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 ملخص بحث

تعد مرحلة المراهقة من المراحل المهمة فى حيداة اإلنسدان؛ وذلدك لمدا لهدا مدن تدأثير علدى حياتده 
ولدة إلدى الرشدد ويصدل فدى نهايتهدا إلدى مسدتوى المستقبلية كلها فهى مرحلة انتقالية يمدر بهدا الفدرد مدن الطف

مدن النضددج فدى كافددة جواندب الشخصددية، ويمثددل المدراهقين ثددورة بشدرية ال يمكددن إغفالهدا أو اإلسددتهانه بهددا، 
بل يمكدن توظيفيهدا واسدتثمارها كقدوة دافعدة لتقددم المجتمدع ورقيدة فدى المسدتقبل، وأنهدا سدن األزمدات وتشدهد 

د مان العقاقير وظهدور السدلوكيات العدوانيدة وكثيدر مدن االضدطرابات النفسدية بدايات المشاغبات والجنوح وا 
والعقلية من بينها القلق واالكتئاب والفصام، وتلعدب تغيدرات المراهقدة الجسدمية والنفسدية والعقليدة واالنفعاليدة 

شدكالت دورا  فى زيادة مشكالت المراهقين ومعاناتهم؛ حيدث أطلدق الدبعض علدى مرحلدة المراهقدة مرحلدة الم
نظرا  لتعدد مشكالت المراهقين وتنوعهدا ممدا يسدتلزم تددخال مهنيدا مدن قبدل المتخصصدين لكدى تتجداوز هدذه 
المرحلة دون أن تترك أثرا  ضدارة قدى شخصديته، ولعدل مدن أبدرز المشدكالت واالنحرافدات التدى يعدانى منهدا 

ات السدلوكية تتعددد وتختلدف مددن المراهدق االنحرافدات السدلوكية والجنسددية، وبدالرغم مدن أن مظداهر االنحرافدد
مجتمددددع آلخددددر ومددددن حضددددارة ألخددددرى؛ اإل أن هندددداك مجموعددددة مددددن القدددديم والسددددلوكيات التددددى ال تختلددددف 
المجتمعات فى اعتبارها انحراف، وتتحدد مشدكلة الدراسدة فدى االجابدة علدى التسداؤل التدالى مدا دور طريقدة 

راهقدات؟ مدن خدالل تحديدد أهدم المشدكالت التدى خدمة الفدرد فدى مواجهدة االنحرافدات السدلوكية للطالبدات الم
تواجددده الطالبدددات المراهقدددات المنحرفدددات سدددلوكيا ، والوقدددوف علدددى دور طريقدددة خدمدددة الفدددرد فدددى مواجهتهدددا، 
ووضع اساليب عالجية مقترحة لتفعيل دور طريقة خدمة الفرد فى مواجهدة االنحرافدات السدلوكية للطالبدات 

 المراهقات.
البحددوث الوصددفية، اعتمددادا علددى مددنهج المسددح االجتمدداعي الشدددامل ُيعددد هددذا البحددث مددن نمددط 

لألخصدددائيين االجتمددداعيين بدددادارة غدددرب الفيدددوم التعليميدددة بمحافظدددة الفيدددوم، واعتمددددت الباحثدددة فدددي البحدددث 
الميددداني علددى مقيدداس االنحرافددات السددلوكية للطالبددات المراهقددات، وقددد وتوصددل البحددث إلددى اإلجابددة علددى 

التدددى تمثلدددت فدددى انتشدددار مشدددكلة تمدددرد الطالبدددات المراهقدددات المنحرفدددات سدددلوكيا علدددى تسددداؤالت الدراسدددة و 
السددلطة، والمشدداغبة، وتكددوين عالقددات مددع الجددنس اآلخددر، وتددم اقتددراح مجموعددة مددن االسدداليب العالجيددة 

 لتفعيل دور طريقة خدمة الفرد فى مواجهة االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات.
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Summary 

The behavioral deviations of adolescent students and the role Case Work 

Methods in facing them 

Dr. Fatma Anwar Mohamed El Sayied 

Assistant Professor, Department of Social Work Methods 

Adolescence is one of the important stages in human life, because of its impact 

on the future of life as a transition from the individual from childhood to 

adulthood and up to the end of a level of maturity in all aspects of personality, 

and adolescents represent a human revolution can not be overlooked or 

underestimated It can be employed and invested as a driving force for the 

progress of society and paperless in the future, and it is the age of crisis and 

witnesses the beginnings of riots and delinquency and drug addiction and the 

emergence of aggressive behaviors and many mental and mental disorders 

including anxiety, depression and schizophrenia, and play changes of physical 

adolescence and nose Some people called the adolescence stage the problems 

stage due to the multiple and varied problems of adolescents, which requires 

professional intervention by specialists in order to overcome this stage without 

leaving a detrimental impact on his personality, and perhaps the most 

prominent problems and deviations suffered by him Although adolescent 

behavioral and sexual deviations, although the manifestations of behavioral 

deviations vary and vary from society to society and civilization to another; 

however, there are a set of values and behaviors that do not differ in societies 

as a deviation, and determine the problem of study in the answer to the 

Question: What is the role Case Work Methods in the face of behavioral 

deviations of adolescent students? By identifying the most important problems 

faced by adolescent students behaviorally deviant, and to identify the role of 

Case Work Methods in the face, and the development of suggested remedial 

methods to activate the role of Case Work Methods in the face of behavioral 

deviations of teenage students. 

This research is a descriptive type of research based on the 

comprehensive social survey methodology for social workers in the West 

Fayoum Educational Administration, Fayoum Governorate. The researcher 

adopted in the field research on the behavioral deviations of adolescent 

students. Adolescent behavioral deviations on power, hooliganism, and 

relationships with the opposite sex, and a range of therapeutic methods have 

been proposed to activate the role of Case Work Methods in the face of 

behavioral deviations of teenage students. 
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 أواًل: مشكلة البحث:
تثمار العنصدر البشدرى االسدتثمار األمثدل باعتبداره القدادر يقاس تقدم األمم بقدرتها علدى اسد

علددى تحريددك وتنميددة اإلمكانيددات الماديددة الموجددودة داخددل المجتمددع، ويعددد األطفددال والمددراهقين أهددم 
هددذه العناصددر التددي يجددب أن نوليهددا مزيدددا مددن االهتمددام؛ ألن طفددل اليددوم هددو رجددل الغددد، والطفددل 

اإلرشاد والتوعية والنصح والرعاية حتى يعد مدواطن صدالح صفحة بيضاء في حاجة إلى التوجيه و 
منتمددي إلددى المجتمددع الددذي يوجددد فيدده فددال يددتمكن المجتمددع مددن النمددو واالزدهددار إذا مددا وجددد فيدده 
المشاغبون الذين تلقوا تربية متساهلة، والذين أصبحت تصرفاتهم غير الئقة من جراء عددم ضدبط 

 هما.تصرفاتهم من قبل كال الوالدين أو أحد
وتعدد مرحلددة المراهقددة مددن المراحددل المهمددة فددى حيدداة اإلنسددان؛ وذلددك لمددا لهددا مددن تددأثير علددى 
حياته المستقبلية كلها فهى مرحلة انتقالية يمر بها الفرد من الطفولة إلى الرشد ويصل فى نهايتهدا 
ت إلددى مسددتوى مددن النضددج فددى كافددة جوانددب الشخصددية؛ وأنهددا مرحلددة تتميددز بالعديددد مددن التطددورا

والتغيرات الفسيولوجية المعقددة والعديدد مدن الصدراعات النفسدية المسدتمرة التدى تحتداج إلدى االحتدواء 
والتعامل المبكر مع أى تجاوزات للمعايير والقيم األخالقية حتى ال تتفاقم تلدك االحتياجدات وتتعقدد 

مسدمى)الوالدة  تلك المشكالت وتغيدر مسدار حيداتهم باألسدرة؛ لدذلك فقدد أطلدق عليهدا بعدض العلمداء
 الثانية(. 

وترجدددع أهميدددة مرحلدددة المراهقدددة إلدددى أن المدددراهقين يمثلدددون ثدددورة بشدددرية ال يمكدددن إغفالهدددا أو 
اإلستهانه بها، بل يمكن توظيفيها واستثمارها كقدوة دافعدة لتقددم المجتمدع ورقيدة فدى المسدتقبل، كمدا 

هدذه المرحلدة التدي تنتقدل  أنها مرحلة نمائيدة مدن أخطدر مراحدل عمدر اإلنسدان، ومكمدن الخطدر فدي
باإلنسددان مددن الطفولددة إلددى الرشددد، وهددي التغيددرات فددي مظدداهر النمددو المختلفددة )الجسددمية والعقليددة 
واالجتماعية واالنفعالية والدينية والخلقية(، وأنها سدن األزمدات وتشدهد بددايات المشداغبات والجندوح 

دمددان العقدداقير وظهددور السددلوكيات العدوانيددة وكثيددر مددن اال ضددطرابات النفسددية والعقليددة مددن بينهددا وا 
القلدق واالكتئدداب والفصدام، وتلعددب تغيددرات المراهقدة الجسددمية والنفسددية والعقليدة واالنفعاليددة دورا  فددى 

( حيدددث أطلدددق الدددبعض علدددى 13م، 2555زيدددادة مشدددكالت المدددراهقين ومعانددداتهم)أبو بكدددر محمدددد: 
مراهقين وتنوعهدا ممدا يسدتلزم تددخال مهنيدا مرحلة المراهقة مرحلة المشكالت نظرا  لتعدد مشكالت ال

مددن قبدددل المتخصصدددين لكددى تتجددداوز هدددذه المرحلددة دون أن تتدددرك أثدددرا  ضددارا  قدددى شخصددديته)خولة 
(، ولعدددل مدددن أبدددرز المشدددكالت واالنحرافدددات التدددى يعدددانى منهدددا المراهدددق 14م، 2554عبددددالكريم: 

فددات السددلوكية تتعدددد وتختلددف مددن االنحرافددات السددلوكية والجنسددية، وبددالرغم مددن أن مظدداهر االنحرا
مجتمددع آلخددر ومددن حضددارة ألخددرى؛ اإل أن هندداك مجموعددة مددن القدديم والسددلوكيات التددى ال تختلددف 

 (.1م، 2516المجتمعات فى اعتبارها انحراف)وزارة التعليم: 
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وتعدددد االنحرافدددات السدددلوكية مدددن المشدددكالت االجتماعيدددة الخطيدددرة والمسدددتفحلة فدددى العصدددر  
كلة متعددة األبعاد تجمع ما بدين التدأثير النفسدى واالجتمداعى واالقتصدادى علدى الحديث؛ فهى مش

م( التدى كشدفت 2514كل من الفرد والمجتمع، وهذا ما اكدت عليه نتائج دراسة)ايمان عبدالجواد: 
عن انتشار االنحرافات السلوكية بين تالميذ المرحلة اإلعدادية بنسبة مرتفعة مع وجود عالقة بدين 

ألسرية واالنحرافات السلوكية للمراهقين، وتعد ظاهرة العنف والمشاغبة من المشدكالت التدى البيئة ا
انتشدددرت بصدددورة كبيدددرة فدددى فصدددول المددددارس اإلعداديدددة، وهدددذا يتفدددق مدددع مدددا أشدددارت إليددده نتدددائج 

( أن المشددداغبة لددددى المراهقدددات تتمثدددل فدددى االعتدددراض 652 -560م،2551دراسدددة)عمرو علدددى: 
: Rigbyلددى المدددرس، وضددرب األقددران، ويتفددق أيضددا مددع دراسددة )ريجبددي بصددورة غيددر مالئمددة ع

لددى المدراهقين المنحدرفين والتدى   Bullyingم( التى أكدت على انتشار مشدكلة المشداغبة 2553
 تظهر فى الرغبة فى األذى وفعل األذى وتكراره والتمتع بايقاب األذى باألخرين.

