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Abstract 
The current study aimed to determine more than 

deviant behavioral patterns among students` middle school 

at Al-Ahsa, identify the relationship between the pattern of 

behavioral abnormalities & neighborhood, and determine 

the differences between the types of education (government, 

civil, memorization of the Koran) & deviant behavioral 

patterns. 

 This study is a one descriptive studies, which that uses 

comprehensive social survey for counselors in middle 

school at Al-Ahsa number (78),  and random sample for 

students number (145).   

 The study found a set of results by the characteristics 

of the study cases, and to answer its questions, add 

recommendations group related to the theoretical framework 

and quantitative results. 
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 موضوع الدراسة: 1-2
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أهداف الدراسة:  1-3
: 

 

 

 

 

 

 أهمٌة الدراسة: 1-4

 أوالً: األهمٌة العلمٌة:
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 ثانٌاً: األهمٌة العملٌة:

 تساؤالت الدراسة:  1-5
 لدراسة الحالٌة االجابة على التساؤالت التالٌة:تحاول ا     

التساؤل الرئٌسً األول:

 

التساؤل الرئٌسً الثانً:

التساؤل الرئٌسً الثالث:

التسااؤل الرابا: :
 

 )مفاهٌم الدراسة(: 1-6

 مفهوم السلوك المنحرف: -1
: 
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 مفهوم النمط السلوكً: - أ

 
 مفهوم السلوك الظاهر: - ب

 
 مفهوم السلوك عامة: - ج

  

 :  هذا وٌقصد بمفهوم االنحراف السلوكً إجرائٌاً فً الدراسة الحالٌة
 

 
  
 . 
 . 

 Social Deviance تعرٌف االنحراف )االجتماعً( أو السلوكً:-د
    

التعرٌف اإلجرائً للسلوك المنحرف:-هـ
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 :مفهوم االنحراف والجرٌمة -2

   :المرشد الطالبً مفهوم -3

 الطالب: مفهوم  -4
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 الفصل الثانً: اإلطار النظري

وكٌة لدى الطالب فً المرحلة النظرٌات االجتماعٌة المفسرة لالنحرافات السل 2-1
 المتوسطة:

 النظرٌات االجتماعٌة:

 

االرتباط 
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االنغماس 

االلتزام 

االعتقاد 

نظرٌة التفكك االجتماعً-ب

نظرٌة األنومً " لدوركاٌم "-ج

نظرٌة الالمعٌارٌة "مٌرتون"-د
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نظرٌة " االنجراف " أو التحٌٌد: -هـ

نظرٌة "االختالط التفاضلً"-و
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 التعلٌق على جمٌ: النظرٌات التً تم استعراضها: 2-2
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 الدراسات السابقة: 2-3

دراسات فً المجتم: السعودي-أ
م(2005دراسة المحارب )

م(1989م( فً)شبٌر:1989دراسة )شالش:

م(1994دراسة السدحان )
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 دراسات عربٌة:-ب
م(2010دراسة زٌاد بركات )

 
م(2011دراسة صالح هندي)

http://www.jeddahedu.gov.sa/Developer/bohoth/ershad/drasa1.asp
http://www.jeddahedu.gov.sa/Developer/bohoth/ershad/drasa1.asp
http://www.jeddahedu.gov.sa/Developer/bohoth/ershad/drasa1.asp
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م(2004دراسة سوٌف )ب ت( فً )حوٌتً:

م(1962دراسة اإلدارة العامة لرعاٌة الشباب بالقاهرة )

م(1990قندٌل وأمٌن ) 

م(2004دراسة أكادٌمٌة الجزائر )ب ت( فً )حوٌتً:
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بٌةدراسات أجن-ج
فً م( 1981دراسة وزارة التربٌة الفرنسٌة )

م(2004)حوٌتً:

م(2004م( فً )حوٌتً:2001دراسة مارقرٌت )

(Brack& Donald : 2005دراسة براك ودونالد )

 .Catherine P. Bradshaw, Anne Lدراسة كاثرٌن وآخرون )

Sawyer, Lindsey M. O’Brennan, 2009) 

http://jea.sagepub.com/search?author1=Greg+Brack&sortspec=date&submit=Submit
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) Algozzine, Bob, 2012دراسة الجوزٌن وبوب )

(Wei, 2003) وأجرى واي

(Hoffmann, 2004)دراسة هوفمان 
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 التعلٌق على الدراسات السابقة: 2-4

الفصل الثالث: اإلجراءات المنهجٌة
 :منهج الدراسة 3-1

 مجتم: الدراسة: 3-2

 

 وحدة الدراسة: 3-4

 عٌنة الدراسة:3-5
 

- 
- 
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 ( 1جدول رقم )
 توزٌ: المدارس المتوسطة)بنٌن( باألحساء حسب نوع التعلٌم  

 ك نوع التعلٌم

   

خصائص عٌنة الدراسة

 
 ( 2ول رقم )جد

 توزٌ: مجتم: الدراسة وفقاً لنوع المدرسة المتوسطة
 145بالنسبة للطالب ن=  78بالنسبة للمرشد الطالبً ن= نوع التعلٌم

 النسبة % ك النسبة % ك

 89.7 135 87.2 68 حكومً )بنٌن( 

 6.9 10 9 7 حكومً تحفٌظ قرآن)بنٌن(
 3.4 5 3.8 3 أهلً)بنٌن(

 % 100 145 % 100 78 المجموع 
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 (3جدول رقم )
 توزٌ: مجتم: الدراسة وفقاً لموق: السكن 

 موق: السكن 
 للمرشد الطالبً والطالب

 145بالنسبة للطالب ن=  78البً ن=بالنسبة للمرشد الط
 النسبة % ك النسبة % ك

 34.5 50 71.8 56 مدٌنة 

 65.5 95 25.6 20 قرٌة
   2.6 2 غٌر محدد

 % 100 145 % 100 78 المجموع 

 (4جدول رقم )
 توزٌ: مجتم: الدراسة وفقاً لعدد الطالب بالمدرسة 

 النسبة % ك عدد الطالب بالمدرسة   
 9 7 طالب 100أقل من 

 46.2 36 طالب 300-100من 
 26.9 21 طالب 500-300من 
 14.1 11 طالب 700-500من 
 3.8 3   طالب 900-700من 
 % 100 78 المجموع
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 ( 5جدول رقم )
 عدد الوكالء بالمدرسة المتوسطة

 78بالنسبة للمرشد الطالبً ن= عدد الوكالء بالمدرسة

 النسبة % ك
 55.1 43 وكٌل واحد

 28.2 22 وكٌالن
 6.4 5 ثالثة وكالء

 10.3 8 غٌر محدد

 % 100 78 المجموع

     

 (6جدول رقم )
 توزٌ: مجتم: الدراسة وفقاً لعدد المرشدٌن الطالبٌٌن بالمدرسة 

 78بالنسبة للمرشد الطالبً ن= عدد المرشدٌن الطالبٌٌن بالمدرسة

 النسبة % ك
 73.1 57 مرشد طالبً واحد

 20.5 16 البٌانمرشدان ط
 3.8 3 ثالثة مرشدٌن طالبٌٌن

 2.6 2 غٌر محدد

 % 100 78 المجموع
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 (7جدول رقم )
 توزٌ: مجتم: الدراسة وفقاً لسنوات الخبرة 

 النسبة % ك سنوات خبرة المرشد الطالبً

 23.1 18 سنوات 5أقل من 

 29.5 23 سنوات 10-5من  
 14.1 11 سنوات 15-10من 

 16.7 13 سنوات20-15من 
 12.8 10 ة فأكثرسن 20من

 3.8 3 غٌر محدد
 % 100 78 المجموع

     

 (8جدول رقم )
 توزٌ: مجتم: الدراسة وفقاً لوجود نظام اإلشراف الصباحً 

وجود نظام اإلشراف الصباحً 
 بالمدرسة

 145بالنسبة للطالب ن=  78بالنسبة للمرشد الطالبً ن=
 النسبة % ك النسبة % ك

 68.3 99 65.4 51 نعم

 22.1 52 29.5 23 إلى حد ما
 9.6 14 5.1 4 ال

 % 100 145 % 100 78 المجموع
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 (9جدول رقم )
 نظام اإلشراف فً الفسحةتوزٌ: مجتم: الدراسة وفقاً ل  
 وجود نظام اإلشراف

