاف.الجوانب السموكية في اإلدارة المدرسية(.2005هحاهدة، ىدل.)

(. أىهاط االىحرافات السمككية لدل طمبة الهرحمة االعدادية 2014هحهد، ابتساـ؛ العزاكم، عبداهلل.)

 .59-19، الجامعة المستنصريةٍا في ضكء التربية االسبلهية، كمية التربية، كعبلج

رة.) دور مستشار التوجيو في التقميل من ظاىرة العنف المدرسي، دراسة ميدانية (. 2014هزرقط، ٌز

، رسالة هاجستير غير هىشكرة، كمية العمـك االجتهاعية جاهعة الكادم، حول مواقف التالميذ

 الجزائر.

ا في الحد هف 2016دم، أحهد.)الهسعك  (. براهج الهؤسسات الحككهية كاالٌمية الرياضية كدكٌر

مجمة دراسات عربية في التربية وعمم االىحرافات السمككية لدل فئة الشباب في هديىة تبكؾ، 

 .336-305: 72، السعكدية، النفس

فمسطيف: كزارة الثقافة س. أثر االحتالل اإلسرائيمي عمى التعميم في القد (.2014هصاركة، أيهاف.)

 الفمسطيىية.

، العربية الدار ،الجرائم عمم (2006خميؿ) الهبلؾ،  بيركت لمعمـك
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كحدة شؤكف : راـ اهلل. قطاع التعميم في القدس الشريف(. 9002.)كزارة التربية كالتعميـ الفمسطيىية
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 ( االستبانو بصورتيا األولية1ممحق)
 جامعة القدس 

 لدراسات العميا عمادة ا
 كمية العموم التربوية 

  برنامج االدارة التربوية
 

 السيد مدير المدرسة/المرشد التربوي المحترمين 

 ،تحية طيبة وبعد

 لمحد ومرشدييا القدس مدينة في المدارس لمديري التربوية الجيود" تعهؿ الباحثة عمى دراسة بعىكاف
استكهاال لهتطمبات الحصكؿ عمى درجة الهاجستير في " كذلؾ الطمبة لدى السموكية االنحرافات من

قساهٍا هف اجؿ تحقيؽ أٌداؼ أ، كقد تـ تصهيـ ٌذي االستباىً بجهيع االدارة التربكية هف جاهعة القدس
عميٍا بها يتكافؽ هع آرائٍـ، كتتهىى الباحثة تكخي الدقة  باإلجابةالدراسة، كتطمب ذلؾ هىكـ التكـر 

، عمها بأف ٌذا الهحتكل ٌك ألغراض افضؿلها فيً هف التكصؿ الى ىتائج كالهكضكعية في االجابة 
  .البحث العمهي كسيتـ الحفاظ عمى سرية الهعمكهات

 

 لكم جزيل الشكر والتقدير
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 القسم األول: معمومات شخصية

 

  أىثى    ذكر       الجنس:  -
  أعمى هف بكالكريكس  بكالكريكس  المؤىل العممي:-
 سىً فأكثر   12 سىً   6-11 سىكات فأقؿ  5 الخبرة:  سنوات-
 هختمطة  إىاث  ذككر   جنس المدرسة:  -
 ثاىكم  أساسي  مستوى المدرسة  -

كزارة التربية كالتعميـ   الهعارؼ كالبمدية  المشرفة الجية-
 الفمسطيىية 

 خاصة 

  هرشد   هدير   المسمى الوظيفي 
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( أهاـ الخيار الذم يتكافؽ  هع كجٍة Xيحتكم ٌذا القسـ عمى هحاكر االستباىً، الرجاء كضع اشارة ) القسم الثاني:
 ىظرؾ.

 المحور األول: مظاىر االنحرافات السموكية 

 موافق الفقرة الرقم
موافق 

 محايد بشدة
 غير موافق بشدة غير موافق

 السموك العدواني االول:  المجال
      عىد الطمبة الغضب كاالىفعاؿ الزائد  .1
      إصدار أصكات هزعجة داخؿ الحصة  .2
      استخداـ العىؼ الجسدم هع زهبلءي  .3
      استخداـ العىؼ المفظي هع زهبلءي  .4
عىد  بطريقة غير الئقة عمى الهعمـ الرد  .5

 هف قبؿ الهعمـ العقاب
     

      العبث بهحتكيات الصؼ  .6
      الخركج الهستهر هف الهقعد   .7
      اتبلؼ االغراض الخاصة بزهبلءي  .8
      تخريب هرافؽ الهدرسة  .9

 والتدخين الثاني: المخدرات المجال
      يقـك بالتدخيف داخؿ الهدرسة   .10
يقـك بتكزيع السجائر عمى الطمبة هف   .11

 .ئًصدقاأ
     

داخؿ الحبكب الهخدرة يقـك ببيع بعض   .12
  .الهدرسة

     

لهخدرات هف يشجع زهبلئً عمى تعاطي ا  .13
 خبلؿ هكاقع التكاصؿ االجتهاعي

     

      يعتقد أٌف التدخيف هف صفات الرجكلة  .14
يستخدـ الطالبات لمهساعدة في التركيج   .15

 لمهخدرات.
     

