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وإجراءات تشخيص االحنرافات اجلنسية  يف اإلدارة املذرسيةدور 
 : دراسة اجتماعيةالوقاية والعالج

 

 م.د. محمد عبدالحسن ناصر
 وزارة التربية / مركز البحوث والدارسات التربوية
Dr.mohammed.791@gmail.com 

 المستخمص:

( في مختمطةالمدرسية االبتدائية )بنيف، بنات،  اإلدارةمعرفة دور  إلى ىذه الدراسة تسعى       
جراءات االنحرافاتتشخيص  في المدارس االبتدائية لممديريات الوقاية والعالج  الجنسية وا 

 وأداة، واستعاف الباحث بمنيج المسح الميداني، 1/، والكرخ3العامة لمتربية في بغداد الرصافة/
 جممة مف النتائجإلى الدراسة لالدراسة، وقد توصمت  أىداؼاالستبانة لجمع البيانات لتحقيؽ 

 وأسبابعوامؿ  إلىمنيا: اف زيادة أعداد التالمذة المنحرفيف جنسيًا في المرحمة االبتدائية يعود 
المدرسية مع اغمب السموكيات غير التربوية يكوف عمى وفؽ ،كما اف تعامؿ اإلدارات مختمفة 

بجممة  الدراسة وختمت، رؤية اجتيادية وليس بناًء عمى خطة عممية وسياؽ عمؿ متفؽ عميو
 مقترحات.التوصيات و المف 

 .(الجنسية االنحرافاتالمدرسية، المدارس االبتدائية،  اإلدارة) الكممات المفتاحية:
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The role of school administration in diagnosing sexual 

perversion, prevention and treatment measures: a social 

study 

M.D. Mohammed Abdul Hassan Nasser 

Ministry of Education / Center for Educational Research 

and Studies 

Abstract: 

The current study is to know the value of primary school 

administration (boys, girls, mixed) the objectives of the study, and 

the study has reached a number of results: The study is based on 

discretion and not on an agreed upon plan and work context. The 

study concluded with a set of recommendations and proposals. 

Key words: (school administration, elementary schools, sexual 

perversion .(  

 

 عناصر الدراسة:/األولالمبحث 

 مشكمة الدراسة:/اوالً 

 إيقاعضبط و الميمة لصيرورة العممية التربوية،  األركافالمدرسية احد  اإلدارةتعد 
شكالت التي تتعمؽ بالسموؾ السيما في الم العمؿ التربوي بصورة سمسمة وايجابية

ىذه المرحمة  التالمذة في، لخطورة تداعياتو االجتماعية والنفسية عمى الجنسي
العمرية مف الدخوؿ في تجربة قاسية قد يكوف ليا تأثير خطير عمى مجمؿ مراحؿ 

 .قوة الرفض االجتماعي لمثؿ ىذا النوع مف االنحراؼفضاًل عف ، الحياة القادمة

االنحرافات الجنسية، زيادة ممحوظة في  وجود األخيرةلوحظ في السنوات وقد 
تشخيص المدرسية في  اإلدارةولذلؾ فاف الدراسة الحالية تحاوؿ اف تستكشؼ دور 
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جراءاتات الجنسية االنحراف السيما واف ىذه الدراسة تتسع الوقاية والعالج،  وا 
تتسع  إنياكما مختمطة، ال أولمبنات  أواالبتدائية لمبنيف  المدارسلتشمؿ  بشرياً 

، 1والمديرية العامة لمتربية الكرخ  3المديرية العامة لتربية الرصافة مكانيًا لتشمؿ
 دقة وشمولية. أكثرنتائج ذات طبيعة  إلىمف اجؿ الوصوؿ 

  الدراسة: أهمية /ثانياً 
 تسميط الضوء عمى دور اإلدارة المدارس االبتدائية في تشخيص االنحرافات .1

 الجنسية لدى تالمذة المرحمة االبتدائية.
معرفة ماىية اإلجراءات التي تعتمدىا اإلدارات المدرسية في الوقاية مف  .2

 االنحرافات الجنسية وعالجيا.
المساحة التي تغطييا الدراسة الحالية تشمؿ المدارس االبتدائية لمبنيف والنبات  .3

 أىميةبغداد مما يعطي  والمختمطة موزعة عمى مديريتيف لمتربية في محافظة
 لمنتائج التي ستخرج بيا.

قد تسفر الدراسة الحالية عف نتائج وحموؿ ومعالجات مف شانيا اف تخدـ متخذ  .4
القرار في وزارة التربية مف اجؿ تعزيز الجوانب االيجابية والحد مف الجوانب 

 السمبية.
 

 : أهداف الدراسةًا/ ثالث
المدرسػػػػػػػية فػػػػػػػي تشػػػػػػػخيص  اإلدارةمعرفػػػػػػػة دور  إلػػػػػػػىتيػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة  .1

 االنحرافات الجنسية في المدارس االبتدائية.
معرفػػػػػػػػػة إجػػػػػػػػػراءات اإلدارات المدرسػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ الوقايػػػػػػػػػة والعػػػػػػػػػالج مػػػػػػػػػف  .2

 االنحرافات الجنسية.
جػػػػػػػػػراءاتالتشػػػػػػػػػخيص  آليػػػػػػػػػات نقػػػػػػػػػاط االخػػػػػػػػػتالؼ والتوافػػػػػػػػػؽ بشػػػػػػػػػأفمعرفػػػػػػػػػة  .3  وا 

 ائية ) بيف، بنات، مختمطة(الوقاية والعالج تبعًا لنوع المدرسة االبتد
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نتػػػػػػائج ومعالجػػػػػػات مػػػػػػف شػػػػػػانيا اف تخػػػػػػدـ متخػػػػػػذي القػػػػػػرار فػػػػػػي  إلػػػػػػىالوصػػػػػػوؿ  .4
 آثارىػػػػػػاالتقميػػػػػػؿ مػػػػػػف  أوالجنسػػػػػػية  االنحرافػػػػػػاتالمؤسسػػػػػػة التربويػػػػػػة لمحػػػػػػد مػػػػػػف 