 فً الفسحة 
 145بالنسبة للطالب ن=  78بالنسبة للمرشد الطالبً ن=

 النسبة % ك النسبة % ك

 75.17 109 91 71 نعم

 20 29 7.7 6 إلى حد ما
  4.8 7 1.3 2 ال

 % 100 145 % 100 78 المجموع

       

 (10جدول رقم )
 لطالب من المدرسةتوزٌ: مجتم: الدراسة وفقاً لنظام االشراف بعد خروج ا 

وجود نظام اإلشراف بعد 
 خروج الطالب من المدرسة

 145بالنسبة للطالب ن=  78بالنسبة للمرشد الطالبً ن=
 النسبة % ك النسبة % ك

 45.5 66 53.7 42 نعم

 35.2 51 33.3 26 إلى حد ما
 19.3 28 12.8 10 ال

 % 100 145 % 100 78 المجموع
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 (11جدول رقم )
 ة المخالفات السلوكٌة على المنحرفٌن من الطالبرأي الطالب فً تطبٌق إدارة مدرسته لالئح

رأي الطالب فً تطبٌق إدارة مدرسته لالئحة المخالفات 
 السلوكٌة على المنحرفٌن

 145ن=
 النسبة % ك

 44.8 65 تطبٌق جـــاد 

 49.0 71 تطبٌق متوسط
 6.2 9 تطبٌق ضعٌف

 % 100 145 المجموع 

 متغٌرات الدراسة وكٌفٌة قٌاسها: 3-6
 أوالً: المتغٌر التاب::

 ثانٌاً: المتغٌرات المستقلة:

 مستوى الحً التً تق: فٌه المدرسة: .1

 مستوى المرحلة الدراسٌة للطالب: .2
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 لتعلٌم:نوع ا .3

 كفاٌة اإلجراءات اإلدارٌة فً المدرسة: .4

.) 

 زٌادة عدد طالب المدرسة: .5

عدد المراقبٌن للطالب فً بداٌة الٌوم الدراسً ونهاٌته وفً الفُسح وبٌن  .6
 الحصص:

 -أدوات جم: البٌانات:  -3

استبانة المرشد الطالبً 

بٌانات أولٌةالقسم األول

القسم الثانً
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استبانة الطالب 

بٌانات أولٌةالقسم األول

القسم الثانً 

 -لبٌانات: أسلوب تحلٌل ا
 

 الفصل الراب:: تحلٌل نتائج الدراسة وتفسٌرها

 ثبات وصدق أدوات الدراسة: 1-

 وكً من الدرجة األولى:بالنسبة للًبعد األول: نمط االنحراف السل-1
 (12جدول رقم )

 ٌوضح معامالت ارتباط بٌرسون لعبارات لبعد نمط االنحراف السلوكً من الدرجة األولى
رقم  استبانة المرشد الطالبً رقم العبارة

 العبارة
 استبانة الطالب

 معامل االرتباط بالُبعد معامل االرتباط بالُبعد
1 1 1 .536 
2 .513 2 .536 
3 -.646* 3 1 
4 .674* 4 -.866-** 
5 .645* 5 -.866-** 
6 .674* 6 .663* 

 ًبالنسبة الستبانة المرشد الطالب
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   :بالنسبة الستبانة الطالب 

 بالنسبة للًبعد الثانً: نمط االنحراف السلوكً من الدرجة الثانٌة:-2
 (13جدول رقم )

 السلوك المخالف )المنحرف( من الدرجة الثانٌةٌوضح معامالت ارتباط بٌرسون لعبارات لبعد نمط 
رقم  استبانة المرشد الطالبً رقم العبارة

 العبارة
 استبانة الطالب

 معامل االرتباط بالُبعد معامل االرتباط بالُبعد
1 .667* 1 -.715-* 
2 1 2 .570 
3 .557 3 .230 
4 .681* 4 .230 
5 1 5 .492 
6 1 6 .492 

  

   :ًبالنسبة الستبانة المرشد الطالب 

   :بالنسبة الستبانة الطالب 

 بالنسبة للًبعد الثالث: نمط االنحراف السلوكً من الدرجة الثالثة:-3
 (14جدول رقم )

 معامالت ارتباط بٌرسون لعبارات لبعد نمط االنحراف السلوكً من الدرجة الثالثة ٌوضح
رقم  استبانة المرشد الطالبً رقم العبارة

 العبارة
 استبانة الطالب

 معامل االرتباط بالُبعد معامل االرتباط بالُبعد
1 1 1 1 
2 .497 2 -.700-* 
3 .000 3 .753* 
4 .650* 4 .753* 
5 .650* 5 1 
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رقم  استبانة المرشد الطالبً رقم العبارة
 العبارة

 استبانة الطالب
 معامل االرتباط بالُبعد معامل االرتباط بالُبعد

6 A 6 -.700-* 

a

   :ًبالنسبة الستبانة المرشد الطالب 
      

   :بالنسبة الستبانة الطالب 
      

 من الدرجة الرابعة: بالنسبة للًبعد الراب:: نمط االنحراف السلوكً-4
 (15جدول رقم )

 ٌوضح معامالت ارتباط بٌرسون لعبارات لبعد نمط االنحراف السلوكً من الدرجة الرابعة
رقم  البًاستبانة المرشد الط رقم العبارة

 العبارة
 استبانة الطالب

 معامل االرتباط بالُبعد معامل االرتباط بالُبعد
1 A 1 1.000** 
2 A 2 1.000** 
3 A 3 1.000** 
4 A 4 1.000** 
5 A 5 .899** 
6 A 6 .921** 

a

   :ًبالنسبة الستبانة المرشد الطالب 

   :بالنسبة الستبانة الطالب 
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 بالنسبة للًبعد الخامس: نمط االنحراف السلوكً من الدرجة الخامسة:-5
 (16جدول رقم )

 درجة الخامسةٌوضح معامالت ارتباط بٌرسون لعبارات لبعد نمط االنحراف السلوكً من ال
رقم  استبانة المرشد الطالبً رقم العبارة

 العبارة
 استبانة الطالب

 معامل االرتباط بالُبعد معامل االرتباط بالُبعد
1 1.000** 1 .667* 
2 .408 2 1.000** 
3 .408 3 .667* 
4 .555 4 .667* 
5 .555 5 1.000** 
6 A 6 .667* 
7 1.000** 7 1.000** 
8 1 8 .667* 

9 .408 9 1.000** 

a

   :ًبالنسبة الستبانة المرشد الطالب 
      

   :بالنسبة الستبانة الطالب 

 بالنسبة للًبعد السادس: درجة االنحرافات السلوكٌة:-6
 (17جدول رقم )

 ٌوضح معامالت ارتباط بٌرسون لعبارات ُبعد درجة االنحرافات السلوكٌة
رقم  استبانة المرشد الطالبً م العبارةرق

 العبارة
 استبانة المرشد الطالبً

 معامل االرتباط بالُبعد معامل االرتباط بالُبعد

1 1.000** 4 .806** 
2 1.000** 5 .696* 
3 .816**   

a
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 (18جدول رقم )
الطالب( عن أنماط  –ٌوضح معامل ألفا كرونباخ لقٌاس ثبات االستبانتٌن الخاصة بــــــــ )المرشد الطالبً 

 االنحرافات السلوكٌة لدى طالب المرحلة المتوسطة فً األحساء وعالقتها ببعض المتغٌرات 
 استبانة الطالب استبانة المرشد الطالبً الُبعد

 ثبات المحور عدد العبارات ثبات المحور عدد العبارات
 200. 6 0.403 6 األول
 -022.- 6 617. 6 الثانً

 095. 6 438. 6 الثالث
 0981 6 468. 6 الراب:

 978. 6 368. 9 الخامس
   888. 5 السادس

 871. 33 763. 38 الثبات العام
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 نتائج خاصة بتساؤالت الدراسة: 4-2

:التساؤل الرئٌسً األول

ما أكثر أنماط االنحرافات السلوكٌة بٌن الطالب فً مدارس المرحلة المتوسطة  
باألحساء من حٌث الدرجة األولى؟

 (19جدول رقم )
حسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والنسب % األنماط السلوكٌة المنحرفة بٌن الطالب فً ٌوضح المتوسطات ال

 مدارس المرحلة المتوسطة باألحساء من حٌث الدرجة األولى
 العبارات م

 
 ر ع س/ لم أالحظه أالحظه نادراً  أالحظه أحياناً  أالحظه دائماً  

 طالب مرشد طالب مرشد بطال مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد
 6 6 1984 1964 1986 1992 4 1 31 11 52 49 59 18 ك الكذب 1

% 2491 4197 6298 3599 1298 2197 193 298 
التياون بأداء الصالة في  2

 المدرسة.
 5 5 1916 1989 294 2951 31 13 28 21 54 36 32 8 ك
% 1193 2291 4692 3792 2699 1993 1667 2194 

 3 2 1913 1988 295 3915 31 29 41 27 46 19 28 3 ك الصالة في المدرسةعدم أداء  3
% 398 1993 2494 3197 3496 2893 3792 2197 

 1 1 1987 1987 3929 3937 73 46 51 18 13 11 9 3 ك الصالة بدون وضوء. 4
% 398 692 1491 3495 2391 3495 59 5193 

غش في االختبارات "شيرية، ال 5
 فصمية".