      يتاجر بالهخدرات بسبب التفكؾ األسرم  .16
 الثالث: االنحراف الجنسي المجال
      يتحرش بزهبلئً هف الطمبة   .17
      ل بالتحرش بهدارس الطالباتعميً شكاك   .18
      عضاءي داخؿ الصؼ يظٍر أ  .19
      يتحدث هع طالبات في قضايا جىسية  .20
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      في الهدرسة يتمفظ بألفاظ جىسية ظاٌرة  .21
      يتصفح الهكاقع االباحية داخؿ الهدرسة  .22
يستخدـ هكاقع التكاصؿ االجتهاعي ألهكر   .23

 جىسية
     

 

 

و التقدم واضافة أي انحرافات سموكية اخرىالمجال الرابع: أرج  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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 )المديرين والمرشدين(ربوية لمحد من االنحرافات السموكية الجيود التالمحور الثاني: 

 المجال االول: مع الطالب
    التي أدت الى قياهً بٍذا السمكؾ يتـ هعرفة األسباب  .1
    تطبيؽ القكاىيف الهدرسية حسب السمكؾ )عقاب، اىذار، فصؿ(يتـ   .2
 الطابكر الصباحي ليتعمـ في بشكؿ فكرم تطبيؽ القاىكف عميًيتـ   .3

 .الجهيع
   

تفعيؿ االذاعة الهدرسية بكمهات صباحية لمحد هف السمككيات يتـ   .4
  .الخاطئة

   

    لؤلشغاؿ اكقاتٍـ ال صفيةتكجيً الطمبة ىحك ىشاطات يتـ   .5
الهرشد بتكزيع ىشرات تكضيحية حكؿ الهخدرات كالتحرش يقـك   .6

 الجىسي كالعىؼ عمى الطمبة
   

جي لهساعدة الطمبة ذكم يقـك الهرشد بكضع برىاهج عبل  .7
 االىحراؼ السمككي لمتخمص هىٍا

   

يقـك الهرشد بعبلج الطمبة ذكم السمكؾ الهىحرؼ بشكؿ فردم   .8
 كسرم.

   

 مور ىل وأولياء األالمجال الثاني: مع األ
    ي األهر عىد قياـ ابىً بسمكؾ سيءيتـ احضار كل  .9
    ً.يتـ االتصاؿ فقط بكلي األهر كهىاقشة الهشكمة هع  .10
يتـ عهؿ اجتهاعات دكرية هع أكلياء االهكر لهىاقشة ٌذي   .11

 السمككية الهشكبلت
   

يتـ تىبيً كلي األهر باتخاذ إجراءات عقابية بحؽ الطالب اذا ها   .12
 استهر في الهخالفة

   

    يتـ عقد كرش عهؿ تكجيٍية ألكلياء األهكر  .13
رافات السمككية يقـك الهدير كالهرشد بزيارة الطمبة هف ذكم االىح  .14

 في بيكتٍـ لبلستفسار كالتكضيح حكؿ سمككياتٍـ
   

    يعهؿ الهرشد عمى هتابعة حالة الطالب هع كلي أهري بسرية  .15
يتـ تبميغ كلي األهر اذا ها استهر الطالب في السمككيات الهىحرفة   .16

 فصؿ الطالب هف الهدرسة قبؿ صدكر القرار.
   

 عمى التعميم رفةشمالمجال الثالث: مع السمطات ال
    .رفع تقارير دكرية بتصرفات الطمبة السمبيةيتـ   .17
يتـ الدعكة لعهؿ اجتهاعات هع الجٍات الهسؤكلة لهعالجة   .18

 الهشكبلت السمككية لدل الطمبة
   

   بالهشاركة هع الهسؤكليف فيها يخص لمهعمهيف  عهؿ دكرات تثقيفية  .19
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 كطرؽ التعاهؿ هع الطمبة. العىؼ كالهخدرات
بقرارات الهتابعة هع أكلياء الهشرفة  يتـ تبميغ الجٍات العميا   .20

 االهكر
   

بقرارات فصؿ الطمبة هف ذكم شرفة هيتـ اببلغ الجٍات ال  .21
 السمككيات الهىحرفة قبؿ اتخاذٌا.