 السمبية.
 رابعًا: حدود الدراسة:

 .2121-2119الحد الزماني: العاـ الدراسي  .1
المديريات العامة لمتربية في محافظة بغداد، المديرية العامة  الحد المكاني: .2

 .1، المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ/3لتربية بغداد الرصافة/
المدرسية االبتدائية )بنيف، بنات، مختمطة( في  اإلداراتالحد البشري:  .3

 .1،  والكرخ/3المديريات العامة لمتربية الرصافة/
 

 المصطمحات والمفاهيم العممية.المبحث الثاني: 
  أوال: الدور

ثؿ الجانب الديناميكي لمركز اف الدور يمف( Bantonبانتوف ) العالـ ومف وجية نظر
 (5، ص2114ناصر، )دور معيف.ل أداء، فالقياـ بتنفيذ الحقوؽ والواجبات ىو معيف

لشخص يشغؿ مكانة في  األنماط السموكيةالدور عمى انو مجموعة مف  يعرؼو 
يمثؿ  اف الدور وىذا يعني، متبادلةمركز معيف محدد في عالقات شخصية  أوالمجتمع 
، 1996.) صادؽ، السموؾ المتوقع في المؤسسة إلىيشير  معياريا ألنو مفيوماً 

 . (367-365ص
ىو مجموعة المياـ والواجبات المتوقع أدائيا مف اإلدارة  لمدور: اإلجرائيالتعريف 
 .الوقائية والعالجية واإلجراءاتتشخيص االنحرافات الجنسية  االبتدائية في المدرسية

 :اإلدارة المدرسية / ثالثا
ىػػي الجيػػود المنسػػقة التػػي يقػػـو بيػػا فريػػؽ مػػف العػػامميف فػػي المدرسػػة )إداريػػيف وفنيػػيف(، 

التربيػػة  أبنائيػػايتماشػػى مػػع تربيػػة  وبمػػاالتربويػػة داخػػؿ المدرسػػة،  األىػػداؼبغيػػة تحقيػػؽ 
 أوتخطػػػػيط وتنسػػػػيؽ وتوجيػػػو لكػػػػؿ عمػػػػؿ تعميمػػػػي  مػػػػفسػػػميمة،  أسػػػػسالصػػػحيحة وعمػػػػى 

 .(12: 2111)عطوي،.تربوي
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واألدوار التػػػي يؤدييػػػا  الجيػػػود مجموعػػػةىػػػي تعريفناااا اإلجرائاااي لاااددارة المدرساااية: أماااا
اجػؿ  المدرسػة مػفالييئػة التربويػة والتعميميػة فػي المدرسػة االبتدائيػة بقيػادة مػدير  أعضاء
 وتػػوفير الحمايػػة الالزمػػة لمتالمػػذة بمػػا فػػي ذلػػؾ الحمايػػةالمؤسسػػة التربويػػة  أىػػداؼتحقيػؽ 

 ومكافحتيا.االنحرافات الجنسية مف 

 الجنسية: االنحراف /رابعاً 

 مف ودوافعو وطموحاتو الفرد بيف صراع عف ناتج سموؾ بأنو(  االنحراؼ اصطالحاً 
 مف الجماعة أو المجتمع التي يعتمدىا والسموكي االجتماعي الضبط وسائؿ و ،جية
 (611، ص1983.)الجوىري، (أخرى جية
والسموؾ المنحرؼ ما ىو إاّل صراع بيف رغبات الفرد وطموحاتو ودوافعو مف جية     

ووسائؿ  الضبط االجتماعي والسموكي التي يعتمدىا المجتمع أو الجماعة مف جية 
إلخفاؽ وسائؿ الضبط االجتماعي في السيطرة  متوقعة  نتيجةىو االنحراؼ و أخرى ، 

 .(611، ص1983الجوىري، .)إلنسافعمى الدوافع الطبيعية الكامنة عند ا

 إلى يؤدي قد خيالي أو لفظي أو فعمي جنسي نشاط يو كؿف االنحراف الجنسي أما
 اضطرار، أو إكراه دوف و رضا الفرد بمؿء الجنسية المذة إلى ييدؼ أو الجنسية، النشوة
 اجتماعية أو قانونيةأو  شرعية عقوبة إلى يؤدي قد الذي األمر بالخفاء، أو العمف في

 .(28)الجيوش، بدوف ت، ص.النبذ أو الوصـمثؿ 

 في تقع التي الجنسية والممارسات األفعاؿ أنياعمى أيضًا وتعرؼ االنحرافات الجنسية 
 التحرش صور بعض عمى المنظور ىذا يسري ويكاد أخالقيا، أو دينياً  المحظور نطاؽ

 السميـ السموؾ قواعد مع تتماشى ال التي غير المقبولة والكممات األلفاظ أو الجنسي
  .(711، ص2112)الحفني، . السائدة االجتماعية والتقاليد والعادات
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 :سابقةدراسات /مبحث الثالثال

االنحرافات الجنسية لدى طمبة المدارس  ،زينب عمي خمف دراسة الباحثة -1
 (3112.)خمف، 3112االبتدائية   دراسة ميدانية في مدينة بغداد

 المدارس تالمذة بيف الجنسي االنحراؼ حاالت انتشار مدىمعرفة  إلى الدراسة ىدفت
، فضاًل الجنسي واالنحراؼ الحديثة التقنيات استعماؿ بيف العالقة طبيعةو  االبتدائية،

اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي  ، وقدفي حدوث ىذا االنحراؼ األسرة دور عف
 :فرضياتيا بما يأتي ، وحددت  التحميمي
ىناؾ عالقة بيف الخبرة الوظيفية ألعضاء الييئة التدريبية وتشخيص ظاىرة  -1

 التالمذة.االنحراؼ الجنسي بيف 
ىناؾ عالقة بيف استعماؿ التقنيات ووسائؿ االتصاؿ الحديثة واالنحراؼ  -2

 التالمذة.الجنسي بيف 
 التالمذة.ىناؾ عالقة بيف التفكؾ األسري واالنحراؼ الجنسي بيف  -3
ىناؾ عالقة بيف عدـ متابعة أولياء األمور لمطمبة وتكرار حاالت االنحراؼ  -4

 .التالمذةالجنسي بيف 
العامة لمتربية الكرخ،  ( مدارس مف مديرية5) ،مدارس (11مف)مجتمع الدراسة تكوف 

الرصافة. وبطريقة الحصر الشامؿ لجميع  العامة لمتربية ( مدارس مف مديرية5)و
 ومعممات.  مية في ىذه المدارس مف معمميتعميأعضاء الييئة ال

نتائج الدراسة عف  أسفرت وسؤاؿ. (18)مف  تكونتاالستبانة و ىي األداة الدراسة 
 فرضية الدراسة. وؿالفرضية الصفرية وقب رفض
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 اإلسالمية التربية كتب في الجنسية التربية الموسومة : هندي صالح دراسة -3
 (132-117، ص3117)هندي،.3112األردن  في العميا األساسي التعميم لمرحمة

 كتب في الجنسية بالتربية المرتبطة الموضوعات استقصاء إلى الدراسة ىذه ىدفت
 كتب العينة مف وتكونت .األردف في العميا األساسي التعميـ لمرحمة اإلسالمية التربية
 الدراسة مف اليدؼ ولبموغ .قصدية بطريقة اختيرت التي والعاشر والتاسع الثامف الصؼ
قد و  .مجاالت خمس عمى موزعة موضوعاً  (89)عمى تشتمؿ تحميؿ قائمة الباحث صّمـ
  : اآلتي بالترتيب جاءت الثالثة اإلسالمية التربية كتب جاءت
 لمموضوعات تضميناً  الكتب العاشر األكثر لمصؼ اإلسالمية التربية كتاب 

 .الجنسية بالتربية المرتبطة
 التاسع الصؼ كتاب يميو. 
 الثامف الصؼ كتاب ثـ. 

 مف بالترتيب كانت الثالثة الكتب في الجنسية بالتربية المرتبطة الموضوعات أىـ إفّ 
 لالنحرافات العالجية الجنسية،األحكاـ الغريزة لضبط الوقائية األحكاـ (العدد  حيث

 بالتربية المرتبطة الموضوعات معظـ ولقد تبيف اف) اإلسالـ في البموغ الجنسية،أحكاـ
 الرئيسة العناويف وبعدىا الفرعية، العناويف في ثـ الفقرات، محتوى في وردت قد الجنسية

 تضميف بيف (1011)مستوى عند إحصائياً  دالة عالقة وجود النتائج فكانت أىـاما 
قد و  . الدراسي والصؼ اإلسالمية التربية لكتاب الدراسية الوحدات في الموضوعات

 الجنسية التربية بموضوعات االىتماـ أىميا مف التوصيات مف بجممة الدراسة أوصت
 كما تطويرىا، عند أو جديد مف الكتب ىذه تأليؼ عند اإلسالمية التربية كتب في

 .الجنسية بالتربية تتعمؽ أخرى دراسات إجراء اقترحت
 األطفالدراسة شممان ديبورا الموسومة :استخدام النظريات النفسية لتعمم  -2

  Shulman, (2001.) .)2111 مهارات منع االنحرافات الجنسية
 استخداـ عمى يقـو تربوي، عبر برنامج الجنسية توفير السالمة إلى الدراسة ىدفت

 الذيف سيما ال الجنسية االنحرافات منع ميارات األطفاؿ تعمـ في النفسية النظريات
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 لألطفاؿ الجنسية االنحرافات منع جيود الدراسة وحممت .الجنسي االستخداـ فيـ يسيئوف
 حوؿ أجريت التي الدراسات أفّ  إلى وأشارت الشمالية، أمريكا في تطبيقيا جرى التي
 لوقايتيـ استخداميا يمكنيـ التي السموكيات األطفاؿ تعميـ في فعالة وجدتيا البرامج ىذه
 .سالمتيـ عمى والمحافظة الجنسية االنحرافات مف

 الشخصية، السالمة ميارات األطفاؿ صغار تعميـ عمى الجنسية السالمة برنامج ويركز
 الرابطة وجيود التشريعية، واالتجاىات الجنسية، الطفؿ انحرافات بتاريخ والتعريؼ
 تضع التي العامة والخصائص الجنسية، الطفؿ انحرافات مجاؿ في األمريكية النفسية
 ما لمرحمة تربوياً  برنامجاً  الدراسة واقترحت .االنحرافات في الوقوع خطر في األطفاؿ

 .المدرسة. قبؿ
 

 : النظريات المفسرة لظاهرة االنحرافات الجنسية.الرابعالمبحث 

منيا في تفسير ظاىرة االنحرافات الجنسية  اإلفادةىناؾ العديد مف النظريات التي يمكف 
انيا في ىنا بعرض بعض النظريات التي نعتقد  ، وسكنتاإلنسانيةفي المجتمعات 

 تنسجـ مع موضوع ىذه الدراسة .