 4 4 1987 1987 2946 2965 17 13 52 32 56 26 21 7 ك
% 9 1398 3394 3896 41 3599 1697 1197 

 2 3 1989 1966 2956 2978 18 8 66 47 41 21 21 2 ك اليروب من المدرسة. 6
% 296 1495 2699 2796 6193 4595 1193 1294 
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ما أكثر أنماط االنحرافات السلوكٌة بٌن الطالب فً مدارس المرحلة المتوسطة -ب
باألحساء من حٌث الدرجة الثانٌة؟

 (20جدول رقم )
نماط االنحرافات السلوكٌة بٌن ٌوضح المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والنسب المئوٌة أل

 الطالب فً مدارس المرحلة المتوسطة باألحساء من حٌث الدرجة الثانٌة
 العبارات 9

 
 ر ع س/ لم أالحظه أالحظه نادراً  أالحظه أحياناً  أالحظه دائماً  

 طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد
 تخريب محتويات 1

 المدرسة.
 5 4 1991 1977 2942 2953 15 7 58 33 45 32 27 6 ك
% 797 1896 41 31 4293 41 9 1193 

الكتابة عمى  2
 الجدران.

 4 3 1913 1989 2942 2961 25 14 42 26 44 31 34 7 ك
% 9 2394 3997 3193 3393 29 1799 1792 

الشجار بين  3
 الطالب.

 6 6 1987 1977 2926 2917 12 3 43 22 62 38 28 15 ك
% 1992 1993 4897 4298 2892 2997 398 893 

تيديد طالب  4
 المدرسة لبعضيم.

 3 5 1911 1991 2944 294 28 11 36 23 54 33 27 12 ك
% 1594 1897 4293 3792 2995 2498 1298 1993 

االعتداء بالضرب  5
 عمى معمم بالمدرسة.

 1 1 1965 1964 3961 3967 111 58 34 15 11 4 1 1 ك
% 193 197 591 699 1992 2394 7494 69 

السب والشتم  6
 لمعمم بالمدرسة

 2 2 1999 1965 3923 3947 77 44 38 27 16 9999 14 7 ك

% 9 997 99999 11 3496 2692 5694 5391 
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ما أكثر أنماط االنحرافات السلوكٌة بٌن الطالب فً مدارس المرحلة المتوسطة -ج
باألحساء من حٌث الدرجة الثالثة؟

 (21جدول رقم )
نماط االنحرافات السلوكٌة بٌن والنسب المئوٌة أل رافات المعٌارٌةٌوضح المتوسطات الحسابٌة واالنح

 الطالب فً مدارس المرحلة المتوسطة باألحساء من حٌث الدرجة الثالثة
 العبارات م

 
  ً ً  أالحظه دائما  ر ع س/ لم أالحظه أالحظه نادراً  أالحظه أحٌانا

 طالب مرشد طالب دمرش طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد

 2 1 0.84 0.11 3.41 3.99 86 47 38 20 15 10 6 1 ك 1

% 1.3 4.1 12.8 10.3 25.6 26.2 60.3 59.3 

 6 2 0.93 0.25 2.02 3.96 10 7 34 10 50 32 51 29 ك 2

% 37.2 35.2 41 34.5 12.8 23.4 9 6.9 

 3 2 0.81 0.25 3.39 3.96 82 39 42 30 16 8 5 1 ك 3

% 1.3 3.4 10.3 11 38.5 29 50 56.6 

 4 6 0.98 0.39 2.97 3.86 53 23 48 34 30 20 14 1 ك 4

% 1.3 9.7 25.6 20.7 43.6 33.1 29.5 36.6 

 5 5 0.99 0.88 2.56 3.88 29 19 47 35 45 22 24 2 ك 5

% 2.6 16.6 28.2 31 44.9 32.4 24.4 20 

 1 2 0.47 3.96 3.86 3.96 130 71 12 5 1 2 2 .... ك 6

% .... 1.4 2.6 0.7 6.4 8.3 91 89.7 
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ما أكثر أنماط االنحرافات السلوكٌة بٌن الطالب فً مدارس المرحلة المتوسطة -د
باألحساء من حٌث الدرجة الرابعة؟

 (22جدول رقم )
فات السلوكٌة بٌن ألنماط االنحراٌوضح المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والنسب المئوٌة 

 الطالب فً مدارس المرحلة المتوسطة باألحساء من حٌث الدرجة الرابعة
 العبارات م

 
 ر ع س/ لم أالحظه أالحظه نادراً  أالحظه أحياناً  أالحظه دائماً  

 طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد
 1 1 1944 1911 3987 3998 131 77 11 1 3 9999 1 9999 ك ترويج الطالب لممخدرات. 1

% 9999 197 9999 291 193 699 9897 9193 
 2 2 1945 1925 3986 3996 131 76 11 1 3 1 1 9999 ك استخدام الطالب لممخدرات. 2

% 9999 197 193 291 193 796 9794 8997 
 5 2 1963 1925 3972 3996 116 76 21 1 5 1 3 9999 ك تشفيط الطالب لمغراء. 3

% 9999 291 193 394 193 1495 9794 81 
 4 6 1954 1939 3977 3986 118 68 21 9 5 1 1 9999 ك حيازة طالب لمسالح. 4

% 9999 197 193 394 1195 1495 8792 8194 
 6 5 196 1932 3971 3988 113 69 25 9 5 9999 2 9999 ك استخدام طالب لمسالح ضد زميمو.  5

% 9999 194 9999 394 1195 1792 8895 7799 
399 127 75 13 3 4 9999 1 9999 ك استخدام طالب لمسالح ضد معمم. 6

6 
3983 1919 1949 2 3 

% 9999 197 9999 298 398 9 9692 8796 
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ما أكثر أنماط االنحرافات السلوكٌة بٌن الطالب فً مدارس المرحلة المتوسطة -هـ
باألحساء من حٌث الدرجة الخامسة؟

 (ٌوضح المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة23جدول رقم )

الب فً مدارس المرحلة المتوسطة باألحساء من حٌث ألنماط االنحرافات السلوكٌة بٌن الطوالنسب المئوٌة  

 الدرجة الخامسة
5 
 

 العبارات
 

 ر ع س/ لم أالحظه أالحظه نادراً  أالحظه أحياناً  أالحظه دائماً  

 طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد
تيديد طالب آلخر  1

 بالسالح.
 4 5 1957 1944 3975 3983 118 67 19 9 7 2 1 99999 ك
% 99999 197 296 498 1195 1391 8599 8194 

حيازة آالت حادة مشرط  2
 سكين.

 8 8 1975 196 3947 3952 88 45 39 29 16 2 2 99999 ك
% 99999 194 296 11 3792 2699 5797 6197 

تزوير طالب في وثائق  3
 رسمية.

 6 4 1963 137 3969 3987 112 69 22 1193 11 1 1 99999 ك
% 99999 197 193 699 8895 1592 8895 7792 

تزوير طالب لتوقيع ولي  4
 أمره.