شكالت التى تعانى منها المراهقدات المنحرفدات وتعد مشكلة التمرد على السلطة من أكثر الم
م( التددى أكدددت علددى أن أكثددر المشددكالت Ray :2552سددلوكيا، وهددذا يتفددق مددع نتددائج دراسددة)راي 

السلوكية لدى المراهقين فدى المدرسدة االمبدااله، وعددم الطاعدة ألوامدر المدرسدين، والعددوان، ويتفدق 
م( أن اإلسددداءة الوالديدددة للمراهقدددات تتدددرك 2515مدددع مدددا أشدددارت إليددده نتدددائج دراسدددة) تيسدددير السددديد: 

بصددمات كموجهددات فددى تشدديكل سددلوكهن المضددطرب، وتمهددد الطريددق لمشدداكل سددلوكية ونفسددية ال 
شدددعورية تحولهدددا إلدددى شخصدددية منحرفدددة نفسددديا  ناقمدددة علدددى المجتمدددع، وتعرضدددها للهدددزات النفسدددية 

مجتمعهددا، والتددى يتصددف مددن الشددديدة وتدددفعها إلددى التمددرد علددى نفسددها وعلددى أسددرتها ومدرسددتها و 
يعدددانى منهدددا بحالدددة مزاجيدددة غيدددر مسدددتقرة، وعددددم التكيدددف مدددع المواقدددف الجديددددة، وسدددرعة التهددديج، 

 والغضب، والعدوانية، والتحدى، وعدم اإلصغاء ل خرين ومعارضتهم ومضيقاتهم.
عن كما تواجه الطالبدات المراهقدات المنحرفدات سدلوكيا  العديدد مدن المشدكالت العاطفيدة ويدتطل

لخوض تجربدة االرتبداط مدع الجدنس اآلخدر، وخدوض مغدامرة االسدتقالل عدن األسدرة والحريدة والدنقم 
علددى الضددوابط والقيددود األسددرية المفروضددة علدديهن، وهددذا مددا أكدددت عليدده دراسددة )محمددد حسددان: 

م( التى اشارت نتائجها أن معظم مستخدمى شبكات االنترنت من المراهقين والشباب الذين 2515
علددى الشددبكة دون هدددف محدددد، وأن معظددم المواقددع التددى يسددتخدمونها المواقددع االباحيددة،  يدددخلون

وتبادل الصور واألفالم اإلباحية عبر البريد اإللكترونى، واقامة عالقات غير مشروعة عبر غرف 
م( التددى تناولددت أنشددطة خدمددة 2556الدردشددة، وهددذا يتفددق أيضددا مددع نتددائج دراسة)اليسددون هددانى: 

الطالب المراهقين للتغلب على الحدزن، والتدى تسدتهدف مسداعدة المتخصصدين الدذين  الجماعة مع
يعملون مع المراهقين لتحسين نموهم العاطفى وثقدل مهدارات التكيدف االجتمداعى لهدم بصدورة أكثدر 
ايجابية، والعمل على تقديم اطار موسع لمساعدة المراهقين على التغلب على أحدزانهم ومشدكالتهم 

جتماعيددة المختلفددة بصددورة علميددة ومهنيددة، وأوضددحت نتددائج دراسددة )مددارك دوهيرتددى: النفسددية واال
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م( ان هنددددداك تدددددأثيرات سدددددلبية السدددددتخدام االنترندددددت وتنكولوجيدددددا االتصددددداالت علدددددى انتشدددددار 2558
 انحرافات أخالقية وجنسية بين طالب المرحلة الثانوية.

م فيده بسدهولة؛ ولكدن يمكددن ويعدد السدلوك اإلنسدانى أمدر شدديد التعقيدد ويصددعب فهمده والدتحك
المسدداهمة فددى توجيهدده والحددد مددن تطددور أشددكاله االنحرافيددة الضددارة؛ وذلددك باالعتمدداد علددى نمدداذج 
مهنيددة وأسدداليب فنيددة مالئمددة لطبيعددة الموقددف اإلشددكالى، وتحتدداج الفتدداه المراهقددة إلددى تدددخل فددورى 

نمدا علدى  وعاجل للحدد مدن االنحرافدات السدلوكية وخاصدة ألنهدا ال تمثدل عدبء علدى األسدرة فقدط وا 
الحيدداة االجتماعيددة ككددل، وبالتددالى وجددب أن تتخددذ اجددراءات حازمددة ورادعددة للسددلوكيات االنحرافيددة 
للفتيددات واحتدددوائهن وحسدددن تددوجيههن والحدددد مدددن قددوة اسدددتجابتهن للمدددؤثرات الضددارة المحيطدددة بهدددن 

دهن الفدددردى وحمدددايتهن مدددن الوقدددوب فدددى االنحدددراف مدددن خدددالل ضدددمان رعدددايتهن وتدددوجيههن وارشدددا
والجمدداعى ورعددايتهن نفسدديا واجتماعيددا وتدداهيلهن وتدددربيهن للحددد مددن مخدداطر سددلوكيات االنحددراف 

 (.45 -44م، 2517لديهن قبل تفاقمها)ناهد أحمد: 
وانطالقا  من تضافر جهود المهنين فى العديدد مدن التخصصدات العلميدة للحدد مدن مظداهر 

االجتماعيدة احددى تلدك التخصصدات التدى باتدت تهدتم السلوك االنحرافى للمراهقين، وتمثل الخدمدة 
وتسدداعد الممارسددة المهنيددة لخدمددة الفددرد  (12م، 2510بالعمددل مددع هددذه الفئددة)ايهاب عبدددالخالق: 

فدددى تحسددين ظددروف وأوضدداب المدددراهقين المنحددرفين سددلوكيا  ووقددايتهم مدددن  كأحددد طرقهددا األساسددية
يدة المختلفدة، وهدى تسدتهدف التددخل والتداثير فدى الوقوب فدى الجدرائم واالنحرافدات السدلوكية واألخالق

حياة الفرد االجتماعية والنفسية لتحسين وتوجيده وتددعيم وظيفتده االجتماعيدة، اعتمدادا  علدى نمداذج 
للممارسة المهنية متعددة تتفق وطبيعة المشكالت التى تتعامل معها، ويتحدد اختيار النموذج تبعا 

 لطبيعة المشكلة ونمط العميل.
مهمدددة اخصدددائى خدمدددة الفدددرد هدددى وضدددع خطدددة وبرندددامج وأسدددلوب عمدددل لمسددداعدة  وتصدددبح

المراهددددق للتخلددددى عددددن األفكددددار والمعتقدددددات واالتجاهددددات الخاطئددددة، وتدريبدددده علددددى تعلددددم األفكددددار 
واالتجاهددات السددوية التددى تتخددذ مقياسددا  للصددواب والخطددأ، وتوجدده سددلوكه باسددتمرار إلددى الصددواب؛ 

شكالته بفعالية، وتتطلب هذه الممارسة أن يتسلح اخصائى خدمة لكى يصبح قادرا  على مواجهة م
الفرد بالمعارف واألساليب العلمية التى تدتالئم مدع نوعيدة المشدكالت واالضدطرابات التدى يتعداملون 

م، 2510معهددا، وسددمات وخصددائص العمددالء الددذين يعددانون مددن تلددك المشكالت)سددالمة منصددور: 
اسة فى االجابة عن التساؤل التالى ما دور طريقة خدمة (، ومما سبق عرضه تتحدد مشكلة الدر 2

الفرد فى مواجهة االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات؟ مدن خدالل تحديدد أهدم المشدكالت التدى 
تواجدددده الطالبددددات المراهقدددددات المنحرفددددات سددددلوكيا ، والوقدددددوف علددددى دور طريقددددة خدمدددددة الفددددرد فدددددى 

تفعيل دور طريقة خدمة الفرد فدى مواجهدة االنحرافدات مواجهتها، ووضع اساليب عالجية مقترحة ل
 السلوكية للطالبات المراهقات.
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  أهداف البحث: 1ثانيا:
 تحديد أنماط االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات. الهدف الرئيسى األول:

 : الوقوف على دور طريقة خدمة الفرد فى مواجهة االنحرافات السلوكيةالهدف الرئيسى الثانى 
 للطالبات المراهقات.

وضع اساليب عالجية مقترحة لتفعيل دور طريقة خدمة الفرد فى  الهدف الرئيسى الثالث:
 مواجهة االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات.

 
 ثالثا: تسا الت البحث: 
ما أنماط االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات؟ وينبثق من هذا  التسا ل الرئيسى األول:
 التالية:التساؤل التساؤالت الفرعية 

 التمرد على السلطة. -1
 اقامة عالقات مع الجنس اآلخر. -2

 المشاغبة.  -3

ما دور طريقة خدمة الفرد فى مواجهة االنحرافات السلوكية للطالبات  التسا ل الرئيسى الثانى:
 المراهقات؟

طريقة خدمة الفرد فى  ما االساليب العالجية المقترحة لتفعيل دور التسا ل الرئيسى الثالث:
 مواجهة االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات؟

 رابعًا: مفاهيم البحث:
 مفهوم المراهقة: 

تعد المراهقة فترة انتقالية تتصل بين مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد، وتمثل االنتقال من 
تنتهى بسبب اختالف التبعية إلى االستقالل الذاتى التدريجى، ويصعب تحديد متى تبدأ أو متى 

األزمنة واختالف الثقافات، وبسبب النمو البيولوجى والنفسى واالجتماعى الخاص باألفراد حسب 
المجتمعات، وبناء على أشكال وأنواب التربية والثقافة السائدة فى كل مجتمع على حدة، 

راب من الشيء، م( كلمة "المراهقة" إلى الفعل "راهق" الذي يعني االقت2553ويعرف)ابن منظور: 
فراهق الغالم فهو مراهق، أي: قارب االحتالم، ورهقت الشيء رهقا ، أي: قربت منه، والمعنى هنا 
يشير إلى االقتراب من النضج والرشد، المراهق هو الغالم الذي قارب الحلم، وفى حديث موسى 

ا طغيانا وكفرا ، عليه السالم مع الخضر قوله عن سبب قتل الغالم أنه لو أدرك والديه ألرهقهم
َقُهَما ُطْغَيان ا َوُكْفر اوذلك فى قوله تعالى  يَنا َأْن ُيْره  َنْين  َفَخش  َرْدَنا َفأَ  ﴾80﴿ َوَأمَّا اْلُغاَلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤم 

ا ْنُه َزَكاة  َوَأْقَرَب ُرْحم  َلُهَما َرب ُهَما َخْير ا م  ﴾ سورة الكهف، وجاء في)مجمع اللغة العربية: 81﴿ َأْن ُيْبد 
( راهق الغالم فهو مراهق، أي قارب االحتالم والكلمة التي تقابل المراهقة في اللغة 285م، 2555

https://equran.me/tafseer-2220-18.html
https://equran.me/tafseer-2220-18.html
https://equran.me/tafseer-2221-18.html
https://equran.me/tafseer-2221-18.html
https://equran.me/tafseer-2221-18.html
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الفترة التي تستغرق من سنة إلى سنتين قبيل  ( وتطلق على(Pubescenceاإلنجليزية هي كلمة 
يطلق على الفترة في بداية الحلم حتى أوائل العشرينيات،  (Adolescent)االحتالم، ومصطلح 

االجتماعية وال يمكن أن  –وفي الواقع إن تحديد المرحلة العمرية للمراهقة يخضع للمعايير الثقافية 
 تخضع للتحديدات الزمنية بشكل مباشر.