 : الحياة أسموب نظرية-1

 أيضػػاً  معػػو يختػػار الحيػػاة، فػػي معينػػاً  أسػػموبا يختػػار الػػذي الفػػرد أف النظريػػة ىػػذه تفتػػرض
 ،(67-64، ص2111)طالػب،والمخاطر. لمجريمػة ضػحية وقوعػو احتماؿ درجة ضمنياً 

 وغيػاب الخاطئػة، األسػرية التنشػئة عوامػؿ أثػر عمى تركز يبدو اف ىذه النظرية وعمى ما
 لالعتػداء عرضػة أكثػر السف ، مما يجعؿ صغاراالجتماعي االنحراؼ في الوالديف رقابة
فػػػاف  ذلػػػؾ ، فضػػػاًل عػػػفرالػػػذكو  مػػػف لالعتػػػداء تعرضػػػا أكثػػػر واإلنػػػاث السػػػف، كبػػػار مػػػف

 اتخػػاذ فػػي لػػـ يكتمػػؿ لػػدييـ النضػػج العقمػػي الػػالـزفػػي مرحمػػة الدراسػػة االبتدائيػػة  األطفػػاؿ
 .(61،ص2111.)الشيري،المختمفة لممواقؼ المناسبة القرارات
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 : واالنجراف االنحراف نظرية-3
  الضبط فاعمية تضعؼ حيف االنحراؼ نحو ينجرؼ قد الطفؿاف  ترى ىذه النظرية

يقدميا  التي اإلغراءات أف إلى إشارة في فيو، يعيش الذي الكبير لممجتمع االجتماعي
 ليا يتعرض التي الصعوبات أف كما المقاومة، عمى قدرتو تضعؼ لمطفؿ المجتمع ىذا

 ىذا لمعايير المغايرة الوسائؿ استخداـ إلى يميؿ تجعمو المجتمع ىذا داخؿ الطفؿ
 والسموكيات األفعاؿواعتماد .(59، ص2116)اليوسؼ،.وثقافتو وقيمو المجتمع
.)الشيري، فيو يعيش الذي الكبير المجتمع التي يوفرىا باإلغراءات المرتبطة المنحرفة
  .(71-65، ص2111

 : النظرية البنائية الوظيفية /ثالثاً 
يصيب الجزء يؤثر في الذي تفكؾ الحوؿ فكرة اف  البنائية الوظيفيةتتمحور النظرية 

المكونة لمكؿ،  األجزاء أوالضرر بالجزء  إلىالكؿ، و أي خمؿ يصيب الكؿ يؤدي 
وظائفيا، ولعمنا نستطيع فيـ طبيعة النظرية والمسممات  أومياميا  أداءويعيقيا عف 

) احمد، :أىميا، والتي مف األساسيةالتي تعتمد عمييا في تنظيراتيا، مف تمؾ المقدمات 
 (131، ص1996،وآخروف
بعضيا عمى  أجزائوتعتمد  أجزاءانو كؿ يتكوف مف  أيالمجتمع نظاـ  كمي،  .1

فانو سوؼ يؤثر سمبًا  األجزاءبعض. وبالتالي فاف أي خمؿ يصيب جزء مف 
جزء ميـ مف المجتمع المحمي فاف عدـ  األطفاؿ، ولما كاف األجزاءعمى بقية 

حالة مف الخمؿ في النظاـ الكمي  إلىمجتزئة، يؤدي  أونيميـ لحقوقيـ كاممة 
 لممجتمع..

جزء مف أجزائو  أيىذا الكؿ النظامي يأتي قبؿ األجزاء، أي انو ال يمكف فيـ  .2
 نظاـ المجتمع الكمي. إلىباإلشارة  مثؿ  إال

ة مف اف الجزء يقـو بوظيف أيالعالقة فيما بيف الكؿ والجزء ىي عالقة وظيفية،  .3
 .(74، ص1999.)كريب،اجؿ محافظة الكؿ عمى توازنو
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 الميدانية الدراسة إجراءات /المبحث الخامس

 :مجتمع الدراسة/أوالً 

 :اآلتيوبالشكؿ  االبتدائيةمدارس الومديرات  مديريالحالية ب لدراسةا تحدد مجتمع
ومديرات المدارس االبتدائية بمغ  مديرومجموع : 3لتربية الرصافة/ المديرية العامة أواًل:

 ( مدير ومديرة،152)بمجموع مدارس البنيف :عمى، موزعيف مدير ومديرة (343)
 مدير ومديرة.( 61)المدارس المختمطة و ( مدير ومديرة.131)بمجموع البنات مدارس
مدرسة ابتدائية، موزعيف  مدير ومديرة (274: تضـ)1الكرخ/ لتربيةالمديرية العامة  :ثانيا
( مدير 27)بمجموع  رس البناتمداو  ( مدير ومديرة،28) بمجموع مدارس البنيف :عمى

 .( مدير ومديرة219)المدارس مختمطة و ومديرة، 

 :عينة الدراسة/ثانياً 

الدراسة ممثمة لممجتمع ينبغي اعتماد األساليب والطرؽ المناسبة مف اجؿ اف تكوف عينة 
 مف مجتمع البحث، %(21، بنسبة )3الرصافة/ عينةوقد كانت . في اختيارىا

( 31)مدارس بنيف  :تيموزعيف كاآل المدارس االبتدائية، ومديرة مف اً مدير ( 68وتمثؿ)
ًا ( مدير 12)المدارس المختمطة  ومديرة مدرسة، اً ( مدير 26)مدارس بنات  ومديرة، اً مدير 

 مدرسة. ومديرة
مف مجتمع البحث، %( 21، فقد كانت بنسبة )1/الكرخ عينة المديرية العامة لتربية اما 

( 7)مدارس بنيف  :كاآلتيموزعيف  مدرسة ابتدائية، ومديرة اً مدير  (55)وتمثؿ
 مديرًا ومديرة. (42)المدارس المختمطة  ( مدراء،6)مدارس بنات مدراء،و 