 9 9 1991 1979 3919 3924 69 34 41 31 31 11 6 2 ك
% 296 491 1491 2197 3997 2796 4396 4796 

 1 1 1944 1931 3986 3992 128 73 14 4 2 1 1 99999 ك سرقة سيارة طالب. 5
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5 
 

 العبارات
 

 ر ع س/ لم أالحظه أالحظه نادراً  أالحظه أحياناً  أالحظه دائماً  

 طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد طالب مرشد
% 99999 197 193 194 591 997 9396 8893 

سرقة محتويات سيارة  6
 طالب.

 3 2 195 1935 3981 3988 123 71 19 7 1 1 2 99999 ك
% 99999 194 193 197 9 1391 8997 8498 

سرقة محتويات سيارة  7
 معمم.

 2 2 194 1939 3984 3988 124 71 19 5 2 2 9999 99999 ك
% 99999 99999 296 194 694 1391 91 8595 

تبادل مواد اعالمية  8
 ممنوعة.

 4 6 1955 1955 3975 3978 117 65 21 11 8 2 9999 1 ك
% 193 99999 296 595 1298 1398 8393 8197 

 7 7 1964 1965 3959 3959 97 53 38 18 9 7 1 9999 ك إتالف سيارة معمم. 9
% 99999 197 9 692 2391 2692 6799 6699 
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ما عالقة االنحرافات السلوكٌة لطالب المرحلة المتوسطة  التساؤل الرئٌسً الثانً :
 فٌه المدرسة باألحساء ؟ بالحً الذي توجد 

 (24جدول رقم )
 ٌوضح عالقة االنحرافات السلوكٌة لطالب المرحلة المتوسطة 

 :بالنسبة الستجابات المرشدٌن الطالبٌٌن
الدرجة الخامسة ووجود 

المدرسة بالمدٌنة

الدرجة الرابعة 
والقرٌة

 :بالنسبة الستجابات الطالب 
الدرجة الرابعة 

والمدٌنة

 
 المكان                         

 
 السموكية نمط االنحرافات

 قرية مدينة

 المرشد الطالبي
 65ن= 

 الطالب
 56ن= 

 المرشد الطالبي
 12ن= 

 الطالب
 65ن= 

مستوى  القيمة
 الداللة

مستوى  القيمة
 الداللة

مستوى  القيمة
 الداللة

مستوى  القيمة
 لداللةا

نمط االنحرافات     
السلوكية من الدرجة 

 األولى

ارتباط 
 فاي

55700 550.9 55600 55590 05000 55000 05000 55089 

نمط االنحرافات     
السلوكية من الدرجة 

 الثانية

ارتباط 
 فاي

55906 55509 55695 55507 05600 55.0. 05068 55500 

نمط االنحرافات    
السلوكية من الدرجة 

 الثالثة

ارتباط 
 فاي

5566. 5570. 5570. 55550 050000 55000 .5005 55.59 

نمط االنحرافات    
السلوكية من الدرجة 

 الرابعة

ارتباط 
 فاي

55070 55796 55605 555.0 5580. 550.5 .5000 55900 

نمط االنحرافات    
السلوكية من الدرجة 

 الخامسة

ارتباط 
 فاي

55075 55906 55050 55007 0.560 5500. 05500 5560. 
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الدرجة الرابعة 
والقرٌة

هل توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن متغٌر نوع  التساؤل الرئٌسً الثالث :
وكٌة بٌن الطالب من التعلٌم )حكومً ، أهلً ، تحفٌظ قرآن( ونمط االنحرافات السل

 الدرجات الخمس؟ 
 (25جدول رقم )

ٌوضح اختبارات )ف( تحلٌل التباٌن بٌن متغٌر نوع التعلٌم )حكومً، أهلً، تحفٌظ قرآن( ونمط االنحرافات 
 السلوكٌة بٌن الطالب من الدرجات الخمس

ًوظ 

االًحشافاخ 

السلْكٍح تٍي 

 الطالب

ًْع 

 التؼلٍن

هصادس 

 التثاٌي

 الذاللح اإلحصائٍح F هتْسظ الوشتؼاخ df خهجوْع الوشتؼا

 الوششذ

 الطالتً

 الوششذ الطالة

 الطالتً

 الوششذ الطالة

 الطالتً

 الوششذ الطالة

 الطالتً

 الوششذ الطالة

 الطالتً

 الطالة

ًوظ 

 االًحشافاخ

السلْكٍح هي 

 الذسجح األّلى

تٍي  حكْهً

 الوجوْػاخ

هغ 

 الوجوْػاخ

  اإلجوالً

00522 

 

880.11 

 

81081. 

10211 

 

.2011. 

 

.10.99 

80 

 

95 

 

11 

89 

 

801 

 

888 

20021 

 

200.8 

20525 

 

20182 

20.2. 20180 

 

(20581) 

تْجذ فشّق 

راخ داللح 

 إحصائٍح0

(20111) 

تْجذ فشّق 

راخ داللح 

 إحصائٍح

 أُلً

تحفٍظ 

 لشآى

ًوظ 

 االًحشافاخ

السلْكٍح هي 

 الذسجح الثاًٍح

ي تٍ حكْهً

 الوجوْػاخ

هغ 

 الوجوْػاخ

 اإلجوالً

80.12 

 

800581 

 

810811 

.0158 

 

1.0888 

 

.10.99 

88 

 

9. 

 

11 

85 

 

80. 

 

888 

20.55 

 

208.. 

20951 

 

209.8 

80111 20.58 (20298 ) 

ال تْجذ 

فشّق راخ 

داللح 

 .إحصائٍح

(20588) 

تْجذ فشّق 

راخ داللح 

 إحصائٍح0

 أُلً

تحفٍظ 

 لشآى

ًوظ 

 االًحشافاخ

السلْكٍح هي 

 الذسجح الثالثح

تٍي  حكْهً

 الوجوْػاخ

هغ 

 الوجوْػاخ

 اإلجوالً

20058 

 

8100.. 

 

810811 

8501.. 

 

1.00.. 

 

.10.99 

8 

 

1. 

 

11 

88 

 

8.2 

 

888 

20298 

 

200.9 

80808 

 

20982 

2009. 80155 (20959 ) 

ّجذ فشّق 

راخ داللح 

 إحصائٍح0

(20250) 

ال تْجذ 

 فشّق راخ

داللح 

 .إحصائٍح

 أُلً

تحفٍظ 

 لشآى

ًوظ 

 االًحشافاخ

السلْكٍح هي 

 الذسجح الشاتؼح

تٍي  حكْهً

 الوجوْػاخ

هغ 

 الوجوْػاخ

20058 

 

8100.. 

 

880.85 

 

110252 

 

8 

 

1. 

 

88 

 

8.. 

 

20298 

 

200.9 

8021. 

 

20955 

2009. 80955 (201.1) 

ّجذ فشّق 

راخ داللح 

 إحصائٍح

(202.8) 

ال تْجذ 

فشّق راخ 

داللح 

 أُلً
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ًوظ 

االًحشافاخ 

السلْكٍح تٍي 

 الطالب

ًْع 

 التؼلٍن

هصادس 

 التثاٌي

 الذاللح اإلحصائٍح F هتْسظ الوشتؼاخ df خهجوْع الوشتؼا

 الوششذ

 الطالتً

 الوششذ الطالة

 الطالتً

 الوششذ الطالة

 الطالتً

 الوششذ الطالة

 الطالتً

 الوششذ الطالة

 الطالتً

 الطالة

تحفٍظ 

 لشآى
 .إحصائٍح 888 11 10.99. 810811 اإلجوالً

ًوظ 

 االًحشافاخ

السلْكٍح هي 

الذسجح 

 الخاهسح

تٍي  حكْهً

 الوجوْػاخ

هغ 

 الوجوْػاخ

 اإلجوالً

80018 

 

890089 

 

814811 

10..9 

 

.809.2 

 

.10.99 

82 

 

91 

 

11 

80 

 

8.0 

 

888 

20801 

 

20080 

20988 

 

209.8 

20580 20118 (20199) 

ّجذ فشّق 

راخ داللح 

 إحصائٍح0

(20591) 

ّجذ فشّق 

راخ داللح 

 إحصائٍح0

 أُلً

تحفٍظ 

 لشآى

 :بالنسبة الستجابات المرشدٌن الطالبٌٌن 
 

 

 :بالنسبة الستجابات الطالب 
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: ما آراء المرشدٌن الطالبٌٌن عن كفاٌة اإلجراءات التساؤل الرئٌسً الراب:
  اإلدارٌة فً مكافحة تلك السلوكٌات المنحرفة.