( المراهقة بأنها تعنى التدرج نحو النضج الجسمى 135، 2550رف )ستيفن هارد: ويع
والعقلى والجسمى واالجتماعى والسلوكى، وهى فترة تبدأ بالبلوغ)حيث يتحقق النضج الجنسى(، 
وتنتهى بالرشد حيث يتحقق النضج االجتماعى، وتعرفها)أمال صادق، فؤاد أبو حطب: 

نية التى تتوسط مرحلة الطفولة والرشد ويقترب فيها الطفل غير ( بأنها الفترة الزم55م،1000
م( بأنها حالة 2554الناضج من النضج فى كافة جوانب شخصيته، ويعرفها)عبدالفتاح دويدار: 

عامة تدل على مجموعة من التغيرات النفسية والجسمية التى يتعرض لها الفرد، وتقع الفترة ما بين 
المفاهيم السابقة نجد أنها ركزت على خصائص مرحلة المراهقة الطفولة والنضج، ومن تحليل 

وجود تحول بيولوجى وعقلى واجتماعى للفرد، وتتميز فيها تصرفات الفرد باالنفعاالت الحادة 
وتوجد تصنيفات مختلفة  والتوترات العنيفة، وأنها فترة زمنية تتوسط مرحلة الطفولة والرشد،

م، احمد عبدالكريم، محمد 2554اطسون، هنرى كالى، : )روبرت و المرحلة المراهقة ومنه
  م(2515خطاب، 
وهى هادئة نسبيا  وتتصف باالستقرار العاطفى، ولديها قدرة على المراهقة المتكيفة:  -1

 ضبط انفعاالتها السلبية، ولديها عالقات طيبة مع المحطين بها.
وينعزل عن مشاركة  وهى التى يتقوقع فيها المراهق على نفسه،المراهقة االنسحابية:  -9

أقرانه فى األنشطة المختلفة، ويميل إلى قراءة القصص والروايات، وتقل لديه فرص 
 التفاعل االجتماعى.

وهى التى يميل سلوك المراهق فيها باالعتداء على غيره أو المراهقة العدوانية المتمردة:  -2
  على نفسه، ويخرج على القواعد العامة.

سلوك المراهق فيها بالتمرد على السلطة، والمشاغبة، واقامة  ويتصفالمراهقة المنحرفة:  -4
 عالقات غير طبيعية مع الجنس اآلخر، وينقاد لضغوط أصدقاء السوء.

 
 مفهوم االنحرافات السلوكية:
( االنحراف بأنه هو االبتعاد عن ما هو مألوف، ويعرفه )محمد 1086يعرف )أحمد بدوى:

السلوكية غير المرغوب فيها والتى تصدر مدن الشدخص ( بأنه االستجابات 153م، 1080غيث: 
( سلوك يختلف عمدا ألفتده الجماعدة، 14م، 2551فى مواقف معينة، ويعرفه )حسن عبدالمعطى: 

ويتكدرر عنددد صدداحبه، وينطددوى علددى اضددطراب يضددايقه، وقددد ينتشددر فيددؤثر فددى أشددكال أخددرى مددن 
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محمدددود اسدددماعيل ورخدددرون: السدددلوك، كمدددا يخشدددى مدددن تطدددوره وتعطيلددده لدددبعض الوظدددائف. يعرف)
( االنحرافات السلوكية بأنها عبارة عن كل سلوك سي  يقوم بده الفدرد يتعدارض مدع 205م، 2515

المعايير االجتماعية التى تعارف عليها غالبية أفراد المجتمع ويترتب علي ممارسته ضرر يصيب 
 ة عامة.الفرد الذى مارس السلوك نفسه أو األشخاص المحيطين به أو المجتمع بصف

( االنحرافددددددات السددددددلوكية بأنهددددددا حملددددددة األفعددددددال 25م، 2555ويعرف)مصددددددطفى سددددددويف: 
والتصدددرفات التدددى تحددداول تخطدددى كدددل حدددواجز التحدددريم االجتمددداعى كالقدددانون والشدددرائع واألخدددالق 
واألعددراف والتقاليددد والددنظم السياسددية، ويترتددب عليهددا ضددرر للفددرد والمجتمددع معددا ، وتعرفدده )إيمددان 

( بأنها أنماط سدلوكية ظداهرة تعكدس خرقدا  لألعدراف االجتماعيدة المقبولدة 340م، 2550الكاشف: 
يوجهها الفرد نحو اآلخرين أو نحو نفسده بغدرض اإليدذاء وخدرق القدوانين، وهدى سدلوكيات يسدتطيع 
اآلخرون مالحظتها بسهولة، وتتميز بالتكرار والحدة، وتدؤثر هدذه السدلوكيات علدى الكفداءة النفسدية 

، وتحد من تفاعلة مع اآلخرين، ويشير االنحراف إلدى خصدائص سدلوكية، فداالنحراف واالجتماعية
نمددا هددو خاصددية تشددير إلددى مسددتوى قيمددى خددارجى؛  لدديس خاصددية ذاتيددة مددن خصددائص السددلوك؛ وا 

 م(2512ولذا يصنف االنحراف من الناحية االجتماعية إلى ثالث فئات: )هانى الصارى: 
ذى ينبددع مددن ذات الشخصددية أى يكددون سددلوكا  فرديددا  ، وهددو االنحددراف الدداإلنحككراف الفككردى -1

 مميزا  لذات الشخص، وربما يرجع ذلك إلى العوامل البيولوجية والوراثية.
، ويرجددع إلددى المواقددف الضدداغطة التددى تدددفع الفددرد إلددى االعتددداء علددى اإلنحككراف المككوقفى -2

 للجوب. القواعد الموضوعية للسلوك مثل اصرار الشخص على السرقة حال تعرض أسرته
، ويعنددى االنحددراف كثقافددة فرعيددة أو كنسددق سددلوكى مصددحوب بتنظدديم اإلنحككراف المككنظم -3

اجتمدداعى لدده مددا يميددزه عددن طددابع الثقافددة الكبددرى، والتنظدديم االجتمدداعى لالنحددراف داخددل 
الثقافة الكبرى يظهر تلقائيا  فى بعض الجماعدات التدى تمدارس حيداة انحرافيدة كالعصدابات 

 وغيرها.
وهو السلوك الذي يصدر من  ىإنحراف قيم حراف عند المراهق إلى قسمين:وينقسم اإلن

المراهق، ويعود عليه بالضرر أو إهدار لقيمة الوقت والجهد والمال وهو ناتج من فكرة وقناعة 
نحراف أخالقي يصدر من المراهق يخدش الحياء أو يعود  وهو سلوك داخلية بأداء هذا السلوك، وا 

فرد نفسه أو غيره سواء باإلعتداء المباشر أو من خالل التحريض، بالضرر المباشر على ال
اإلنحراف القيمي أكثر خطورة؛ ألنه يحمل مفاهيم وقناعات ينتج عنها  والفرق بين اإلنحرافين

وتتعدد مستويات اإلنحراف عند  ،سلوك؛ بينما اإلنحراف األخالقي قد يكون عن هوى في النفس
  :(14 -13م، 7251)ناهد أحمد: المراهقين إلى

 .عندما يمارس المراهق لجميع أنواب اإلنحراف بصورة دائمة ومتكررة إنحراف خطر:  -1
 .عندما يمارس المراهق غالبية أنواب اإلنحراف بصورة دائمة ومتكررة إنحراف شديد: -2
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 .عندما يمارس المراهق أكثر من إنحراف بصورة متكررة إنحراف بسيط: -3
 .عدة إنحرافات لمرة واحدة فقط الذي مارس معرض لإلنحراف بشدة: -4
الدذي مدارس نوعدا مددن اإلنحرافدات لمدرة واحددة ومازالدت تسدمح لده الفرصددة  معكرض لإلنحكراف:  -5

 .بممارسة اإلنحراف ولكنه يقاوم باإلمتناب
 .المراهق الذي لم يمارس ألي نوب من أنواب اإلنحراف وال تعرض له غير منحرف: -6

يمكن للباحثة تحديد مفهوم االنحرافات السكلوكية للطالبكة وباستعراض المفاهيم السابقة         
 المراهقة فى الدراسة الحالية فى اآلتى:

وتقصد الباحثة به السلوكيات الصادرة  تمرد الطالبات المنحرفات سلوكيا على السلطة: -1
من الطالبة المراهقة والتى ترفض فيه التعليمات واألوامر المعمول بها بالمدرسة، 

لى توجيهات إدارة المدرسة دون مبرر، وتحريضها لزميالتها على عدم تنفيذ واعتراضها ع
 تلك التعليمات.

وتقصد الباحثة به تعمد الطالبة المراهقة احداث  مشاغبة الطالبات المنحرفات سلوكيا: -2
الفوضى والضوضاء داخل الفصل الدراسى أو أثناء ممارسة النشاط المدرسى، وسعيها 

رسة، وانفعالها على زميالتها ألتفه األسباب، والسخرية منهم بشكل إلى تخريب مرافق المد
 مستمر.

وتقصد الباحثة به سعى الطالبة  عالقات الطالبات المنحرفات سلوكيا مع الجنس اآلخر: -3
المراهقة على تكوين عالقات مع الجنس اآلخر، وحرصها على لفت األنظار إليها 

تباهيها أمام زميالتها بعالقاتها الشخصية مع بمالبسها وأدوات زينتها وطريقة مشيها، و 
 الجنس اآلخر، وارشادها لهن على كيفية اقامة عالقات مع الجنس اآلخر.

 خامسا: اإلجراءات المنهجية للبحث:
ُيعد هذا البحث من البحوث التي تنتمي إلى نمط  نوع البحث والمنهج المستخدم: -1

ة معينة أو موقف ا تغلب عليه صفة البحوث الوصفية التى تستهدف تقرير خصائص ظاهر 
التحديد، وتحاول وصف الواقع الحاضر بهدف الوقوف على واقع االنحرافات السلوكية 
للطالبات المراهقات ودور طريقة خدمة الفرد فى مواجهتها، اعتمادا على منهج المسح 

 ظة الفيوم. االجتماعي الشامل لالخصائيين االجتماعيين بادارة غرب الفيوم التعليمية محاف
: اتساقا  مع متطلبات البحث فقد اعتمدت الباحثة في البحث الميداني على أدوات البحث -9

مقياس االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات، ولتصميمه فقد رجعت الباحثة إلى الكتب 
النظرية والدراسات والمقاييس المرتبطة به، وأمكنها صياغة ثالثة أبعاد أساسية للمقياس 

أنماط االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات، ودور طريقة خدمة الفرد فى مواجهة هى: و 
االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات، واالساليب العالجية المقترحة لتفعيل دور طريقة 
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، وتم إجراء صدق المقياس خدمة الفرد فى مواجهة االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات
على عدد سبعة من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية بعرضه 

جامعة الفيوم، وذلك لطرح رؤيتهم في المقياس؛ ولتحديد مدى صالحية األداة واتساق فقراتها 
ومالءمتها ألهداف البحث، وسالمة الصياغة اللغوية للعبارات، وكذلك مدى وضوح العبارات 

ت الباحثة من مالحظاتهم، واستبعدت بعض العبارات غير المرتبطة وسهولتها؛ وقد استفاد
بالموضوب، وقد اعتمدت الباحثة على العبارات التي أكدت عملية التحكيم وجود اتفاق عليها 

فأكثر، وقد أسفرت هذه الخطوة عن حذف بعض العبارات التي لم يتفق  %05بنسبة ثقة 
ضافة بعض العبارات %75فاقهم عليها عنعليها غالبية المحكمين والتي قلت نسبة ات ، وا 

، ثم قامت الباحثة بقياس اإلتساق الداخلى لألداة %75التي زادت نسبة االتفاق عليها عن 
للوقوف على االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس باجمالي العبارات التي يشتمل 

تباطها دال عند مستوى من إجمالي العبارات ار  %78عليها كل بعد، وكانت النتيجة أن 
من  %11، بينما كان 5.55ارتباطها دال عند مستوى معنوية  %11، و5.51معنوية

العبارات غير دال، وهذه النسبة مقبولة إلجراء الثبات على المقياس، ثم قامت الباحثة 
للتأكد من ثبات األداة عن طريق إجراء  T-Testباستخدام اختبار  باجراءات ثبات المقياس