 :أداة الدراسة/ثالثاً 

تشمؿ أراء ووجيات  ألنياالدراسة  لجمع بياناتاعتمدت الدراسة الحالية عمى االستبانة 
كونيا األكثر عف  الدراسة فضالالنظر والتصورات الخاصة بعينة الدراسة حوؿ موضوع 
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اعتمد الباحث في بناء أداة  وقد.اختصارًا لموقت والماؿ والجيد الموضوع مناسبة لطبيعة
 :االستبانة اإلجراءات اآلتية

 االستبانة االستطالعية  -أ

إلجابة ل%مف عينة الدراسة لغرض استطالع أرائيـ 5أعدت استبانة مفتوحة لعينة تمثؿ
 عف األسئمة اآلتية:

 جنسيًا؟ التالمذة المنحرفوفكيؼ ُيشخص  -1
حاالت لموقاية وعالج  المدرسية اإلدارةما ىي ابرز السبؿ والوسائؿ المتبعة مف  -2

 االنحراؼ الجنسي؟
 :االستبانة بصيغتها النهائية . ب

جراءبعد عرضيا عمى الخبراء،  تكونت االستبانة بصيغتيا النيائية الحذؼ والتعديؿ  وا 
مف محوريف المحور (8901)، وحصوؿ الفقرات عمى معامؿ ارتباط عاؿ بمغ واإلضافة

( 13) االبتدائية وتتضمفتشخيص االنحرافات الجنسية في المدارس  آلياتيتناوؿ  األوؿ
الوقاية والعالج لالنحرافات الجنسية ويتكوف مف  إجراءاتفقرة، والمحور الثاني يتناوؿ 

 :اآلتيوبالشكؿ  ( فقرة،12)

 .االنحرافات الجنسية تشخيص اإلدارة المدرسة االبتدائية في آلياتاواًل: 

 تشخيص االنحرافات الجنسية اإلدارة المدرسة االبتدائية)بنات( فيآليات ( 1جدول )
 2الرصافة/المديرية العامة لتربية في 

الوسط  آليات ت 
 المرجح

الوزف 
 المئوي

 المرتبة

-التمميذعف طريؽ الحركات واإلشارات التي يقـو بيا  1
 التمميذة

2046 82015 3 
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 3 82015 2046 التصرفات الخادشة لمحياء 2
 2 83033 2051 التمفظ بألفاظ غير الئقة 3
 1 84062 2054 كثرة التردد عمى أماكف معينة ومعزولة )الحمامات( مثال 4
شكوى أولياء األمور الذيف تعرض أبناؤىـ لممضايقة  5

 الجنسية 
2014 67095 8 

ميؿ التالميذ )التمميذة( إلى مصادقة  مف يكبرىـ سنا  6 
 ومرافقتو

2027 75064 4 

 9 65038 1096 المالبس وقصات الشعر 7
 6 71079 2015 الوشاية مف بعض التالميذ عف المنحرفيف لإلدارة 8
 9 65038 1096 في درس الفنية التمميذة-التمميذالرسومات التي يرسميا  9

 7 69023 2018 كاميرات المراقبة إف وجدت 11

11 
 

 2 83033 2051 عف طريؽ تالميذ يمتازوف بالنزاىة تختارىـ اإلدارة 

المظاىر الخارجية لمتمميذ )التمميذة( كالخموؿ أو كثرة  12
 الحركة

2027 75064 4 

 5 74036 2023 األخصائي االجتماعي أو النفسي أو المرشد التربوي 13

في تشخيص  اإلدارةتستعيف بيا  اآلليات التي( والذي يبيف 1يتضح مف الجدوؿ )
ت فقرة كثرت التردد في الرصافة الثالثة وقد جاء اإلناثالسموؾ المنحرؼ في مدارس 

 ووزف مئوي (2054)معينة ومعزولة )الحمامات( مثال بوسط مرجح  أماكفعمى 
غير الئقة وعف طريؽ تالميذ يمتازوف بالنزاىة  بألفاظاما فقرتا التمفظ  (84062)

اما ثالثا فكاف لفقرة عف  (83033)ووزف مئوي ( 2051) تختارىـ اإلدارة بوسط مرجح
وعف طريؽ التصرفات  التمميذة-التمميذطريؽ الحركات واإلشارات التي يقوـ بيا 

 (.82015)ووزف مئوي  (2046)الخادشة لمحياء بوسط مرجح 
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اف ىذه الفقرات يعني  لكف ىذا ال، وكما مبيف في الجدوؿ أعاله  ات تباعاً الفقر  تأتيثـ  
 المتابعة وابدًا المنحرفيف جنسيًا مف التالمذة لكنيا بكؿ تأكيد تتطمبدائما  تؤشر

دائما  تؤشرفي مدارس البنات االبتدائية ال  األولىفالفقرة ، والمراقبة لمتحقؽ مف ذلؾ
المراقبة اذا كاف ىناؾ مف ىف االنتباه لضرورة  لكنيا توجو لمتمميذة أالنحرافيالتوجو 

 اكبر منيف عمرا في المكاف ذاتو. 