 (26)جدول رقم 
 الدرجة9نفيذها بحق الطالب مرتكب االنحراف السموكي بحسب آراء المرشدين الطالبيين عن كفاية اإلجراءات الواجب ت

 غير كافية كافية إلى حد ما كافية تماما االستجابات م

وع 
جم

م
بة  

نس
ال

وية
الفئ

 % ك % ك % ك 
 511 81 51.21 53 11.52 92 32.92 32 إجراءات الدرجة األولى 1
 511 81 51.21 53 11.28 95  31.59 31 إجراءات الدرجة الثانية 2
 511 81 39.25 52 92.12 29 23.11 31 إجراءات الدرجة الثالثة 3
 511 81 31.15 55 99.18 21 29.53 38 إجراءات الدرجة الرابعة 4
 511 81 31.59 31 28.51 32 28.51 32 إجراءات الدرجة الخامسة 5
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 الفصل الخامس: النتائج العامة للدراسة والتوصٌات

المرشد الطالبي عن أنماط االنحرافات نتائج الدراسة في ضوء استبانة  5-1
 ساء وعالقتها ببعض المتغيرات:السموكية لدى طالب المرحمة المتوسطة باألح

 بالنسبة لخصائص مجتمع الدراسة من المرشدين الطالبيين: 5-1-1
أن أعمى استجابة تقع في فئة )حكومي( بواقع نسبة 3 نوع المدرسة المتوسطة *

 %.2.9% وأقميا االستجابة تقع في فئة )أىمي( بواقع نسبة مئوية 18.3مئوية 
%، 51.1تقع في فئة )قرية( بواقع نسبة مئوية  أن أعمى استجابة3 موقع السكن *

 9%39.1بواقع نسبة مئوية  تمييا االستجابة التي تقع في فئة )مدينة(
بواقع نسبة مئوية  (211-511أن أعمى استجابة تقع في فئة ) 3عدد الطالب *

 9%2.1بواقع نسبة مئوية  (211-811)االستجابة التي تقع في فئة  %، وأقميا95.3
أن أعمى استجابة تقع في فئة )واحد( بواقع نسبة مئوية  3الء المدرسةعدد وك *

 %.5.9بواقع نسبة مئوية  تقع في فئة )ثالثة(االستجابة %، وأقميا 15.5
( بواقع نسبة مئوية 5أن أعمى استجابة تقع في فئة ) 3عدد المرشدين الطالبيين *

 9%1.8وية بواقع نسبة مئ (2تقع في فئة )االستجابة  %، وأقميا82.5
( بواقع نسبة مئوية 51-1أن أعمى استجابة تقع في فئة ) 3سنوات الخبرة *

 9%2.1بواقع نسبة مئوية  تقع في فئة )غير محدد(االستجابة %، وأقميا 32.1
أن أعمى استجابة تقع في فئة )نعم( بواقع نسبة مئوية 3 نظام االشراف الصباحي *

 %.1.5بواقع نسبة مئوية  ال(تقع في فئة )االستجابة %، وأقميا 51.9
أن أعمى استجابة تقع في فئة )نعم( بواقع نسبة مئوية 3 نظام االشراف في الفسحة *

 %.5.2بواقع نسبة مئوية  تقع في فئة )ال(االستجابة  %، وأقميا25
أن أعمى استجابة تقع في فئة 3 نظام االشراف بعد خروج الطالب من المدرسة *

بواقع نسبة مئوية  تقع في فئة )ال(االستجابة %، وأقميا 12.8 )نعم( بواقع نسبة مئوية
53.1.% 

أن أعمى استجابة تقع في فئة )مستوى متوسط( بواقع نسبة  3المستوى االقتصادي *
 %.2بواقع نسبة مئوية  تقع في فئة )مستوى عال(االستجابة %، وأقميا 52.3مئوية 

 نتائج خاصة بتساؤالت الدراسة: 5-1-2
ما أكثر أنماط االنحرافات السموكية بين الطالب في مدارس  لرئيسي األول:التساؤل ا

 المرحمة المتوسطة باألحساء؟ 
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& فقد حصمت االستجابة )الصالة بدون وضوء( عمى أعمى ترتيب، ...وىكذا جاءت 
بين أنماط االنحرافات السموكية االستجابة الخاصة بعبارة )الكذب( أقل استجابة كأكثر 

 مدارس المرحمة المتوسطة باألحساء من حيث الدرجة األولى.الطالب في 
فقد حصمت االستجابة )االعتداء بالضرب عمى معمم بالمدرسة(، ...وىكذا جاءت  &

أنماط االستجابة الخاصة بعبارة )الشجار بين الطالب( أقل استجابة كأكثر 
ساء من حيث بين الطالب في مدارس المرحمة المتوسطة باألحاالنحرافات السموكية 

 الدرجة الثانية.
& فقد حصمت االستجابة )التيديد لمعمم بالمدرسة(، ...وىكذا جاءت االستجابة 

أنماط الخاصة بعبارة )التحرشات الجنسية بين الطالب( أقل استجابة كأكثر 
بين الطالب في مدارس المرحمة المتوسطة باألحساء من حيث االنحرافات السموكية 

 الدرجة الثالثة.
فقد حصمت االستجابة )ترويج الطالب لممخدرات(، ...وىكذا جاءت االستجابة  &

أنماط االنحرافات السموكية الخاصة بعبارة )حيازة طالب لمسالح( أقل استجابة كأكثر 
 بين الطالب في مدارس المرحمة المتوسطة باألحساء من حيث الدرجة الرابعة.

...وىكذا جاءت االستجابة الخاصة فقد حصمت االستجابة )سرقة سيارة طالب(،  &
أنماط االنحرافات السموكية بعبارة )تزوير طالب لتوقيع ولي أمره( أقل استجابة كأكثر 

 بين الطالب في مدارس المرحمة المتوسطة باألحساء من حيث الدرجة الخامسة.
ما عالقة االنحرافات السموكية لطالب المرحمة المتوسطة  التساؤل الرئيسي الثاني:

 بالمكان الذي توجد فيو المدرسة باألحساء؟
 الدرجة الخامسة والمدينةوجود عالقة قوية بين نمط االنحرافات السموكية من  #

(، بينما توجد عالقة متوسطة بين نمط االنحرافات السموكية 1.215بمعامل اقتران )
 1.815و 1.152من الدرجة )األولى والثالثة والرابعة( بمعامالت اقتران )

(، بينما توجد عالقة ضعيفة بين نمط االنحرافات السموكية من الدرجة 1.825و
 (.1.112الثانية بمعامل اقتران )

الدرجة الرابعة عالقة متوسطة بين نمط االنحرافات السموكية من  بينما توجد
(، بينما توجد عالقة ضعيفة بين نمط االنحرافات 1.151بمعامل اقتران ) والقرية

لدرجة )األولى والثانية والثالثة والخامسة( بمعامالت اقتران السموكية من ا
 (.1.335و 1.932و 1.515و1.212)

ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متغير نوع التعميم  التساؤل الرئيسي الثالث:
)حكومي، أىمي، تحفيظ قرآن( ونمط االنحرافات السموكية بين الطالب من الدرجات 

 الخمس؟
 بين متغير نوع التعميم )حكومي، أىمي، تحفيظ ت داللة احصائية توجد فروق ذا

قرآن( ونمط االنحرافات السموكية بين الطالب من الدرجات )األولى والثالثة والرابعة 
( 1.128( و)1.515( و)1.191والخامسة(، وذلك عند مستوى دالالت احصائية })

 ({.1.212( ئ )1.155و)
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 بين متغير نوع التعميم )حكومي، أىمي، تحفيظ  ال توجد فروق ذات داللة احصائية
قرآن( ونمط االنحرافات السموكية بين الطالب من الدرجة الثانية، وذلك ألن مستوى 

 (.1.155)الداللة االحصائية كانت بواقع 
الطالب عن أنماط االنحرافات السموكية لدى نتائج الدراسة في ضوء استبانة  5-2

 حساء وعالقتها ببعض المتغيرات:طالب المرحمة المتوسطة باأل
 بالنسبة لخصائص عينة الدراسة من الطالب: 5-2-1
     3 أن أعمى استجابة تقع في فئة )حكومي( بواقع نسبة نوع المدرسة المتوسطة