ق المقياس على مجموعة من المبحوثين قوامها خمسة عشر مبحوثا، على فترتين يفصل تطبي
بينهما فاصل زمني مقداره خمسة عشر يوما، وذلك للتعرف على مدى وجود فروق ذات 

( وهى 5.153داللة معنوية بينهما، وقد أفادت نتائج تطبيق االختبار أن قيمة ت المعنوية )
يعنى عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين القياسين مما  ( وهذا 5،55قيمة أكبر من ) 

 وهذا ما يوضحه الجدول التالى:يؤكد على ثبات أداة جمع البيانات، 

 للتعرف على الفروق بين القياسين القبلي والبعدي.  T- Test( تطبيق اختبار 0جدول رقم )

ن الفرق بي المتوسط إجمالي المقياس
 المتوسطين 

مستوى 
 المعنوية

درجة 
 القرار المعنوية Tقيمة  الحرية

 170.855 القبلي
0.6555 5.05 28 1.460 5.153 

ال توجد 
 180.455 الُبعدي فروق

لألبعداد المتعلقدة   Reliability Coefficientتم قياس االتسداق الدداخلي  االتساق الداخلي لألداة:
ك بحسداب معامدل " كرونبدا  ألفدا " لمجتمدع بمقياس االنحرافات السدلوكية للطالبدات المراهقدات، وذلد

مؤشدر ا قوي دا  (. وهدذه النتيجدة ُتعدد5.807( مبحوث دا، فكاندت قيمدة ألفدا لده )77البحدث والتدي بلغدت )
علدددى االتسددداق الدددداخلي لدددألداة، وقدددد قامدددت الباحثدددة بنفسدددهما بتنفيدددذ التحليدددل وتطبيدددق االختبدددارات 

 .21اإلصدار رقم  SPSSبرنامج اإلحصائية المستخدمة في هذا البحث باستخدام 
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يتكون مجتمع الدراسة من االخصائيين االجتماعيين العاملين بالمجال المدرسي  مجاالت البحث:
( اخصائى )المكتب الفني 81بادارة غرب الفيوم التعليمية مديرية التربية والتعليم بالفيوم وعددهم )

مع البيانات عليهم وانتظار المردود، حيث (، وزعت اداة ج2510بمدرية التربية والتعليم بالفيوم 
( اداة جمع البيانات 1( اداة جمع بيانات، وبعد المراجعة الدقيقة تم استبعاد عدد )78بلا المردود )

( مفردة فقط، وقد تم تطبيق 77لعدم اكتمال بياناتها، ومن ثم يكون العدد الفعلي لمجتمع البحث )
ين العاملين بمدارس ادارة غرب الفيوم التعليمية المرحلة البحث على جميع االخصائيين االجتماعي

 م.23/4/2510 -م 2510/ 15/3االعدادية اناث فقط ومشتركة؛ وذلك في الفترة من 
 ومناقشة النتائج. سادسا: تحليل البيانات الميدانية

    وصف البيانات المعرفة لمجتمع الدراسة:  -0
 22 ن=   ( يوضح خصائص مجتمع الدراسة 9جدول رقم )  

نوع
 % ك النوع ال

 31.2 24 ذكر

 68.8 53 انثى

سن
 ال

 % ك فئات السن

 2.6 2 سنة 21أقل من 

 49.4 38 سنة 21إلى أقل   من  21من

 33.8 26 سنة 21إلى أقل   من  21من 

 14.3 11 سنه فأكثر 21من 

 6.825   االنحراف المعياري   44.2متوسط السن  
علي
 الت
وى
ست
الم

يم
 % ك المستوى التعليمي 

 74.0 57 بكالوريوس خدمة اجتماعية

 18.2 14 ليسانس اداب علم اجتماع

 5.2 4 دراسات عليا فى الخدمة االجتماعية

 2.6   2 دراسات عليا فى علم االجتماع

خبرة
ت ال

سنوا
 % ك سنوات الخبرة 

 2.6 2 أقل من خمس سنوات.

 22.1 17 سنوات.01أقل من  2من 

 48.1 37 سنوات.02أقل من  01من 

 27.3 21 سنة فأكثر. 02من 

 3.602 االنحراف المعياري 7.6 م الخبرة

رات
لدو
د ا
عد

 % ك عدد الدورات 
 3.9 3 اقل من خمس دورات

 50.6 39 دورات 01من خمس دورات الى 

 45.5 35 من عشر دورات فأكثر      

 2.560 اا االرحرال المعو 5.4 م عدد الدوااا

تشير نتائج الجدول السابق أن غالبية مجتمع  وصف مجتمع الدراسة من حيث النوع: (أ
من اجمالى العاملين بادارة غرب الفيوم التعليمية؛  %68.8الدراسة من اإلناث بنسبة 

وقد يرجع ارتفاب هذه النسبة إلى طبيعة أعداد المقبولين فى تعليم الخدمة االجتماعية؛ 
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المقبولين فى كليات ومعاهد الخدمة االجتماعية من اإلناث، وهو ما  حيث أن غالبية
 يطلق علي المهنة أنها مهنة نسوية.

الجدول السابق الخاص يتضح من نتائج  :وصف مجتمع الدراسة من حيث السن (ب
 44.2بتوزيع مجتمع الدراسة طبقا لفئات السن إلى أن متوسط سن مجتمع الدراسة بلا 

، وهذا السن يشير إلى أن الفئة المبحوثة تقع في 6.825ى بلا سنة، وبانحراف معيار 
مرحلة النضج المهنى، ويؤكد على وجود خبرة لديهم لالرتقاء بالمهنة، والقدرة على 
التعامل مع مشكالت الطالبات المراهقات المنحرفات سلوكيا ، هذا وقد تمركزت غالبية 

 %40.4سنة( بنسبة 45إلى أقل من  35مجتمع الدراسة في الفئة العمرية الثانية )من 
إلى أقل   من  45من إجمالي االخصائيين االجتماعين، ثم جاءت الفئة العمرية من 

سنه  55، ثم جاءت الفئة العمرية من من %33.8سنة فى الترتيب الثانى  بنسبة  55
سنة أقل الفئات تمثيال  35. في حين جاءت الفئة العمرية أقل من 14.3فأكثر بنسبة 

من اجمالى االخصائيين االجتماعيين مجتمع الدراسة،  %2.6ى مجتمع الدراسة بنسبة ف
وقد يرجع ذلك نقص فرص التوظيف لالخصائيين االجتماعيين للعمل بالمدارس 

 الحكومية والتى فى حاجة المدارس إليهم.
تشير نتائج الجدول السابق وصف مجتمع الدراسة من حيث المستوى التعليمي:  (ت

بالمستوي التعليمي لمجتمع الدراسة أن نسبة كبيرة منهم من الحاصلين علي المرتبط 
، ثم جاء فى الترتيب الثانى الحاصلين على %74بكالوريوس خدمة اجتماعية بنسبة 
وقد يعد هذا تطور طبيعى زيادة أعداد  %18.2ليسانس أداب قسم اجتماب بنسبة 

ة لزيادة اعداد كليات ومعاهد الخدمة االخصائيين االجتماعيين خريجى الخدمة االجتماعي
االجتماعية وزيادة أعداد المقبولين بها، وقد جاء فى الترتيب الثالث الحاصلين على 
دراسات عليا فى الخدمة االجتماعية، وجاء فى الترتيب اآلخير الحاصلين على دراسات 

ن العاملين من اجمالى االخصائيين االجتماعي %2.6عليا من قسم علم االجتماب بنسبة 
 بادارة غرب الفيوم التعلمية المرحلة االعدادية.

يتبين من نتائج الجدول السابق المرتبط  وصف مجتمع الدراسة من حيث سنوات الخبرة: (ث
أقل من  15بسنوات الخبرة لمجتمع الدراسة أن نسبة كبيرة منهم تتراوح خبراتهم ما بين)

عن خمسة عشر سنة فأكثر بنسبة  ، تلى ذلك من تزيد خبراتهم%48.1سنة( بنسبة 15
، وهذا يتفق مع النتائج المرتبطة بالسن أن غالبية مجتمع الدراسة من كبار 27.3%

السن، ثم جاء فى الترتيب االخير من تقل سنوات خبراتهم عن خمس سنوات بنسبة 
سنة،  7.6، هذا وقد بلا متوسط سنوات الخبرة لالخصائيين االجتماعيين 2.6%
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(، وترى الباحثة أن هذا المتوسط يعد كافيا لتفهمهم 3.652اري قدره)وبانحراف معي
 طبيعة المشكلة موضوب البحث.

أشارت نتائج الجدول أن متوسط عدد  وصف مجتمع الدراسة من حيث عدد الدورات: (ج
( دورة، وبانحراف معياري 5.4الدورات التى حصل عليها مجتمع الدراسة بلغت)

رورة استمرار مديرية التربية والتعليم فى تنفيذ دورات (، وترى الباحثة ض2.565قدره)
هذا وأن تدريبية للموظفين الجدد، ودورات تنشيطية لالخصائيين االجتماعيين القدامي، 

غالبية مجتمع الدراسة قد حصل على عدد من خمس دورات الى عشر دورات بنسبة 
الترتيب اآلخير ، وجاء فى ، تلى ذلك ممن حصلوا على أكثر من عشر دورات55.6%

 من حصلوا على أقل من خمس دورات فقط.
 نتائج اإلجابة على تسا الت الدراسة:  -9
 .تمرد الطالبات المنحرفات سلوكيا على السلطةالنتائج الخاصة بالتسا ل األول:  (أ

 ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألوزان المرجحة الستجابات 2جدول رقم ) 
 77سة على تمرد الطالبات المنحرفات سلوكيا على السلطة.      ن= مجتمع الدرا
الى  أوافق أوافق العبارة

 حدما
م  مج ك ال أوافق

الوزن 
 المرجح

 ت

 % ك % ك % ك

 1 71 213 2.6 2 18.2 14 79.2 61 تحضر إلى المدرسة بزي مخالف.

 2 68 204 14.3 11 6.5 5 79.2 61 تمزق االعالنات الموجودة بالمدرسة.

 3 67.6 203 7.8 6 20.8 16 71.4 55 تعترض على توجيهات إدارة المدرسة.

ترفض االعتذار عن األخطاء التى قامت 
 بها.

55 71.4 13 16.9 9 11.7 
200 

66.7 4 

 5 65.3 196 10.4 8 24.7 19 64.9 50 تمتنع عن تنفيذ تعليمات ادارة المدرسة.

ج تتحدث مع زميالتها فى موضوعات خار 
 الدرس أثناء شرح المعلم.

50 64.9 15 19.5 12 15.6 
192 

64 6 

ترد بطريقة غير الئقة على معلمات 
 الفصل.

46 59.7 22 28.6 9 11.7 
191 

63.7 7 

 8 63 189 14.3 11 26.0 20 59.7 46 تمتنع عن عمل الواجبات المنزلية.

تحرض زميالتها على عدم تنفيذ تعليمات 
 إدارة المدرسة.

47 61.0 
 

17 22.1 13 16.9 
188 

62.7 9 

 10 59.7 179 24.7 19 18.2 14 57.1 44 تخرج من الفصل دون استئذان.

 11 59.6 179 27.3 21 13.0 10 59.7 46 تتطاول على المعلمات بألفاظ غير مقبولة.

 12 56.3 169 10.4 8 59.7 46 29.9 23 تتعمد احراج المعلمات أمام زميالتها.

 13 55.3 166 31.2 24 22.1 17 46.8 36المات التليفونية أثناء شرح ترد على المك
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 المعلمة.

