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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