 %.2.1% وأقميا االستجابة تقع في فئة )أىمي( بواقع نسبة مئوية 12.8مئوية 
 85.1)مدينة( بواقع نسبة مئوية أن أعمى استجابة تقع في فئة 3 موقع السكن ،%

 %.3.5بواقع نسبة مئوية  تقع في فئة )غير محدد(االستجابة وأقميا 
 أن أعمى استجابة تقع في فئة )واحد( بواقع نسبة مئوية  3عدد وكالء المدرسة

 %.3.1بواقع نسبة مئوية  تقع في فئة )ثالثة(االستجابة %، وأقميا 11.5
 ( بواقع نسبة مئوية 5أعمى استجابة تقع في فئة ) أن 3عدد المرشدين الطالبيين

 %.3.5بواقع نسبة مئوية  تقع في فئة )غير محدد(االستجابة %، وأقميا 81.2
 أن أعمى استجابة تقع في فئة )نعم( بواقع نسبة مئوية  3نظام االشراف الصباحي

 .%2.5بواقع نسبة مئوية  تقع في فئة )ال(االستجابة %، وأقميا 51.2
 أن أعمى استجابة تقع في فئة )نعم( بواقع نسبة مئوية  3الشراف في الفسحةنظام ا

 %.9.12بواقع نسبة مئوية  تقع في فئة )ال(االستجابة %، وأقميا 81.58
 3 أن أعمى استجابة تقع في فئة نظام االشراف بعد خروج الطالب من المدرسة

ئة )ال( بواقع نسبة مئوية %، وأقميا االستجابة تقع في ف91.1)نعم( بواقع نسبة مئوية 
21.3.% 

 3 أن أعمى استجابة تقع في فئة )مستوى متوسط( بواقع نسبة المستوى االقتصادي
%، وأقميا االستجابة تقع في فئة )مستوى عال( بواقع نسبة مئوية 82.5مئوية 
2.8.% 

 نتائج خاصة بتساؤالت الدراسة: 5-2-2
رافات السموكية بين الطالب في مدارس ما أكثر أنماط االنح التساؤل الرئيسي األول:

 المرحمة المتوسطة باألحساء؟ 
# فقد حصمت االستجابة )الصالة بدون وضوء( عمى أعمى ترتيب، ...وىكذا جاءت 

بين أنماط االنحرافات السموكية االستجابة الخاصة بعبارة )الكذب( أقل استجابة كأكثر 
 ن حيث الدرجة األولى.الطالب في مدارس المرحمة المتوسطة باألحساء م

فقد حصمت االستجابة )االعتداء بالضرب عمى معمم بالمدرسة( عمى أعمى ترتيب،  #
...وىكذا جاءت االستجابة الخاصة بعبارة )الشجار بين الطالب( أقل استجابة كأكثر 

بين الطالب في مدارس المرحمة المتوسطة باألحساء من أنماط االنحرافات السموكية 
 الثانية.حيث الدرجة 
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فقد حصمت االستجابة )حيازة الطالب لممخدرات(، ...وىكذا جاءت االستجابة # 
أنماط االنحرافات الخاصة بعبارة )اصطحاب الجوال في المدرسة( أقل استجابة كأكثر 

بين الطالب في مدارس المرحمة المتوسطة باألحساء من حيث الدرجة السموكية 
 الثالثة.

رويج الطالب لممخدرات(، ...وىكذا جاءت االستجابة فقد حصمت االستجابة )ت# 
أنماط الخاصة بعبارة )استخدام طالب لمسالح ضد زميمو( أقل استجابة كأكثر 

بين الطالب في مدارس المرحمة المتوسطة باألحساء من حيث االنحرافات السموكية 
 الدرجة الرابعة.

ءت االستجابة الخاصة فقد حصمت االستجابة )سرقة سيارة طالب(، ...وىكذا جا# 
أنماط االنحرافات السموكية بعبارة )تزوير طالب لتوقيع ولي أمره( أقل استجابة كأكثر 

 .بين الطالب في مدارس المرحمة المتوسطة باألحساء من حيث الدرجة الخامسة
ما عالقة االنحرافات السموكية لطالب المرحمة المتوسطة  التساؤل الرئيسي الثاني:

 ي توجد فيو المدرسة باألحساء؟بالمكان الذ
 الدرجة الرابعة والمدينةوجود عالقة قوية بين نمط االنحرافات السموكية من       

(، بينما توجد عالقة متوسطة بين نمط االنحرافات السموكية 1.291بمعامل اقتران )
(، بينما توجد عالقة ضعيفة بين نمط 1.535من الدرجة )الرابعة( بمعامل اقتران )

 1.212النحرافات السموكية من الدرجة )األولى والثانية والثالثة( بمعامالت اقتران )ا
 (.1.512و 1.199و

 الدرجة الرابعة والقريةىذا وتوجد عالقة قوية بين نمط االنحرافات السموكية من       
(، بينما توجد عالقة متوسطة بين نمط االنحرافات السموكية 1.291بمعامل اقتران )

(، بينما توجد عالقة ضعيفة بين نمط 1.535درجة )الخامسة( بمعامل اقتران )من ال
 1.292االنحرافات السموكية من الدرجة )األولى والثانية والثالثة( بمعامالت اقتران )

 (.1.512و 1.199و
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين متغير نوع التعميم  التساؤل الرئيسي الثالث:

تحفيظ قرآن( ونمط االنحرافات السموكية بين الطالب من الدرجات )حكومي، أىمي، 
 الخمس؟
  بين متغير نوع التعميم )حكومي، أىمي، تحفيظ توجد فروق ذات داللة احصائية

قرآن( ونمط االنحرافات السموكية بين الطالب من الدرجات )األولى والثانية 
( 1.155و)( 1.881والخامسة(، وذلك عند مستوى دالالت احصائية })

 ({.1.151و)
  ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متغير نوع التعميم )حكومي، أىمي، تحفيظ

قرآن( ونمط االنحرافات السموكية بين الطالب من الدرجة )الثالثة والرابعة(، وذلك ألن 
 ({.1.125( و)1.113مستوى الداللة االحصائية كانت بواقع })
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اإلطار النظري والنتائج الكمية يمكن اقتراح  3 في ضوءتوصيات الدراسة 5-3
 المرئيات والتوصيات التالية3

  ضرورة تناسق وتكامل عممية التنشئة االجتماعية بين مختمف مؤسساتيا خاصة
بين مؤسستي االسرة والمدرسة، ضمانا لموصول لطالب ممتثل لمسموك الحسن 

شراقية  ورقابية تعين الطالب من البعيد عن االنحراف، من خالل عمميات تربوية وا 
 االنجراف لمسموك المنحرف تعمما أو تقميدا.

  ضرورة تفعيل نظام االشراف من ِقبل الوكالء والمرشدين الطالبيين والمعممين عمى
المتوسطة قبل االصطفاف الصباحي وعند الفسح وبعد خروج  بالمدارسالطالب 

لتوجيو لمحاالت الطالب من المدرسة، وذلك من أجل االشراف والرقابة وا
والسموكيات المخالفة لمنظام المدرسي والمخالفة لمقيم والتقاليد ولثقافة المجتمع 

 السوية.
  ضرورة وجود االعداد الكافية من وكالء المرسة ومرشدييا الطالبيين مقابل العدد

االجمالي لمطالب، فال يعقل أن يكون بالمدرسة وكيل مدرسة واحد ومرشد طالبي 
( طالب، فتمك االعداد تعيق وبال أدنى 111-211طالب ما بين ) مقابل اعداد

شك من الدور االشرافي والتوجييي والرقابي لكل من وكيل المدرسة ومرشدىا 
 الطالبي.

  عقد ممتقيات وندوات عممية حول االنحرافات السموكية لدى طالب المرحمة
 المتوسطة.

 السموكية لدى طالب المراحل  اجراء المزيد من الدراسات والبحوث عن االنحرافات
 الدراسية األخرى مثل االبتدائية والثانوية والجامعية.

  اجراء المزيد من الدراسات والبحوث عن االنحرافات السموكية لدى الطالب
 بمختمف المجتمعات )بالريف أو المدينة ...الخ(.