   

    يتـ دعكة الهسؤكليف لحضكر تطبيؽ البرىاهج العبلجي هع الطمبة  .22
ؾ الهجتهع الهحمي في هىاقشة يتـ اببلغ الهسؤكليف بضركرة اشرا  .23

 سمككيات الطمبة الهىحرفة. 
   

الطمب هف الجٍات الهسؤكلة تدريب الهعمهيف بكيفية التعاهؿ هع   .24
 الطمبة ذكم االىحراؼ السمككي في التعميـ العاـ.
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 ( االستبانو بصورتيا النيائية 2ممحق)
 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العميا 
 تربوية كمية العموم ال

 برنامج االدارة التربوية

 السيد مدير المدرسة/المرشد التربوي المحترمين 

 ،تحية طيبة وبعد

 من لمحد ومرشدييا القدس مدينة في المدارس لمديري التربوية الجيود" دراسة بعىكافبالباحثة  تقـك
االدارة لهاجستير في " كذلؾ استكهاال لهتطمبات الحصكؿ عمى درجة االطمبة لدى السموكية االنحرافات

 هىكـ كترجك، كقد تـ تصهيـ ٌذي االستباىً هف اجؿ تحقيؽ أٌداؼ الدراسة، التربكية هف جاهعة القدس
، عمها بأف ٌذا الهحتكل افضؿمتكصؿ الى ىتائج ل قائدة هف ذلؾ ، لها فيعىٍا باإلجابةالتكـر  الباحثة

 .هاتٌك ألغراض البحث العمهي كسيتـ الحفاظ عمى سرية الهعمك 

 لكم جزيل الشكر والتقدير

 

 القسم األول: معمومات شخصية
  أىثى   ذكر      الجنس:  -
  أعمى هف بكالكريكس بكالكريكس  المؤىل العممي:-
 سىكات 10أكثر هف   سىً   6-10 سىكات فأقؿ 5 سنوات الخبرة: -
 هختمطة  إىاث ذككر  جنس المدرسة:  -
 ثاىكم  سيأسا مستوى المدرسة  -

كزارة التربية كالتعميـ  الهعارؼ كالبمدية المشرفةالجية -
 الفمسطيىية 

خاصة 

  هرشد   هدير   المسمى الوظيفي 
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( أهاـ الخيار الذم يتكافؽ  هع كجٍة Xيحتكم ٌذا القسـ عمى هحاكر االستباىً، الرجاء كضع اشارة )القسم الثاني: 
 ىظرؾ.

 االنحرافات السموكية المحور األول: مظاىر 

 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا الفقرة الرقم
 السموك العدواني االول:  المجال
      الغضب كاالىفعاؿ الزائد لدل الطمبة  .24
      إصدار أصكات هزعجة داخؿ الحصة  .25
      استخداـ العىؼ الجسدم بيف الطمبة  .26
      استخداـ العىؼ المفظي بيف الطمبة  .27
 عىد العقاب بطريقة غير الئقة عمى الهعمـ الرد  .28

 هف قبؿ الهعمـ
     

      العبث بهحتكيات الصؼ  .29
       داخؿ الصؼ عداالخركج الهستهر هف الهق  .30
      اتبلؼ االغراض الخاصة بطمبة آخريف  .31
      تخريب هرافؽ الهدرسة  .32

 والتدخين الثاني: المخدرات المجال
      بالتدخيف داخؿ الهدرسة  مبةيجاٌر بعض الط  .33
ـ  .34       بيف الطمبة األصدقاءتكزيع السجائر  يت
داخؿ يعهد بعض الطمبة لبيع الحبكب الهخدرة   .35

 .الهدرسة
     

يشجع الطمبة بعضٍـ البعض عمى تعاطي   .36
الهخدرات كالتدخيف هف خبلؿ هكاقع التكاصؿ 

 االجتهاعي

     

ات هف الطمبة أٌف يعتقد الهدخىكف كهتعاطك الهخدر   .37
 ٌذا األهر هف هظاٌر الرجكلة

     

يستخدـ بعض الطمبة الطالبات لمهساعدة في   .38
 التركيج لمهخدرات.