       المجموع
 2469   

 4.428االنحراف المعياري =     32.064المتوسط الحسابي =    % 82.2=*القوة النسبية 

تشير نتائج الجدول السابق إلى أن القوة النسبية للبعد األول الخاص بتمرد الطالبات 
، 32.064، وبمتوسط حسابي )%82.2لمنحرفات سلوكيا على السلطة جاءت مرتفعة بلغت )ا

، وقد تمثل ذلك فى انتشار مشكلة تمرد الطالبات على السلطة من 4.428وبانحراف معياري 
وجهة نظراالخصائيين االجتماعيين فى أن الطالبات تحضر إلى المدرسة بزي مخالف لتعليمات 

رك فى تمزيق االعالنات الموجودة بالمدرسة، وتعترض بشكل مستمر على ادارة المدرسة، وتشا
توجيهات إدارة المدرسة، كما أنها ترفض االعتذار عن األخطاء التى قامت بها، وتمتنع عن تنفيذ 
تعليمات ادارة المدرسة، وتتحدث مع زميالتها فى موضوعات خارج الدرس أثناء شرح المعلمة، 

ر الئقة على معلم الفصل، وهذا يتفق مع نتائج دراسة)سونيا س. لوثار: كما أنها ترد بطريقة غي
م( التي أكدت على أنتشار تمرد المراهقين على السلطة المدرسية مع عدم التزامهم باالداب 2518

العامة؛ وبالرغم من انتشار حدة هذه المشكالت بين الطالبات المراهقات المنحرفات سلوكيا ؛ إال 
كالت تقل لديهن فى أن الطالبة المراهقة المنحرفة سلوكيا ال ترد على المكالمات أن حدة هذه المش

التليفونية أثناء شرح المعلمة، وال تتعمد احراج المعلمات أمام زميالتها، كما أنها تتطاول على 
المعلمات بألفاظ غير مقبولة تخرج من الفصل دون استئذان تحرض زميالتها على عدم تنفيذ 

 ارة المدرسة.  تعليمات إد
 النتائج الخاصة بالتسا ل الثانى: مشاغبة الطالبات المنحرفات سلوكيا.    (ب

 ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واألوزان المرجحة الستجابات 2جدول رقم ) 
 77ن=      .مجتمع الدراسة على مشاغبة الطالبات المنحرفات سلوكيا

الى  أوافق أوافق العبارة
 حدما

م الوزن  مج ك ال أوافق
 ت المرجح

 % ك % ك % ك

 1 70.7 212 6.5 5 11.7 9 81.8 63 تهدد زميالتها بايقاع األذى بهن.

تفرض نفسها على زميالتها أثناء ممارسة 
 النشاط المدرسى.

60 77.9 11 14.3 6 7.8 

208 

69.3 2 

 3 66.3 199 11.7 9 18.2 14 70.1 54 تحدث فوضى وضوضاء داخل الفصل.

 4 66.3 199 14.3 11 13.0 10 72.7 56 تسب زميالتها بشكل مستمر.

                                                 

تم حساب قوة الدرجة النسبية لقياس البعد بقسمة مجموب األوزان على أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها  *
ضعيف  %55، وتم اعتبار من يحصل على درجة أقل من 77×  13×  3المبحوثين في هذا البعد وهى 

 إيجابي عالي.  فأكثر  85ايجابي متوسط، ومن  85 -65إيجابي منخفض، ومن  65 -55سلبي، ومن 
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 5 66 198 11.7 9 19.5 15 68.8 53 تخرب على زميالتها نشاطهن المدرسى. 

 6 65.3 196 15.6 12 14.3 11 70.1 54 ترفع صوتها بشكل عالى داخل الفصل.

 7 65.3 196 7.8 6 29.9 23 62.3 48 تخرب باستمرار فى مرافق المدرسة.

 8 64.7 194 19.5 15 9.1 7 71.4 55 تنفعل على زميالتها ألتفه األسباب.

 9 64.7 194 18.2 14 11.7 9 70.1 54 تسخر من زميالتها بشكل مستمر.

 10 63.3 196 15.6 12 14.3 11 70.1 54 تتبادل السباب مع زميالتها داخل المدرسة.

 11 63 189 13.0 10 28.6 22 58.4 45 ها بيدها.تري أن كل فتاه يجب أن تأخذ حق

 12 62 186 16.9 13 24.7 19 58.4 45 توقع األذى بزميالتها.

تعتدى على زميالتها بالضرب ألتفه 
 األسباب.

21 27.3 22 28.6 34 44.2 

141 

47 13 

       2508  

 .4.187لمعياري = االنحراف ا       32.571المتوسط الحسابي =   %83.5= القوة النسبية 
تظهر نتائج الجدول السابق إلى أن القوة النسبية للبعد الثانى الخاص بمشاغبة الطالبات 

، 32.571، وبمتوسط حسابي )%83.5المنحرفات سلوكيا جاءت مرتفعة حيث بلغت نسبتها)
من  ، وقد تمثل انتشار مشكلة المشاغبة بين الطالبة المنحرفة سلوكيا4.187وبانحراف معياري 

وجهة نظر مجتمع الدراسة فى أن هذه الطالبة تهدد زميالتها بايقاب األذى بهن، وأنها تفرض 
نفسها على زميالتها أثناء ممارسة النشاط المدرسى، كما تتعمد احداث فوضى وضوضاء داخل 
الفصل، وتسب زميالتها بشكل مستمر، وتسعى باستمرار إلى أن تخرب على زميالتها نشاطهن 

، كما أنها تتعمد رفع صوتها بشكل عالى داخل الفصل، وتسعى بشكل مستمر فى المدرسى
تخريب مرافق المدرسة، كما أنها تنفعل على زميالتها ألتفه األسباب، وهذا يتفق مع نتائج 

م( التى أكدت على أن المراهقات يحدثن فوضى وضوضاء داخل 2515دراسة)استير شومان: 
تخريب فى المرافق العامة بالمدرسة؛ وبالرغم من انتشار حدة  الفصل الدراسى، ويتعمدن احداث

هذه المشكالت بين الطالبات المراهقات المنحرفات سلوكيا ؛ إال أن حدة هذه المشكالت تقل لدي 
الطالبة المنحرفة سلوكيا فى أنها ال تعتدى على زميالتها بالضرب ألتفه األسباب أو توقع األذى 

لديها توجه ايجابى بعض الشي  نحو ضرورة أن تأخذ كل فتاه حقها بزميالتها بشكل مستمر، و 
 بيدها، كما أنها ال تتبادل السباب مع زميالتها داخل المدرسة بشكل مستمر.
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 النسائج الجاصا بالسساؤل ال الث: عالقاا ال الباا المنحرفاا و  كوا مع الجنس اآلكر (ت

 رحرال المعواا  وافوزان المرألحا الوسجاباا( ي ضح المس وط الحساب  واال 5ألدول اقم )   

 22 مجسمع الدااوا ع ى عالقاا ال الباا المنحرفاا و  كوا مع الجنس اآلكر  ن=

الى  أوافق أوافق العبارة
 حدما

م الوزن  مج ك ال أوافق
 ت المرجح

 % ك % ك % ك

 1 67.7 203 9.1 7 18.2 14 72.7 56 تتواصل مع شباب خارج سور المدرسة.

أدوات  –تحرص على لفت األنظار ب) مالبس 
 طريقة المشى والكالم والضحك(.  –الزينة 

53 68.8 7 9.1 17 22.1 190 63.3 2 

تحرص على تكوين عالقات مع الجنس اآلخر 
 أسوة باألخريات.

45 58.4 15 19.5 17 22.1 

182 

60.7 3 

تحكى لزميالتها عن غرامياتها مع الجنس 
 اآلخر.

40 51.9 23 29.9 14 18.2 

180 

60 4 

تشجع زميالتها اقامة عالقات مع الجنس 
 اآلخر.

41 53.2 20 26.0 16 20.8 

179 

59.7 5 

تتباهى أمام زميالتها بعالقاتها الشخصية مع 
 الجنس اآلخر.

37 48.1 24 31.2 16 20.8 175 58.3 6 

ترى أن الفتاه التى التقيم عالقات مع الجنس 
 اآلخر معقدة.

40 51.9 16 20.8 21 27.3 

173 

57.7 7 

ترشد زميالتها على كيفية اقامة عالقات مع 
 الجنس اآلخر. 

35 45.5 23 29.9 19 24.7 170 56.7 8 

 9 56.3 169 33.8 26 13.0 10 53.2 41 تحرص الذهاب باستمرار إلى حجرة المعلمين.

تستخدم الهاتف لمعاكسة الجنس اآلخر أثناء 
 وجودها بالمدرسة.

36 46.8 6 7.8 35 45.5 

155 

51.7 10 

 11 51.3  154 33.8 26 32.5 25 33.8 26 تظهر اعجابها دائما بالجنس اآلخر.

تعرض على زميالتها صورها مع الجنس 
 اآلخر.

21 27.3 34 44.2 22 28.6 

153 

51 12 

تشجع زميالتها على التزين لجذب أنظار 
 الجنس اآلخر.

28 36.4 12 15.6 37 48.1 145 48.3 13 

        2228      المجموع

االنحراف المعياري =          28.935المتوسط الحسابي =  74.2%القوة النسبية:
3.9680 

يتضح من نتائج الجدول السابق إلى أن القوة النسبية للبعد الثالث والخاص بعالقات 
، )%74.2سبتها)الطالبات المنحرفات سلوكيا مع الجنس اآلخر جاءت متوسطة حيث بلغت ن
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، وقد تمثل انتشار مشكلة عالقات الطالبات 3.068، وبانحراف معياري 28.035وبمتوسط حسابي 
المنحرفات سلوكيا مع الجنس اآلخر من وجهة نظر االخصائيين االجتماعيين بادارة غرب الفيوم 

كما أنها تحرص  التعليمية فى أن الطالبة المنحرفة سلوكيا تتواصل مع الشباب خارج سور المدرسة،
بشكل مستمر على لفت األنظار بمالبسها، وأدوات الزينة الخاصة بها وطريقة مشيتها والكالم 
والضحك، كما يشير مجتمع الدراسة أن هذه الطالبة تحرص على تكوين عالقات مع الجنس اآلخر 

ر، وهذا يتفق مع أسوة باألخريات، كم أنها تتعمد أن تحكى لزميالتها عن غرامياتها مع الجنس اآلخ
م( التى أكدت على وجود عالقة بين استخدام ألعاب الفيديو 2516نتائج دراسة)لويس كونسيبسيون: 

والسلوك المنحرف واإلنجاز األكاديمي بين عينة من طالب المدارس الثانوية في الواليات المتحدة، 
اقامة عالقات مع الجنس ويشير مجتمع الدراسة أن هذه الطالبة تسعى إلى تشجيع زميالتها على 

اآلخر؛ وذلك حتى ال تكون بمفردها عندما تقع فى مشكلة فتقول هناك الطالبة كذا وكذا تقيم عالقات 
ولماذا أنا، كما أنها تتباهى أمام زميالتها بعالقاتها الشخصية مع الجنس اآلخر، وتتضح المشكلة 

اآلخر فهى فتاه معقدة، وهذا يتفق مع أيضا فى أنها  ترى أن كل فتاه ال تقيم عالقات مع الجنس 
( التى أكدت على أن الفتيات المراهقات يسعين إلى اقامة 2550نتائج دراسة)فرجينيا ل. روثويل: 

عالقات مع الجنس اآلخر مما يسبب الكثير من المتاعب ألسرهم والمحطين بهم؛ وبالرغم من 
سلوكيا ؛ إال إن حدة هذه المشكالت تقل  انتشار هذه المشكالت بين الطالبات المراهقات المنحرفات

لدي الطالبة المنحرفة سلوكيا فى تشجيعها لزميالتها على التزين لجذب أنظار الجنس اآلخر، أو أنها 
تعرض على زميالتها صورها مع الجنس اآلخر، ويشير مجتمع الدراسة أن الطالبة المنحرفة سلوكيا 

نها تستخدم الهاتف لمعاكسة الجنس اآلخر أثناء وجودها ال تظهر اعجابها دائما بالجنس اآلخر أو أ
 بالمدرسة، وال تحرص إلى الذهاب باستمرار إلى حجرة المعلمين للفت انظارهم لها.