في تشخيص االنحرافات  )ذكور(اإلدارة المدرسة االبتدائية يبين آليات( 3جدول )
 2المديرية العامة لتربية الرصافة/في الجنسية 

الوسط  آليات ت
 المرجح

الوزف 
 المئوي

 المرتبة

 4 77078 2033 التمميذة-التمميذالحركات واإلشارات التي يقـو بيا  1
 1 82022 2047 التصرفات الخادشة لمحياء 2
 7 75011 2025 التمفظ بألفاظ غير الئقة 3
 4 77078 2033 كثرة التردد عمى أماكف معينة ومعزولة )الحمامات( مثال 4
شكوى أولياء األمور الذيف تعرض أبناؤىـ لممضايقة  5

 الجنسية 
2037 78089 3 

ميؿ التالميذ )التمميذة( إلى مصادقة  مف يكبرىـ سنا  6 
 ومرافقتو

2031 76067 5 

 11 67078 2013 المالبس وقصات الشعر 7
 6 75056 2027 الوشاية مف بعض التالميذ عف المنحرفيف لإلدارة 8
 8 71011 2013 في درس الفنية التمميذة-التمميذالرسومات التي يرسميا  9

 9 68089 2017 كاميرات المراقبة إف وجدت 11

 2 81011 2043 عف طريؽ تالميذ يمتازوف بالنزاىة تختارىـ اإلدارة  11
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المظاىر الخارجية لمتمميذ )التمميذة( كالخموؿ أو كثرة  12
 الحركة

1073 57078 11 

 4 77078 2033 األخصائي االجتماعي أو النفسي أو المرشد التربوي 13

السموؾ  في تشخيص اإلدارةالتي تعتمدىا آالليات ( والذي يبيف 2يتضح مف الجدوؿ )
وقد كانت فقرة التصرفات الخادشة لمحياء  االبتدائيةالمنحرؼ في مدارس الذكور 

اما الفقرة عف طريؽ  (72022) ووزف مئوي( 2047)  بوسط مرجح األولىبالمرتبة 
( 81011)ووزف مئوي  (2043) بوسط مرجح اإلدارةتالميذ يمتازوف بالنزاىة تختارىـ 

لممضايقة الجنسية بوسط  أبناؤىـالذيف تعرض  األمور أولياءاما ثالثا فكانت شكوى 
ثـ تأتي الفقرات تباعا وحسب ما موجود بالجدوؿ  (78089)ووزف مئوي  (2037)مرجح 
التشخيص تبعًا لمتغير الجنس، الذي  آليات، اذ يتضح اف ىناؾ اختالؼ في أعاله
اذ يكوف  واإلناثبمؤثرات الثقافة االجتماعية التي تشكؿ شخصية كؿ مف الذكور  يتأثر

مشاكسة وقدرة عمى المقاومة لحاالت االعتداء عميو مف  أكثر األحيافالذكور في غالب 
عما يتعرض لو مف مضايقات او  لألىؿ ، فضاًل عف القدرة عمى التحدثاألخر

 تحديات.

في تشخيص االنحرافات  مختمطة(ال)آليات اإلدارة المدرسة االبتدائية ( يبين2جدول )
 2ي المديرية العامة لتربية الرصافة/فالجنسية 

الوسط  آليات ت
 المرجح

الوزف 
 المئوي

 المرتبة

 1 81056 2042 التمميذة-التمميذالحركات واإلشارات التي يقـو بيا  1
 2 77078 2033 التصرفات الخادشة لمحياء 2
 1 81056 2042 التمفظ بألفاظ غير الئقة 3
 6 61011 1083 كثرة التردد عمى أماكف معينة ومعزولة )الحمامات( مثال 4
 5 63089 1092شكوى أولياء األمور الذيف تعرض أبناؤىـ لممضايقة  5
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 الجنسية 
)التمميذة( إلى مصادقة  مف يكبرىـ سنا ميؿ التالميذ  6 

 ومرافقتو
1092 63089 5 

 7 58.33 1075 المالبس وقصات الشعر 7
 1 81056 2042 الوشاية مف بعض التالميذ عف المنحرفيف لإلدارة 8
 3 75011 2025 في درس الفنية التمميذة-التمميذالرسومات التي يرسميا  9

 6 61011 1083 كاميرات المراقبة إف وجدت 11

 1 81056 2042 عف طريؽ تالميذ يمتازوف بالنزاىة تختارىـ اإلدارة  11
المظاىر الخارجية لمتمميذ )التمميذة( كالخموؿ أو كثرة  12

 الحركة
2011 66067 4 

 1 81056 2042 األخصائي االجتماعي أو النفسي أو المرشد التربوي 13
في المدارس االبتدائية المختمطة  اإلدارةتتخذىا  اآلليات التي( اف 3يتضح مف الجدوؿ )

 واإلشاراتمف فقرة ركزت عمييا 0 الفقرات ىي عف طريؽ الحركات  أكثرتعددت فيناؾ 
0التمفظ الخادشة لمحياء 0الوشاية مف بعض التالميذ عف  التمميذة-التمميذالتي يقوـ بيا 

 تختارىـ اإلدارة بوسط مرجح0 عف طريؽ تالميذ يمتازوف بالنزاىة  لإلدارةالمنحرفيف 
اما ثانيا فجاءت فقرة عف طريؽ األخصائي االجتماعي  (81056)ووزف مئوي  (2042)

اما ثالثا  (77078)ووزف مئوي ( 2033)او النفسي او المرشد التربوي بوسط مرجح 
فكانت لفقرة عف طريؽ الرسومات التي يرسيا التمميذ او التمميذة في درس الفنية بوسط 

الفقرات تباعا وحسب ما موجود في  تأتيثـ  (75011)ووزف مئوي  (2025)مرجح 
مف  أكثرفي المدارس المختمطة تتبع  اإلدارةوالمالحظ عمى الفقرات اف  أعالهالجدوؿ 
 .في تشخيص تمؾ السموكيات المنحرفة وطريقة أسموب
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في تشخيص االنحرافات  )بنات(اإلدارة المدرسة االبتدائية يبين آليات( 4جدول )
 1المديرية العامة لتربية الكرخ/في الجنسية 

الوسط  آليات ت
 المرجح

الوزف 
 المئوي

 المرتبة

 5 72022 2017 التمميذة-التمميذالحركات واإلشارات التي يقـو بيا  1
 2 94044 2083 التصرفات الخادشة لمحياء 2
 2 94044 2083 التمفظ بألفاظ غير الئقة 3
 1 11101 3011 كثرة التردد عمى أماكف معينة ومعزولة )الحمامات( مثال 4
  شكوى أولياء األمور الذيف تعرض أبناؤىـ لممضايقة الجنسية  5