 ربوية اجراء المزيد من الدراسات والبحوث عن أحدث األساليب االجتماعية والت
 التي يمكن من خالليا مواجية ظاىرة االنحرافات السموكية لدى الطالب.
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 المراج:
 أوالً: المراج: العربٌة:

الجرٌمة والعقوبة فً الفقه اإلسالمً .5

ة دراسة لبعض مشكالت الطالب فً المدارس الثانوٌ .3
وما فً مستواها

مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات .2

العنف المدرسً .9

ئعة لتالمٌذ المرحلة االبتدائٌة بمدٌنة جدة ، المشكالت السلوكٌة الشا .1
التعلٌمٌة

وقت الفراغ وأثره فً انحراف السباب .5

علم اإلجرام وعلم العقاب .8
علم الجرٌمة .1
مشكالت الشباب والمنهج اإلسالمً فً عالجها .2

العنف فً المؤسسات التربوٌة والدور الوقائً لإلعالم .51

استراتٌجٌة أمنٌة لمواجهة جرائم العنف .55

53. 

52. 

مقدمة فً االنحراف االجتماعً

ظاهرة المضاربة)العنف( فً مجتم: المملكة العربٌة  .59
السعودٌة

عالقة المعاملة الوالدٌة القاسٌة والمناخ المدرسً بالسلوكٌات  .51
وٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة: الجانحة لدى طالب المدارس المتوسطة والثان

عالقة عامة ام عالقات نوعٌة؟

واق: المناخ المدرسً فً المدارس األساسٌة فً األردن من وجهة  .55
نظر معلمً التربٌة اإلسالمٌة وطلبة الصف العاشر وعالقته ببعض المتغٌرات
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مستوى المخالفات السلوكٌة لدى طلبة مرحلتً التعلٌم األساسً  .58
والثانوي كما ٌدركها المعلمون فً محافظة طولكرم بفلسطٌن فً ضوء عدٍد من 

المتغٌرات
نظرٌات علم الجرٌمة .51

:ثانٌاً: المراج: األجنبٌة
 - Dimensions Underlying  
Problem Behaviors, Emotions, and Related Psychosocial 
Factors in Early and Middle Adolescents

 

 Disturbing Behavior Checklists" Technical
 Manual, N/A, University of North Carolina at 

Charlotte, Retrieved from, 
http://education.uncc.edu/rfalgozz>

 

 

 
 
 

 
 
 

http://jea.sagepub.com/site/misc/terms.xhtml
http://jea.sagepub.com/site/misc/terms.xhtml
http://jea.sagepub.com/content%20/14/3/345.abstract
http://link.springer.com/journal/10464
http://link.springer.com/journal/10464
http://link.springer.com/journal/10464/43/3/page/1
http://education.uncc.edu/rfalgozz
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 مالحق الدراسة
 

 (1الملحق رقم)
 خطاب تسهٌل مهمة الباحث
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 (2الملحق رقم )
 قائمة بأسماء المحكمٌن ألداة الدراسة

الدرجة  االســــم م
 العممية

 التخصص

 عمم اجتماع الجريمة أستاذ  يعسير  ند. عبد الرحم 5
 أنثروبولوجيا أستاذ د. مصطفى عوض 3
 عمم اجتماع الجريمة أستاذ مشارك د. ناصر المييزع 2
 عمم االجتماع أستاذ مشارك د. الحبيب كشيده الدرويش 9
 خدمة اجتماعية أستاذ مشارك كامل شرقاوي د. محمد 1
عمم اجتماع  أستاذ مساعد د.أحمد الجمعان 5

 لجريمةا
 عمم االجتماع أستاذ مساعد د. إبراىيم المبارك 8
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 (3الممحق رقم )
 بيان بالمدارس المتوسطة باألحساء
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 (4الملحق رقم )
الصورة النهائٌة الستبانة المرشد الطالبً عن أنماط االنحرافات السلوكٌة 

 لدى طالب المرحلة المتوسطة باألحساء وعالقتها ببعض المتغٌرات
 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 وزارة التعلٌم      

 جامعة الملك فٌصل 
 كلٌــة اآلداب    

 أنماط االنحرافات السلوكٌة لدى طالب المرحلة المتوسطة فً مدٌنة األحساء 
دراسة تطبٌقٌة على جمٌ: المرشدٌن الطالبٌٌن وعٌنة من طالب المرحلة 

 المتوسطة 
 
 
 إعداد

 . فهد بن عبد الرحمن الخرٌفد
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  االستبانة رقم

 

 هذا ألغزاض إال تستخدم ولن سزية البيانات هذه
 البحث

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أخي املرشد الطاليب 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته    ،،،،،،،،،،، وبعد

 

السااكيةية لاادب طااالب  أنماااط احناراتااا بنينيي ينينيديت ارنينيلبار  لنونيني  بع نيني ا   

(، هتدف إىل معرفة أكثر أمننيا  احنررافنياا السنيل كية ة باألاساءالمراكة المتيسط
امل لشنينينينينينير  بنينينينينينيي الطنينينينينينيال  ع املرحلنينينينينينينية املل رنينينينينينيطة وعال ل نينينينينينيا بنينينينينينينع  املل نينينينينينيني اا 
احنجلباعينينينية واحن لينينينيالية وال ب ينينينية، ومعرفنينينينية أرنينينينا  أكثنينينير أمننينينيا  احنررافنينينينياا 

 الطالبيي.السل كية من وج ة نظر املرشدين 
إ  إجابلكم بكل صدق وشفافية هي طريق ا األمثنيل لل صني إ إىل نلنيا   
هامة رلعي إ  شاء اهلل على حتقيق أهداف هذه الدرارة، مع اللأكينيد علنيى 
 أ  إجابلكم رلوا  بسرية تامة ولن تسلخدم إحن ألغراض النو  العلبي.

 واهلل حيفظكم ويرعاكم
 البـاحـث                                                                   

 الخريف نفهد بن عبد الرحم
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 المحور األول: 
 : ما نوع مدرستكم المتوسطة؟ 8س 

   .  متوسط حكومي تحفيظ قرآن .           متوسطة حكومي  .8
 أخرى أذكر .................................            متوسط أىلي      .0

 المدينة أو القرية الذي تقع فيو مدرستك ؟ : ما اسم 0س
 اسم المدينة: .........................        
 اسم القرية : ...........................         

 : إذا كانت المدرسة تقع في مدينة فضال حدد اسم الحي الذي تقع فيو مدرستكم:...................س
 كم : )        ( طالبا : كم عدد الطالب في مدرست8س
 : كم عدد الوكالء في مدرستكم : )        ( وكيال5س
 : كم عدد المرشدين الطالبيين في مدرستكم : )        ( مرشدا9س
 : كم سنوات خبرتك في عملك كمرشد طالبي : )       ( سنة1س
 : ىل تطبق مدرستك نظام اإلشراف الصباحي قبل االصطفاف الصباحي؟ 1س

 . ال   .                 .إلى حد ما                    0نعم  .8

  في الفسحة ؟ اإلشراف نظام مدرستك تطبق ىل: .س
    ال. .               ما حد . إلى0                 نعم .8

  بعد خروج الطالب من المدرسة ؟ اإلشراف نظام مدرستك تطبق ىل: 82س
    ال. .               ما حد ى. إل0                 نعم  .8

 : ما المستوى االقتصادي لغالبية طالب مدرستكم ؟88س
    مستوى متدن. .        . مستوى متوسط0                 مستوى عال .8

 المحور الثاني:
فـــي  عزيـــزي المرشـــد الطالبـــي: مـــا مـــدى مالحظتـــك سنمـــاا االنحرافـــات الســـلوكية التـــي يمارســـها الطـــالب

 ىـ.88.8مدرستكم أو في محيطها. مع إحصاء بالحاالت التي تكررت في ىذا العام 

 ًوظ االًحشاف السلْكً م
أالحظَ      

 دائوا

أالحظَ  

 أحٍاًا

أالحظَ    

 ًادسا

 لن

 أالحظَ 

ػذد الحاالخ فً           
ُزا الؼام 
 الذساسً

      الكزب 8 8

      التِاّى تأداء الصالج فً الوذسسح  0

      ػذم أداء الصالج فً الوذسسح  .