  النتائج الخاصة بالتسا ل الرابع: دور االخصائى االجتماعى واالنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات (ث
ي واالنحراف المعياري واألوزان المرجحة الستجابات مجتمع الدراسة على يوضح المتوسط الحساب ( 2جدول رقم ) 

 22دور االخصائى االجتماعى مع االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات     ن= 

الى  أوافق أوافق العبارة
 حدما

م الوزن  مج ك ال أوافق
 ت المرجح

 % ك % ك % ك

ام أحث الطالبات المنحرفات سلوكيا بااللتز 
 بالقواعد العامة. 

36 46.8 10 13.0 31 40.3 

159 

53 10 

أشجع الطالبات المنحرفات سلوكيا للمشاركة 
 فى األنشطة المدرسية.

33 42.9 30 39.0 14 18.2 

173 

57.7 6 

أتشاور مع زمالئي حول كيفية التعامل 
 الطالبات المنحرفات سلوكيا.

43 55.8 6 7.8 28 36.4 

169 

56.3 8 

 3 61.7 185 23.4 18 13.0 10 63.6 49طالبات المنحرفات سلوكيا باالقالع أنصح ال
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 عن السلوكيات المنحرفة.

أكسب الطالبات معلومات حول خطورة 
 االنحرافات السلوكية.

49 63.6 25 32.5 3 3.9 

200 

66.7 1 

 7 57 171 33.8 26 10.4 8 55.8 43 أتابع الطالبات المنحرفات سلوكيا بالمدرسة.

قد محاضرات وورش عمل مع الطالبات أع
 المنحرفات سلوكيا بالمدرسة.

28 36.4 44 57.1 5 6.5 177 59 5 

أحضر دورات تدريبية حول سبل التعامل مع 
 الطالبات المنحرفات سلوكيا.

16 20.8 27 35.1 34 44.2 136 45.3 11 

أعدل بعض األفكار الخاطئة لدى الطالبات 
 المنحرفات سلوكيا.

13 16.9 9 11.7 55 71.4 103 34.3 15 

أحول بعض الطالبات المنحرفات سلوكيا إلى 
 مكتب الخدمة المدرسية.

18 23.4 15 19.5 44 57.1 

128 

42.7 14 

أضع خطط عالجية لحاالت الطالبات 
 المنحرفات سلوكيا.

23 29.9 6 7.8 48 62.3 

129 

43 13 

اجمع معلومات حول طبيعة مرحلة 
 احتياجات(.–شكالت م –المراهقة)خصائص 

49 63.6 24 31.2 4 5.2 

199 

66.3 2 

استعين بدور األشخاص الداعمين فى تعديل 
رجال  –سلوكيات الطالبات المنحرفات) اسرة 

 ادارة المدرسة(. –المدرسين  –الدين 

46 59.7 11 14.3 20 26.0 

180 

 
60 

4 

احرص على اقامة عالقات مهنية مع 
 .الطالبات المنحرفات سلوكيا

36 46.8 13 16.9 28 36.4 

162 

54 9 

أساعد الطالبات المنحرفات سلوكيا للتعبير 
 الحر عن مشاعرهن.

38 49.4 27 35.1 12 15.6 

180 

 
60 

4 

أنمى مهارات الطالبات المنحرفات سلوكيا 
 للتعامل مع الضغوط التى تواجههن.

26 33.8 2 2.6 49 63.6 

131 

43.7 12 

  2582       المجموع

 7.509االنحراف المعياري =          33.649المتوسط الحسابي =    70%قوة النسبية: ال
يتضح من نتائج الجدول السابق إلى أن القوة النسبية للبعد الرابع والخاص بطبيعة دور 
االخصائى االجتماعى مع الطالبات المراهقات المنحرفات سلوكيا جاءت متوسطة حيث بلغت 

، اتضح ذلك فى قدرة 7.550، وبانحراف معياري 33.640ط حسابي وبمتوس )%75نسبتها)
االخصائي االجتماعى على اكساب الطالبات معلومات حول خطورة االنحرافات السلوكية، وأنه 

–مشكالتها  –يعمل على جمع معلومات حول طبيعة مرحلة المراهقة من حيث)خصائصها 
ات سلوكيا باالقالب عن السلوكيات المنحرفة، احتياجاتها(، ويهتم أيضا بنصح الطالبات المنحرف
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ويستعين للقيام بدوره مع الطالبات المراهقات المنحرفات سلوكيا ببعض األشخاص الداعمين فى 
تعديل سلوكياتهن كألسرة ورجال الدين والمدرسين وادارة المدرسة، كما يقوم بدور مهم فى 

ن مشاعرهن، ويعقد معهن محاضرات وورش مساعدة الطالبات المنحرفات سلوكيا للتعبير الحر ع
عمل بالمدرسة؛ وألهمية األنشطة المدرسية فى حل مشكالت الطالبات فيحرص االخصائى 
االجتماعى على تشجيع الطالبات المنحرفات سلوكيا للمشاركة فى األنشطة المدرسية، كما يهتم 

زمالئه حول كيفية التعامل مع أيضا بمتابعة الطالبات المنحرفات سلوكيا بالمدرسة، ويتشاور مع 
مشكالت الطالبات المنحرفات شلوكيا ، كما يحث الطالبات بشكل مستمر بضرورة االلتزام بالقواعد 
العامة، ويحرص أيضا  على اقامة عالقات مهنية مع الطالبات المنحرفات سلوكيا لمساعدتهن 

تى يقوم بها االخصائى للتعبير الحر عن مشكالتهم؛ وبالرغم من هذه األدوار المهمة ال
االجتماعى مع الطالبات المراهقات المنحرفات  سلوكيا؛ إال أنه تنقصه القدرة على تعديل بعض 
األفكار الخاطئة لدى الطالبات المنحرفات سلوكيا أو وضع خطط عالجية تتناسب مع طبيعة 

حتاج إلى تدريب لكى المشكالت التى تعانى منها الطالبة المراهقة المنحرفة سلوكيا ، كما أنه ي
يستطيع أن ينمى مهارات الطالبات المنحرفات سلوكيا للتعامل مع الضغوط التى تواجههن؛ 
وبالرغم من أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به مكاتب الخدمة االجتماعية المدرسية فى 

تماعيين المساعدة فى حل مشكالت هؤالء الطالبات؛ إال أن مجتمع الدراسة من االخصائيين االج
العامليين فى ادارة غرب الفيوم التعليمية ال يهتمون بتحويل الطالبات المنحرفات سلوكيا إلى 
مكتب الخدمة المدرسية، وقد يرجع ذلك إما لعدم معرفته بطبيعة دور هذه المكاتب أو ألن 

جتمع المكاتب ال تقوم بالدور المطلوب منها فى هذا الشأن، وأشار االخصائيين االجتماعيين م
 الدراسة إلى أنهم بحاجة إلى دورات تدريبية حول سبل التعامل مع الطالبات المنحرفات سلوكيا.

 المصفوفة االرتباطية ألبعاد المقياس:
 ( يوضح المصفوفة االرتباطية ألبعاد المقياس 2جدول رقم )

 البعد األبعاد
 األول

 المقياس ككل البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني

رد الطالبات المنحرفات سلوكيا على تم
 .السلطة

 القرار قيمة ر القرار قيمة ر القرار قيمة ر القرار قيمة ر 

403*

* 
272. دال

* 
- دال

.251-
* 

495. دال
** 

 دال

 . مشاغبة الطالبات المنحرفات سلوكيا
   .249

* 
- دال

.236-
* 

 دال **484. دال

عالقات الطالبات المنحرفات سلوكيا 
 نس اآلخر.مع الج

غير  075.      
 دال

 دال **632.

غير  516.       االخصائى االجتماعى واالنحرافات 
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 دال السلوكية للطالبات المراهقات.

 المقياس ككل
 دال **532.       

بين البعد األول تمرد  5،51تظهر نتائج الجدول السابق وجود ارتباط معنوي عند مستوي 
ا على السلطة مع أبعاد المقياس االخرى، والمقياس ككل، ويوجد الطالبات المنحرفات سلوكي

ارتباط أيضا بين البعد الثانى المرتبط بمشاغبة الطالبات المنحرفات سلوكيا مع البعد الثالث 
، كما يوجد ارتباط بين البعد الثالث 5،51والرابع والمقياس ككل، وذلك عند مستوى معنوية

فات سلوكيا مع الجنس اآلخر والمقياس ككل عند مستوي الخاص بعالقات الطالبات المنحر 
فى حين ال توجد عالقة بينه وبين البعد الرابع والخاص بدور االخصائى االجتماعى مع  5،55

االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات، وهذا يؤكد الترابط والتكامل بين أبعاد المقياس في قياس 
فات السلوكية للطالبات المراهقات ودور االخصائى االجتماعى الشيئي المراد قياسه وهو االنحرا

 فى مواجهتها.

وأبعاد المقياس والمقياس ككل الوقوف علي الفروق ذات الداللة المعنوية بين الذكور واإلناث 
       يمكن استنتاج ذلك من الجدول التالي:

 النوع وأبعاد المقياس والمقياس ككل. إليجاد فروق بين t-test( يوضح نتيجة تطبيق اختبار 2جدول رقم ) 

 المس و اا المسغوراا
 درجة االنحراف المعياري

 الحرية
 قيمة    " ت "

مدى 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور الداللا
تمرد الطالبات المنحرفات سلوكيا على 

 .السلطة

33.791 31.283 3.7645 
 غير دال  2.540 2.371  75 4.5165

 32.166 . بات المنحرفات سلوكيامشاغبة الطال
32.754 

3.1438 
4.5989 75 

-.568-   -.653- 
 غير دال

عالقات الطالبات المنحرفات سلوكيا مع 
 الجنس اآلخر.

28.833 
28.981 

3.5712 
4.1671 75 

-.150- 
 غير دال -159.-

االخصائى االجتماعى واالنحرافات 
 السلوكية للطالبات المراهقات.

32.291 
34.264 

7.6583 
7.4321 75 

-1.069- 
 غير دال -1.056-

 127.08 المقياس ككل
127.28 

10.417 
10.956 75 

-.075- 
 غير دال -077.-

وبين  لقياس الفروق بين الذكور واإلناث )كمتغير مستقل( t-testيتضح من تطبيق اختبار       
عدم قدرة المتغير المستقل  أبعاد المقياس والمقياس ككل )كمتغيرات تابعة( أكدت النتائجكل من 

علي إحداث أي تغييرات في المتغيرات التابعة بمعني أنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث 
 والمتغيرات السابقة.
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يمكن استنتاج ذلك وأبعاد المقياس والمقياس ككل للتعرف علي داللة الفروق بين فئات العمر 
            من الجدول التالي:  

 ( يوضح داللة الفروق بين الذكور فئات العمر وأبعاد المقياس والمقياس ككل.2قم ) جدول ر 
 فئات العمر

 أبعاد المقياس

درجات  متوسط الفروق
 الحرية

 القرار المعنوية قيمة ف

469.47    .تمرد الطالبات المنحرفات سلوكيا على السلطة البعد األول:
2 

3 7.68
0 

1،11
1 

 توجد فروق

ال توجد  712. 458. 3 8.210 . : مشاغبة الطالبات المنحرفات سلوكياالبعد الثانى
 فروق

عالقات الطالبات المنحرفات سلوكيا مع الجنس  البعد الثالث:
      اآلخر.

8.232 3 .513
. 

ال توجد  675
 فروق

االخصائى االجتماعى واالنحرافات السلوكية   البعد الرابع:
          للطالبات المراهقات.