2051 
83033 4 

 4 83033 2051 ميؿ التالميذ )التمميذة( إلى مصادقة  مف يكبرىـ سنا ومرافقتو 6 
 5 72022 2017 المالبس وقصات الشعر 7
 3 88089 2067 الوشاية مف بعض التالميذ عف المنحرفيف لإلدارة 8
 3 88089 2067 في درس الفنية التمميذة-التمميذالرسومات التي يرسميا  9

 2 94044 2083 كاميرات المراقبة إف وجدت 11

 3 88089 2067 عف طريؽ تالميذ يمتازوف بالنزاىة تختارىـ اإلدارة  11
 2 94044 2083 لمتمميذ )التمميذة( كالخموؿ أو كثرة الحركةالمظاىر الخارجية  12

11101 3011 األخصائي االجتماعي أو النفسي أو المرشد التربوي 13
1 

1 

( اف أدوات التشخيص في إدارات المدارس اف الفقرتيف كثرة 4يتضح مف الجدوؿ )
التردد عمى أماكف معينة ومعزولة )الحمامات( مثال وعف طريؽ األخصائي االجتماعي 

 (3011)او المرشد النفسي او المرشد التربوي جاءت بالمرتبة األولى بوسط مرجح 
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والتمفظ بألفاظ غير  لمحياءاما الفقرات التصرفات الخادشة  (111011)ووزف مئوي 
المظاىر الخارجية لمتمميذ )التمميذة ( كالخموؿ ، كاميرات المراقبة اف وجدت الئقة،عبر

ثـ  (94044)ووزف مئوي  (2083)او كثرة الحركة جاءت بالمرتبة الثانية بوسط مرجح 
في  1الكرخ/تأتي بقية الفقرات تباعا وحسب ما موجود في الجدوؿ وىنا في مديرية 

مدارس البنات يظير التركيز عمى كثرة التردد عمى الحمامات وىو ما تشابو مع مدارس 
 .  3الرصافة/البنات في 

في تشخيص االنحرافات  )ذكور(اإلدارة المدرسة االبتدائية يبين آليات( 5جدول )
 1في المديرية العامة لتربية الكرخ/الجنسية 

الوسط  آليات ت
 المرجح

الوزف 
 المئوي

 المرتبة

 2 95024 2086 التمميذة-التمميذالحركات واإلشارات التي يقـو بيا  1
 4 81095 2043 التصرفات الخادشة لمحياء 2
 7 66067 2011 التمفظ بألفاظ غير الئقة 3
 1 111011 3011 كثرة التردد عمى أماكف معينة ومعزولة )الحمامات( مثال 4
شكوى أولياء األمور الذيف تعرض أبناؤىـ لممضايقة  5

 الجنسية 
2043 81095 4 

ميؿ التالميذ )التمميذة( إلى مصادقة  مف يكبرىـ سنا  6 
 ومرافقتو

2086 95024 2 

 5 76019 2029 المالبس وقصات الشعر 7
 3 85071 2057 الوشاية مف بعض التالميذ عف المنحرفيف لإلدارة 8
 6 71043 2014 في درس الفنية التمميذة-التمميذالرسومات التي يرسميا  9

 6 71043 2014 كاميرات المراقبة إف وجدت 11
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 6 71043 2014 عف طريؽ تالميذ يمتازوف بالنزاىة تختارىـ اإلدارة  11

المظاىر الخارجية لمتمميذ )التمميذة( كالخموؿ أو كثرة  12
 الحركة

20147 71043 6 

 3  85071 2057 األخصائي االجتماعي أو النفسي أو المرشد التربوي 13

معينة ومعزولة )الحمامات( مثال  أماكفاف فقرة كثرة التردد عمى  يظير فيو (5الجدوؿ )
اما ثانيا فكانت  (111011)ووزف مئوي  (3011)جاءت بالمرتبة األولى بوسط مرجح 

 إلىلمفقرات  عف طريؽ الحركات واإلشارات التي يقوـ بيا التمميذ وميؿ التالميذ 
اما ثالثا  (95024)ووزف مئوي  (2086)مصادفة مف يكبرىـ سنا ومرافقتو بوسط مرجح 

فكانت لفقرة الوشاية مف بعض التالميذ عف المنحرفيف لإلدارة وعف طريؽ األخصائي 
 (85071)ووزف مئوي ( 2057)لنفسي او المرشد التربوي بوسط مرجح االجتماعي او ا

ثـ تأتي الفقرات األخرى تباعا وحسب ما موجود في الجدوؿ وىنا نجد تأكيد عمى فقرة 
 كثرة التردد عمى األماكف المعزولة كما جاء في مدارس اإلناث االبتدائية .

في تشخيص االنحرافات  )مختمطة(اإلدارة المدرسة االبتدائية يبين آليات( 6جدول )
 1في المديرية العامة لتربية الكرخ/الجنسية 

الوسط  آليات ت
 المرجح

الوزف 
 المئوي

 المرتبة

 6 81095 2043 التمميذة-التمميذالحركات واإلشارات التي يقـو بيا  1
 3 83033 2051 التصرفات الخادشة لمحياء 2
 7 81016 2041 التمفظ بألفاظ غير الئقة 3
 1 88089 2067 كثرة التردد عمى أماكف معينة ومعزولة )الحمامات( مثال 4
شكوى أولياء األمور الذيف تعرض أبناؤىـ لممضايقة  5

 الجنسية 
2055 84092 2 
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ميؿ التالميذ )التمميذة( إلى مصادقة  مف يكبرىـ سنا  6 
 ومرافقتو