      الصالج تذّى ّضْء  8

الغش فً االختثاساخ"شِشي   5

 ،فصلً"

     

      الِشّب هي الوذسسح  9

      تخشٌة هحتٌْاخ الوذسسح  1



(6102مارس  -يناير )44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 فهد بن عبد الرمحن اخلريف

  621 

 ًوظ االًحشاف السلْكً م
أالحظَ      

 دائوا

أالحظَ  

 أحٍاًا

أالحظَ    

 ًادسا

 لن

 أالحظَ 

ػذد الحاالخ فً           
ُزا الؼام 
 الذساسً

      الكتاتح ػلى الجذساى  1

      الشجاس تٍي الطالب "الوضاستح"  .

      تِذٌذ طالب الوذسسح لثؼضِن  82

تالضشب ػلى هؼلن االػتذاء   88

 تالوذسسح

     

      السة ّالشتن لوؼلن تالوذسسح  80

      التِذٌذ لوؼلن تالوذسسح  .8

      اصطحاب الجْال فً الوذسسح  88

ػشض هماطغ تلْتْث فاضحح تٍي   85

 الطالب

     

      التحششاخ الجٌسٍح تٍي الطالب  89

      سشلح أدّاخ الطالب  81

      حٍاصج الطالب للوخذساخ  81

      تشٌّج الطالب للوخذساخ  .8

      استخذام الطالب للوخذساخ  02

      تشفٍظ الطالب للغشاء  08

      حٍاصج طالة للسالح  00

      استخذام طالة للسالح ضذ صهٍلَ  .0

      استخذام طالة للسالح ضذ هؼلن  08

      تِذٌذ طالة َخش تالسالح  05

      حٍاصج آالخ حادج" هششط سكٍي 00  09

01  ّ       ٌش طالة فً ّثائك سسوٍحتض

      تضٌّش طالة لتْلٍغ ّلً أهشٍ  01

      سشلح سٍاسج طالة  .0

      سشلح هحتٌْاخ سٍاسج طالة  2.

      سشلح هحتٌْاخ سٍاسج هؼلن  8.

      تثادل هْاد إػالهٍح هوٌْػح  0.

      إتالف سٍاسج هؼلن  ..
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 المحور الثالث:
كفاٌاة اإلجاراءات الواجاب تنفٌاذها بحاق الطالاب أخً المرشد الطالبً، ماا رأٌاك فاً 

 مرتكب االنحراف السلوكً؟

 غير كافية كافيو إلى حد ما كافية تماما درجة االنحراف السلوكي م
    إجراءات الدرجة اسولى   1
    إجراءات الدرجة الثانية   2
    إجراءات الدرجة الثالثة   3
    إجراءات الدرجة الرابعة   4
    راءات الدرجة الخامسة  إج 5

 



(6102مارس  -يناير )44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 فهد بن عبد الرمحن اخلريف

  626 

 (5لممحق رقم )ا
الصورة النهائية الستبانة الطالب عن أنماط االنحرافات السموكية لدى 

 طالب المرحمة المتوسطة باألحساء 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ابين الطالب: 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته    ،،،،،،،،،،، وبعد

 

أنماااط احناراتااا  السااكيةية لاادب طااالب  ا   بنينيي ينينيديت ارنينيلبار  لنونيني  بع نيني

(، هتدف إىل معرفة أكثر أمننيا  احنررافنياا السنيل كية ة باألاساءالمراكة المتيسط
امل لشنينينينينينير  بنينينينينينيي الطنينينينينينيال  ع املرحلنينينينينينينية املل رنينينينينينيطة وعال ل نينينينينينيا بنينينينينينينع  املل نينينينينينيني اا 
احنجلباعينينينية واحن لينينينيالية وال ب ينينينية، ومعرفنينينينية أرنينينينا  أكثنينينير أمننينينيا  احنررافنينينينياا 

 من وج ة نظر املرشدين الطالبيي.السل كية 
إ  إجابلت بكل صنيدق وشنيفافية هنيي طريق نيا األمثنيل لل صني إ إىل نلنيا   
هامة رلعي إ  شاء اهلل على حتقيق أهداف هذه الدرارة، مع اللأكينيد علنيى 
 أ  إجابلكم رلوا  بسرية تامة ولن تسلخدم إحن ألغراض النو  العلبي.

 
 واهلل حيفظكم ويرعاكم

      
 البـاحـث                                                                   

 الخريف نفهد بن عبد الرحم
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  االستبانة رقم

 

 هذا ألغزاض إال تستخدم ولن سزية البيانات هذه
 البحث

 المحور األول : 
 : ما نوع مدرستكم المتوسطة؟ 8س 

   يظ قرآن .  متوسط حكومي تحف.           متوسطة حكومي  ..
 أخرى أذكر .................................            متوسط أىلي      .8

 : ما اسم المدينة أو القرية الذي تقع فيو مدرستك ؟ 0س
 اسم المدينة: .........................        
 اسم القرية : ...........................         

 قع في مدينة فضال حدد اسم الحي الذي تقع فيو مدرستكم:..................: إذا كانت المدرسة ت.س
 : كم عدد الطالب في مدرستكم : )        ( طالبا 8س
 : كم عدد الوكالء في مدرستكم : )        ( وكيال5س
 : كم عدد المرشدين الطالبيين في مدرستكم : )        ( مرشدا9س
 راف الصباحي قبل االصطفاف الصباحي؟ : ىل تطبق مدرستك نظام اإلش1س

 . ال   .                 .إلى حد ما                    0نعم  .8

  في الفسحة ؟ اإلشراف نظام مدرستك تطبق ىل: 1س
    ال. .               ما حد . إلى0                 نعم .8

  ن المدرسة ؟بعد خروج الطالب م اإلشراف نظام مدرستك تطبق ىل: .س
    ال. .               ما حد . إلى0                 . نعم8             

 : ما المستوى االقتصادي لغالبية طالب مدرستكم ؟82س
    ال. .               ما حد . إلى0                 نعم .8

 فات السلوكية على الطالب المنحرفين؟: ما مدى جديّة إدارة مدرستك في تطبيق الئحة المخال88س
   تطبيقها ضعيف. .               . تطبيقها متوسط 0                 تطبيقها جاد .8
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 المحور الثاني:
ابني الطالب: ما مدى مالحظتك سنماا االنحرافات السلوكية التي يمارسها الطـالب فـي مدرسـتكم أو فـي 

 محيطها .

 أالحظو   لوكينمط االنحراف الس م
 دائما    

 أالحظو
 أحيانا  

 أالحظو 
 نادرا   

 لم
 أالحظو 

     الكذب  8
     التهاون بأداء الصالة في المدرسة  0
     عدم أداء الصالة في المدرسة  .
     الصالة بدون وضوء  8
     شهري، فصلي"“الغش في االختبارات   5
     الهروب من المدرسة  9
     رسةتخريب محتويات المد  1
     الكتابة على الجدران  1
     الشجار بين الطالب "المضاربة"  .
     تهديد طالب المدرسة لبعضهم  82
     االعتداء بالضرب على معلم بالمدرسة  88
     السب والشتم لمعلم بالمدرسة  80
     التهديد لمعلم بالمدرسة  .8
     اصطحاب الجوال في المدرسة  88
     حة بين الطالبعرض مقاطع بلوتوث فاض  85
     التحرشات الجنسية بين الطالب  89
     سرقة أدوات الطالب  81
     حيازة الطالب للمخدرات  81
     ترويج الطالب للمخدرات  .8
     استخدام الطالب للمخدرات  02
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 لوكينمط االنحراف الس م
 أالحظو  

 دائما    
 أالحظو

 أحيانا  
 أالحظو 

 نادرا   
 لم

 أالحظو 
     تشفيط الطالب للغراء  08
     حيازة طالب للسالح  00
     استخدام طالب للسالح ضد زميلو  .0
     طالب للسالح ضد معلم استخدام  08
     تهديد طالب آلخر بالسالح  05
     حيازة آالت حادة" مشرا سكين ..  09
     تزوير طالب في وثائق رسمية  01
     تزوير طالب لتوقيع ولي أمره  01
     سرقة سيارة طالب  .0
     سرقة محتويات سيارة طالب  2.
     سرقة محتويات سيارة معلم  8.
     ية ممنوعةتبادل مواد إعالم  0.
     إتالف سيارة معلم  ..

 
 

 