82.163 3  
1.48

5 

ال توجد  226
 فروق

ال توجد  885. 216 3 25.639 المقياس ككل
 فروق

يتضح من تطبيق مقياس تحليل التباين لقياس الفروق بين فئات العمر )كمتغير مستقل( 
وأبعاد المقياس والمقياس ككل )كمتغير تابع( أكدت النتائج وجود فروق قوية بين فئات العمر 

، 5.51ط بتمرد الطالبات المنحرفات سلوكيا على السلطة عند مستوي معنوية والبعد األول المرتب
وهذا يدل علي أنه كلما زاد العمر زادت الفروق لصالح األكبر سنا أي عامل الخبرة الحياتية، كما 
أكدت نتائج الجدول عدم وجود فروق بين فئات العمر وكل من البعد الثاني المرتبط بمشاغبة 

فات سلوكيا، والبعد الثالث المرتبط بعالقات الطالبات المنحرفات سلوكيا مع الطالبات المنحر 
االخصائى االجتماعى مع االنحرافات السلوكية  الجنس اآلخر، والبعد الرابع المرتبط بدور

 للطالبات المراهقات بمعنى أن عامل الخبرة ليس له تأثير فى هذا األمر.
يمكن استنتاج وأبعاد المقياس والمقياس ككل لدراسى للتعرف علي داللة الفروق بين الم هل ا

  ذلك من الجدول التالي:  
 .وأبعاد المقياس والمقياس ككلداللة الفروق بين الم هل الدراسى يوضح  (01جدول ) 
 الم هل الدراسى

 أبعاد المقياس

متوسط 
 الفروق

درجات 
 الحرية

 القرار المعنوية قيمة ف

87.23    .المنحرفات سلوكيا على السلطةتمرد الطالبات  البعد األول:
4 

3 1.13
5 

ال توجد  341.
 فروق

16.87 . البعد الثانى: مشاغبة الطالبات المنحرفات سلوكيا
1 

ال توجد  416. 960. 3
 فروق
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عالقات الطالبات المنحرفات سلوكيا مع الجنس  البعد الثالث:
      اآلخر.

22.28
6 

3 1.44
0 

ال توجد  238
 فروق

االخصائى االجتماعى واالنحرافات السلوكية للطالبات   لرابع:البعد ا
          المراهقات.

124.7
4 

3 2.32
8 

ال توجد  082.
 فروق

47.55 المقياس ككل
7 

ال توجد  751 404 3
 فروق

)كمتغير  تطبيق مقياس تحليل التباين لقياس الفروق بين المؤهل الدراسى يتضح من
ياس والمقياس ككل )كمتغيرات تابعة( أكدت النتائج عدم قدرة أبعاد المقوبين كل من  مستقل(

المتغير المستقل علي إحداث أي تغييرات في المتغيرات التابعة بمعني أنه ال توجد فروق بين 
 لمجتمع الدراسة والمتغيرات السابقة.المؤهل الدراسى 

يمكن استنتاج ككل للتعرف علي داللة الفروق بين سنوات الخبرة وأبعاد المقياس والمقياس 
                 ذلك من الجدول التالي: 

 (  يوضح داللة الفروق بين سنوات الخبرة وأبعاد المقياس والمقياس ككل.00جدول )    
  سنوات الخبرة

 أبعاد المقياس

متوسط 
 الفروق

درجات 
 الحرية

 القرار المعنوية قيمة ف

82.65    .على السلطة تمرد الطالبات المنحرفات سلوكيا البعد األول:
8 

3 1.07
3 

ال توجد  366.
 فروق

33.62 . البعد الثانى: مشاغبة الطالبات المنحرفات سلوكيا
0 

3 1.99
2 

ال توجد  123.
 فروق

عالقات الطالبات المنحرفات سلوكيا مع الجنس  البعد الثالث:
      اآلخر.

34.40
7 

3 2.29
7 

ال توجد  085.
 فروق

ئى االجتماعى واالنحرافات السلوكية للطالبات االخصا  البعد الرابع:
 المراهقات.

28.40
6 

ال توجد  .688. 494. 3
 فروق

181.2 المقياس ككل
6 

3 1.61
5 

ال توجد  193.
 فروق

)كمتغير مستقل(  لقياس الفروق بين سنوات الخبرة مقياس تحليل التباينيتضح من تطبيق 
أكدت النتائج عدم قدرة المتغير المستقل علي  أبعاد المقياس والمقياس ككل ) كمتغير تابع(،و 

إحداث أي تغييرات في المتغيرات التابعة بمعني أنه ال توجد فروق بين سنوات الخبرة لمجتمع 
 الدراسة والمتغيرات السابقة.
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يمكن استنتاج للتعرف علي داللة الفروق بين الدورات التدريبية وأبعاد المقياس والمقياس ككل 
                    جدول التالي: ذلك من ال
 (  يوضح داللة الفروق بين الدورات التدريبية وأبعاد المقياس والمقياس ككل.09جدول  )

  الدورات التدريبية
 أبعاد المقياس

متوسط 
 الفروق

درجات 
 الحرية

 القرار المعنوية قيمة ف

82.40    .تمرد الطالبات المنحرفات سلوكيا على السلطة البعد األول:
8 

3 1.06
9 

ال توجد  366.
 فروق

ال توجد  881. 127. 3 2.276 . البعد الثانى: مشاغبة الطالبات المنحرفات سلوكيا
 فروق

عالقات الطالبات المنحرفات سلوكيا مع الجنس  البعد الثالث:
      اآلخر.

ال توجد  894. 112. 3 1.810
 فروق

افات السلوكية للطالبات االخصائى االجتماعى واالنحر   البعد الرابع:
 المراهقات.

 
23.43

3 

ال توجد  666. 409. 3
 فروق

34.98 المقياس ككل
0 

ال توجد  743. 299. 3
 فروق

)كمتغير  لقياس الفروق بين الدورات التدريبية مقياس تحليل التباينيتضح من تطبيق 
قدرة المتغير المستقل  أبعاد المقياس والمقياس ككل )كمتغير تابع(، أكدت النتائج عدمو مستقل( 

علي إحداث أي تغييرات في المتغيرات التابعة بمعني أنه ال توجد فروق بين عدد الدورات 
 مجتمع الدراسة والمتغيرات السابقة.التى حصل عليها  التدريبية

 ترتيب أبعاد مقياس االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات وفقا لقوتها النسبية.
ل سعت الباحثة إلى ترتيب أبعاد مقياس االنحرافات السلوكية للطالبات ولمزيد من التفصي

المراهقات حيث جاءت وفق الترتيب التالي: البعد الثانى: مشاغبة الطالبات المنحرفات سلوكيا 
في الترتيب األول، ثم في الترتيب الثاني ُبعد تمرد الطالبات المنحرفات سلوكيا على السلطة، 

ثالث ُبعد عالقات الطالبات المنحرفات سلوكيا مع الجنس اآلخر، ثم جاء في وجاء في الترتيب ال
االخصائى االجتماعى مع االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات، لقد  الترتيب األخير ُبعد دور

تمثل الهدف من الوصول إلى الترتيب المعروض في مساعدة االخصائيين االجتماعيين في 
تتطلب التركيز عليها بدرجات أكثر من غيرها، وبقراءة أخرى فان  الوقوف المشكالت التي

االخصائى  االجتماعى يجب أن يولى اهتماما  وتركيزا  أكثر للُبعد األخير، ثم يتدرج االهتمام 
ليصل إلى الُبعد الذي يسبقه ترتيبا، وهكذا وصوال إلى الترتيب األول، والرسم البياني التالى 

 لفرعية وفق درجة قوتها النسبية.يوضح ترتيب األبعاد ا
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يبين ترتيب أبعاد المقياس وفقا لقوتها النسبية. (0رسم بياني رقم )  

االسدداليب العالجيدة المقترحدة لتفعيددل دور طريقدة خدمدة الفددرد النتكائج الخاصكة بالتسككا ل الرابكع:  (ج
 :فى مواجهة االنحرافات السلوكية للطالبات المراهقات

الحاليدددة المرتبطدددة بتحديدددد طبيعدددة المشدددكالت التدددى تعدددانى منهدددا  مدددن تحليدددل نتدددائج الدراسدددة
الطالبات المراهقات المنحرفات سلوكيا ، والتى تمثلت فى تمرد الطالبات على السلطة، ومشاغبتهن 
واثارتهن للفوضى واالعتداء على زميالتهن، واقامتهن عالقات مع الجنس اآلخر، وبتحليل طبيعة 

تعاملددده مدددع مشدددكالت هدددؤالء الطالبدددات؛ ونتيجدددة لتعددددد المدددداخل  دور االخصدددائى االجتمددداعى فدددى
العالجيدددة التدددى تعتمدددد عليهدددا طريقدددة خدمدددة الفدددرد فدددى تعاملهدددا مدددع المشدددكالت المختلفدددة للحددداالت 
الفرديددة؛ فددان الباحثددة تقتددرح بعددض األسدداليب العالجيددة مددن المددداخل العالجيددة المختلفددة التددى تتفددق 

لمنحرفات سلوكيا ، وعلى االخصائى االجتماعى أن يختار منها مع مشكالت الطالبات المراهقات ا
ومككن هككذه مددا يناسددب سددمات الطالبددة المراهقددة، ونددوب االنحددراف الددذى تعددانى مندده، ودرجددة حدتدده، 

   األساليب العالجية اآلتى:

وهدددي إثابدددة الطالبدددة علدددى سدددلوكها السدددوي، بكلمدددة طيبدددة أو ابتسدددامة عندددد : التكككدعيم اإليجكككابى -1
الثناء عليهدا أمدام زمالئهدا أو منحهدا هديدة مناسدبة، أو الددعاء لده بدالتوفيق والفدالح المقابلة أو 

الدددخ ممدددا يعدددزز هدددذا السدددلوك … أو إشدددراكها فدددي رحلدددة مدرسدددية مجاندددا أو االهتمدددام بأحوالهدددا
 .ويدعمدددددددددددددده ويثبتددددددددددددددده ويدفعددددددددددددددده إلددددددددددددددى تكدددددددددددددددرار نفدددددددددددددددس السددددددددددددددلوك إذا تكدددددددددددددددرر الموقدددددددددددددددف

ت كثيدرة غيدر العددوان منهدا النشداط الحركدي كما يمكن استخدام هذا األسدلوب فدي عدالج حداال
االخصدددائى ويدددتم ذلدددك مدددن خدددالل تقدددديم ، الزائدددد، الخمدددول، فقددددان الصدددوت، االنطدددواء وغيرهدددا

الدعم عقب حدوث السلوك المرغوب مدن الطالبدة المنحرفدة سدلوكيا ؛ ممدا يزيدد مدن  االجتماعى
مددرة يحدددث فيهددا السددلوك  إحتمددال تكددرار هددذا السددلوك فيمددا بعددد، وتكددرار تقددديم الدددعم فددى كددل
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المرغوب يساعد على تأسيس العادة السلوكية؛ ولكى يكون التدعيم اإليجابى فعال يجب إتباب 
 اآلتى:

 تحديد اإلستجابة المراد تدعيمها. (أ
 التأكيد على أن تدعيم اإلستجابة من أجل بناء السلوك المرغوب. (ب

 لكل فرد تدعيم خاص به مناسب لشخصيته. (ت

بمسداعدة الطالبدة المنحرفدة  االخصدائى االجتمداعى يتم ذلك مدن خدالل قيدامو التدعيم السلبى:  -9
سدددلوكيا علددددى إزالددددة مثيددددر مكددددروه عقددددب حددددوث اإلسددددتجابة حيددددث تزيددددد الطالبددددة مددددن سددددلوكها 
المرغوب كدى تتجندب المثيدر الدذى يكدون مؤلمدا ، ويكدون ذلدك مدن خدالل إخضداب الطالبدة إلدى 

ة، فالطالبددة إذا نالهددا العقداب كلمددا اعتدددت أو أذت ندوب مددن العقدداب بعدد اإلتيددان باسددتجابة معيند
باسدتخدام  االخصدائى االجتمداعىاآلخرين نفسيا أو جسديا كدّف عدن ذلدك العددوان، وهندا يقدوم 

أسلوب من أساليب العقاب: اللوم الصريح والتوبيخ، التهديد والوعيد، ومنعها من االشتراك في 
خدم هددذا األسددلوب بعددد اسددتنفاذ األسدداليب الددخ، ويستحسددن أن يسددت… النشدداط الددذي يميددل اليدده