     

      لبعض الطمبة عبلقات هع هركجي الهخدرات  .39
 ةالجنسي السموكياتالثالث:  المجال
       في الهدرسة ـبزهبلئٍ بعض الطمبة يتحرش  .40
      الطالباتبلتحرش ا يحاكؿ بعض الطمبة  .41
يعهد بعض الطمبة الكشؼ عف أعضاء جسهً   .42

  الداخمية
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      يتحدث بعضٍـ هع الطالبات في قضايا جىسية  .43
      صريحة في الهدرسةبألفاظ جىسية  كفيتمفظ  .44
يقـك بعض الطمبة بحركات ذات دالالت جىسية   .45

 في الهدرسة
     

      لهدرسةيتصفحكف الهكاقع االباحية داخؿ ا  .46
يستخدهكف هكاقع التكاصؿ االجتهاعي ألهكر   .47

 جىسية
     

 

 المجال الرابع: أرجو التقدم واضافة أي انحرافات سموكية اخرى

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

  



96 

 

 )المديرين والمرشدين(الجيود التربوية لمحد من االنحرافات السموكية المحور الثاني: 

 المجال االول: مع الطالب
    الهىحرؼ السمكؾب الطالب التي أدت الى قياـ يتـ هعرفة األسباب  .25
    حسب السمكؾ )عقاب، اىذار، فصؿ( تطبيؽ القكاىيف الهدرسيةيتـ   .26
 لردعالطابكر الصباحي  بشكؿ فكرم كفيتطبيؽ القاىكف يتـ   .27

 .الجهيع
   

تفعيؿ االذاعة الهدرسية بكمهات صباحية لمحد هف السمككيات يتـ   .28
 .الخاطئة

   

    ألشغاؿ أكقاتٍـال صفية تكجيً الطمبة ىحك ىشاطات يتـ   .29
السمككيات غير تكضيحية حكؿ  بتكزيع ىشرات رسةالهدتقـك   .30

 عمى الطمبة الهقبكلة
   

يقـك الهرشد بكضع برىاهج عبلجي لهساعدة الطمبة ذكم   .31
 االىحراؼ السمككي لمتخمص هىٍا

   

    يتـ عبلج الطمبة ذكم السمكؾ الهىحرؼ بشكؿ فردم كسرم.  .32
 مور ىل وأولياء األالمجال الثاني: مع األ

    قياـ ابىً بسمكؾ سيءي األهر عىد يتـ احضار كل  .33
    يتـ االتصاؿ فقط بكلي األهر كهىاقشة الهشكمة هعً.  .34
يتـ عهؿ اجتهاعات دكرية هع أكلياء االهكر لهىاقشة ٌذي   .35

 السمككية الهشكبلت
   

يتـ تىبيً كلي األهر باتخاذ إجراءات عقابية بحؽ الطالب اذا ها   .36
 استهر في الهخالفة

   

    جيٍية ألكلياء األهكريتـ عقد كرشات عهؿ تك   .37
يقـك الهدير كالهرشد بزيارة الطمبة هف ذكم االىحرافات السمككية   .38

 في بيكتٍـ لبلستفسار كالتكضيح حكؿ سمككياتٍـ
   

    يعهؿ الهرشد عمى هتابعة حالة الطالب هع كلي أهري بسرية  .39
يتـ تبميغ كلي األهر، اذا ها استهر الطالب في السمككيات   .40

 بفصؿ الطالب هف الهدرسة قبؿ صدكر القرار. الهىحرفة،
   

 عمى التعميم مشرفةالمجال الثالث: مع السمطات ال
    .رفع تقارير دكرية بتصرفات الطمبة السمبيةيتـ   .41
يتـ الدعكة لعهؿ اجتهاعات هع الجٍات الهسؤكلة لهعالجة   .42

 الهشكبلت السمككية لدل الطمبة
   

بالهشاركة هع الهسؤكليف فيها يخص لمهعمهيف  عهؿ دكرات تثقيفية  .43
 كطرؽ التعاهؿ هع الطمبة. العىؼ كالهخدرات

   



97 

 

    بقرارات الهتابعة هع أكلياء االهكر الهشرفةيتـ تبميغ الجٍات العميا   .44
بقرارات فصؿ الطمبة هف ذكم الهشرفة يتـ اببلغ الجٍات   .45

 السمككيات الهىحرفة قبؿ اتخاذٌا.
   

    حضكر تطبيؽ البرىاهج العبلجي هع الطمبةيتـ دعكة الهسؤكليف ل  .46
يتـ اببلغ الهسؤكليف بضركرة اشراؾ الهجتهع الهحمي في هىاقشة   .47

 سمككيات الطمبة الهىحرفة. 
   

الطمب هف الجٍات الهسؤكلة تدريب الهعمهيف بكيفية التعاهؿ هع   .48
 الطمبة ذكم االىحراؼ السمككي في التعميـ العاـ.
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