االيجابيددة، فقددد ثبددت ان العقدداب يددؤدي إلددى انتقدداص السددلوك غيددر المرغددوب أسددرب ممددا تحدثدده 
األساليب األخرى، فهو يدؤدي إلدى توقدف مؤقدت للسدلوك المعاقدب، ويدؤدي إيقداف العقداب إلدى 

مرغدوب ولكنده يكدف  أي أن العقاب ال يؤدي إلدى تعلدم سدلوك جديدد .ظهور السلوك مرة أخرى
السلوك غير المرغوب مؤقتا، إال أنه يتعين عند استخدام هذا األسلوب تحديد محكات العقداب 

 التالية:وا عالنها مقدما ، ويمكن توضيح ذلك من خالل الخطوات 

 يقع سلوك من الطالبة يتسبب فى مشكلة. (أ
 ينتج عن المشكلة ش  مكروه للطالبة. (ب

 الطالبة.يحدث سلوك إيجابى من جانب من  (ت

 يتم إزالة النتيجة المكروهة وبذلك يتحقق التدعيم السلبى. (ث

يتم تطبيق هذا األسلوب من خدالل البددء مدع الطالبدة مدن حيدث هدى، ثدم تشكيل اإلستجابة: و -2
العمل على تقريب الوصول للسلوكيات المرغوب فيها؛ وذلك من خالل تقسيم السلوك المركب 

يدتم تدعيمده إلدى أن يصدل للسدلوك النهدائى، وهنداك قواعدد  إلى أجزاء، وعنددما تقدوم بده الطالبدة
 هى:مرتبطة بتشكيل اإلستجابة 

 يجب أن يكون التدعيم فى الحال للسلوك حتى يسهل اإلستجابة. (أ
 أن تحدد اإلستجابة الصالحة للتدعيم فى كل مستوى حتى نصل إلى اإلستجابة النهائية. (ب

لددى تعلددم أنمدداط سددلوكية جديدددة يددتم تدددريبها ويددتم ذلددك بمسدداعدة الطالبددة عالتككدريب السككلوكي:  -4
عليها )كداجراء موقدف يقدوم فيده االخصدائي بددور الطالبدة المنحرفدة التدى تمدارس سدلوك خطدأ، 

 والطالبه أمامه( وبعد ذلك يخبرها عن أخطاءها لتتفادى تكرار هذا السلوك.
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ك أفكارهدا الهدامدة ويتم ذلك بمساعدة الطالبدة علدى إدرا أسلوب إعادة بناء الجوانب المعرفية: -5
والالعقالنيددة واسددتبدالها بأفكددار واقعيددة، وذلددك مددن خددالل إقندداب الطالبددة بتقبددل فكددرة أن أفكارهددا 
الذاتيدة هدي السدبب فدي ردودهدا االنفعاليدة، ومسداعدتها علدى تحديدد معتقدداتها الخاطئدة وأنمدداط 

تددي تولددد وتنددتج سددلوكها التددي تسددببت فددى مشددكالتها، ومسدداعدتها أيضددا علددى تحديددد المواقددف ال
المعددددارف الالعقالنية)معرفددددة المواقددددف التددددي تغضددددب عندددددها( كمددددا يسدددداعدها علددددى اسددددتبدال 
 عباراتها الهدامة بأخرى بناءة، وأخيرا  مساعدتها على مكافأة نفسها على نجاحها في السابق.

اكساب الطالبة مهارات  وذلك من خالل أسلوب التدريب على الصمود أمام الضغوط: -6
تزويدها بمعلومات حول طبيعة ، وكية للتعامل مع الحاالت والمواقف الضاغطةمعرفيه سل

التوتر فتتولد لديها طاقة نفسية تنشط وتنطلق عند التعرض لضغوط حياتيه فتحاول جراء 
ذلك العودة إلى التوازن وخفض التوتر، فاذا زال التوتر وعادت الطالبة إلى توازنها توقف 

ة، كم يتم تزويدها بمعلومات حول طبيعة الضغوط النفسية توليد الطاقة وشعرت بالراح
)اكتئاب، قلق، شعور بعدم االزان االنفعالي( واالجتماعية )عزلة، وانسحاب، وعدم تأكيد 
الذات( والسلوكية )ادمان، تدخين(، ويزودها بمراحل مواجهة الضغط النفسي وهي: التهيؤ 

وتدريبها على مهارات التكيف المعرفية لمواجهة الضغط، والمقاومة والدفاب عن الذات، 
والسلوكية مثل: ابعاد العبارات السالبة التي تسبق الموقف الضاغط، واستبدال التعليمات 
السلبية قبل مواجهة الموقف الضاغط بعبارات ايجابية مثل "كيف يمكن التعامل مع الموقف 

 ل مع المواقف.بنجاح؟" وتعزيز الذات بمهارات ايجابية عند النجاح في التعام
أسددددلوب النصدددح فددددى حالدددة عدددددم اسدددتجابة الطالبددددة  االخصدددائى االجتمددداعىيمددددارس النصكككح:  -7

عنددد طلددب الطالبددة بنفسددها المشددورة مددن لإليحدداء ويتطلددب األمددر سددرعة اتخدداذ القددرار أو 
ويجددب أال تقدددم النصدديحة بعددد حدددوث الخطددأ لتعنددي "لقددد قلددت لددك  االخصددائي االجتمدداعي،

مددددل النصيحددددة دائمدددا  عنصدددر االحتمدددال والحركدددة لمدددنح الطالبدددة فرصدددة هدددذا مدددن قبدددل"، وأن تح
االختيار والتفكير، وهناك فرق بين النصيحة الموضوعية المحددة والتي يخبر االخصائي مدن 
 خاللها بحقائق الموقف بما ال يظهر أي احتمال، وبين المشورة التي تحتمل الصواب والخطأ. 

جتماعي بجذب الطالبدة إلدى منطقدة الواقدع وذلدك مدن خدالل حيث يقوم االخصائي االاإلقناع:  -8
اإلقنداب الددذي يسددتخدم التددأثير العقلددي وتفسددير مدا يغمددض علددى الطالبددة فهمدده إلقناعهددا بددبعض 
األمددور الضددرورية التددي يتطلددب األمددر تنفيددذها، كاقندداب الطالبددة بضددرورة وضددع جدددول يددومي 

 الستذكار الدروس.
ئى العالقدة المهنيدة والتدى مدن خدالل نموهدا يدتم تددعيم ذات يسدتخدم االخصدا العالقة المهنيكة: -0

الطالبدددة والتخفيدددف مدددن حددددة مشددداعر القلدددق التدددوتر لدددديها أو الغضدددب أو الدونيدددة وعددددم الثقدددة 
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بدددالنفس، تلدددك المشددداعر التدددي تصددداحب الموقدددف اإلشدددكالي الدددذي تواجهددده الطالبدددة، ويسدددتخدم 
 عيمية والتأثيرية والتصحيحية.االخصائى العالقة المهنية بمستوياتها الثالث التد

ويتم صرف نظر الطالبة مؤقتا عن مشكلتها الحالية إلى شيء ثانوي مثل الرياضة  االلهام: -15
أو االبداب الفني أو اي شيء رخر وعندما تنشغل بهذه االشياء سوف تتمكن من استجماب 

الالعقالني  قواهها وطاقاتها لمواجهة المشكلة باإلضافة إلى انها لن تجد وقت للتفكير
 بخصوص هذه المشكلة او الشعور بالقلق نحوها.

ويستخدم االخصائى هذا األسلوب بهدف تدريب الطالبة على المهارات  التدريب التوكيدي: -11
االجتماعية مثل مهارة عقد الصداقات، ومهارة طلب االستئذان، ومهارة التعبير عن المشاعر 

رورية لتحقيق التكيف الشخصي واالجتماعي، والحقوق وتعتبر هذه المهارات االجتماعية ض
حيث يعاني االشخاص الذي يفتقرون اليها من مشاكل شخصية مع اآلخرين في البيت 
والعمل والمدرسة وخالل اوقات الفراغ، ويستند هذا االسلوب على مبدأ وهو أن للناس الحق 

ن بعين االعتبار، )ولكن ليس مفروضا( في التعبير عن انفسهم بطريقة تأخذ مشاعر اآلخري
ومن خالل هذا االسلوب يتم التحول من الحلقة المفرغة إلى الحلقة االيجابية: أي القيام بأي 
نشاط يتسم باإليجابية ويبعث على السرور والبهجة بدال من االستغراق في التفكير السلبي 

 والذكريات غير السارة.
لوك غير المقبول، ويقوم على هو إجراء عقابي هدفه تقليل الس اإلبعاد أو اإلقصاء: -12

افتراض أن السلوكيات غير المرغوبة الذى تأتيه الطالبة تتدعم وتتعزز من األشخاص الذين 
حولها، وذلك عندما تتحدث الطالبة وتضحك في الفصل )وهذا سلوك غير مرغوب فيه( 

وتدعيما   وابتسامات الطالبات اآلخريات تعزز هذا السلوك لدى الطالبة ويعتبر هذا تعزيزا  
إبعاد الطالبة عن مصادر التعزيز أو  ولكى نقوم باإلبعاد واإلقصاء يجب عليناا، لسلوكه

حب المعززات البيئية للسلوك لمدة مؤقتة ومحودة بعد تأدية السلوك غير ، وسالبيئة المعززة
منع المرغوب. ففي حالة الطالب المشاغب في المثال السابق يبقى في البيئة المعززة ولكنها ت

من المشاركة في النشاط وتجلس بعيدا  عن الطالبات ويتجاهلها المعلم طوال فترة اإلقصاء 
أما إبعاد الشخص عن  بينما يقوم بتشجيع اآلخريات وتعزيز سلوكهن المرغوب أثناء النشاط،

القيام بعملية اإلبعاد  ويجب مصادر التعزيز فيكون في غرفة خاصة ال يتوفر فيها التعزيز
قدر اإلمكان وعدم الدخول في مناقشة مطولة ويكفي تذكيرها فقط بأن ما فعلته جزاءه بهدوء 
فورية اإلقصاء ضرورية حتى تتمكن الطالبة من الربط بين اإلقصاء والسلوك، ، و اإلقصاء

ويستخدم هذه األسلوب في حل المشكالت السلوكية داخل الفصل مثل )العدوان، المشاكسة، 
 .)الثرثرة والتخريب
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ويستخدم االخصائى هذا األسلوب في بناء السلوكيات المرغوبة وتعديل  :ة(نمذجة)القدو ال -02
السلوكيات غير المرغوبة للطالبة فالمدرسون يلعبون دورا  كبيرا  في بناء السلوكيات المرغوبة 
فهم يمثلون القدوة للطالبة، ويمكن تنفيذ هذا األسلوب من خالل تقديم االخصائي لنماذج 

سلوكيات مرغوبة من نماذج حسنه وشخص يقوم بالسلوك المراد تعلمه على مرأى معينة من 
من الطالبة المنحرفة سلوكيا ، ويمكن عرضها أيضَا من خالل األفالم أو المواقف المصورة. 

 أو عن طريق  ثم تقوم الطالبة بتقليده بمساعدة النموذج ثم تؤديه بمفردها في مواقف مختلفة
يث تقوم الطالب بمراقبة النموذج وتقوم بتقليده بمساعدة النموذج ثم ح النمذجة بالمشاركة

فاذا أرادنا أن نعلم الطالبة االنضباط الصفي أو النظافة أو  تؤديه بمفرده في مواقف مختلفة؛
ى لالمشاركة أو القيام بالواجبات المدرسية فاننا نعمد إلى نقل الطالبة المراد تغيير سلوكها إ

مجده ومحبة لها وتعتبرها نموذجا لها فتالحظه وتقتدي بها وتتعلم منها جانب طالبة رخرى 
 .السلوكيات المرغوبة
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