2026 75041 11 

 12 62071 1088 المالبس وقصات الشعر 7
 8 77078 2033 الوشاية مف بعض التالميذ عف المنحرفيف لإلدارة 8
 9 76019 2029 في درس الفنية التمميذة-التمميذالرسومات التي يرسميا  9

 4 81075 2045 كاميرات المراقبة إف وجدت 11

11 
 

 6 81095 2043 عف طريؽ تالميذ يمتازوف بالنزاىة تختارىـ اإلدارة 

الخارجية لمتمميذ )التمميذة( كالخموؿ أو كثرة المظاىر  12
 الحركة

1098 65087 11 

 4 81075 2045 األخصائي االجتماعي أو النفسي أو المرشد التربوي 13

( اف فقرة كثرة التردد عمى أماكف معينة ومعزولة ) الحمامات ( جاءت 6الجدوؿ ) يشير
اما ثانيا فجاءت فقرة  (88089)ووزف مئوي  (2067)بالمرتبة األولى بوسط مرجح قدره 

 (2055)شكوى أولياء األمور الذيف تعرض أبناؤىـ لممضايقة الجنسية بوسط مرجح 
اما ثالثا فجاءت فقرة التصرفات الخادشة لمحياء بوسط مرجح  (84092)ووزف مئوي 

وىكذا تباعا الفقرات األخرى وكما موضح في الجدوؿ  (83033)ووزف مئوي  (2055)
وىنا يظير التأكيد في المدارس المختمطة عمى الفقرة ذاتيا وىي التردد عمى األماكف 

 المنعزلة  كما في مدارس اإلناث ومدارس الذكور .
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 يإجراءات اإلدارة المدرسة االبتدائية  في الوقاية والعالج من االنحراف الجنس -ثالثا:

 االبتدائية )بنات( في الوقاية والعالج من ةالمدرس إجراءات اإلدارة( يبين 7جدول )
  2/لمتربية الرصافةالمديريات العامة  االنحراف الجنسي في

الوسط  اإلجراءات الوقائية والعالجية ت
 المرجح

الوزف 
 المئوي

 المرتبة

التوجيو واإلرشاد الديني والتربوي عف طريؽ ألقاء محاضرات  1
 التمميذة-التمميذدينية  أخالقية تربوية تتناسب مع عمر 

2029 97044 1 

 9 64011 1092 التمميذة-التمميذتوبيخ  2

 3 92031 2077 بفعاليات ونشاطات رياضية التمميذة -التمميذإشراؾ  3

 11 53085 1062 استخداـ الضرب  4

 5 85091 2058 اجتماعيـ مع المرشد التربوي الخاص بالمدرسة 5

 2 96031 2089 باف ىذه األفعاؿ خاطئة ومنبوذة التمميذة -التمميذتبصير  6

 4 91013 2073 المساعدة في حؿ مشكالتو الخاصة ،وتصحيح مساراتو 7

 4 91013 2073 وتوجييو باالتجاه الصحيح التمميذة -التمميذاحتواء  8

 6 82015 2046 التمميذة -التمميذتشديد الرقابة عمى  9

 8 66067 2011 تحويمو كحالة إلى األخصائي النفسي في اقرب مركز صحي 11

تفعيؿ دور مؤسسات المجتمع المدني مف خالؿ الندوات  11
 والمؤتمرات بيذا الخصوص.

2035 78021 7 

النحراؼ الوقاية والعالج مف ا في اإلدارة إجراءات( الذي يبيف 7يتضح مف الجدوؿ ) 
 واإلرشادجاءت فقرة التوجيو  3الرصافة/الجنسي بالنسبة لمدارس البنات في مديرية 
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محاضرات دينية أخالقية تربوية تتناسب مع عمر  إلقاءالديني والتربوي عف طريؽ 
ثـ جاء ثانيا بفارؽ بسيط فقرة ، (97044)ووزف مئوي (2029)التمميذة بوسط مرجح قدره 

ووزف مئوي  (2089)تبصير التمميذة بأف ىذه األفعاؿ خاطئة ومنبوذة بوسط مرجح 
المساعدة في حؿ مشكالتو الخاصة وتصحيح  كؿ مففجاءت  رابعاً  أما (96031)

ووزف مئوي  (2073)مساراتو واحتواء التمميذة وتوجيييا باالتجاه الصحيح  بوسط مرجح 
. وىنا  يظير التركيز ا موضح في الجدوؿفقرات تباعا وكمثـ تأتي بقية ال (91013)

 .األولىعمى الفقرة 

يبين إجراءات اإلدارة المدرسة االبتدائية )ذكور( في الوقاية والعالج من ( 8جدول )
  2الرصافة/االنحراف الجنسي في المديريات العامة لمتربية 

الوسط  اإلجراءات الوقائية والعالجية ت
 المرجح

الوزف 
 المئوي

المرت
 بة

التوجيو واإلرشاد الديني والتربوي عف طريؽ ألقاء  1
محاضرات دينية  أخالقية تربوية تتناسب مع عمر 

 التمميذة -التمميذ

2083 94044 4 

 9 74044 2023 التمميذة -التمميذتوبيخ  2

 5 93033 2081 بفعاليات ونشاطات رياضية التمميذة -التمميذإشراؾ  3

 11 46067 1041 استخداـ الضرب  4

 7 87078 2063 اجتماعيـ مع المرشد التربوي الخاص بالمدرسة 5

باف ىذه األفعاؿ خاطئة  التمميذة -التمميذتبصير  6
 ومنبوذة

2087 95056 3 

المساعدة في حؿ مشكالتو الخاصة ،وتصحيح  7
 مساراتو

2097 98089 1 
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 2 97078 2093 وتوجييو باالتجاه الصحيح التمميذة -التمميذاحتواء  8

 8 84095 2055 التمميذة -التمميذتشديد الرقابة عمى  9

تحويمو كحالة إلى األخصائي النفسي في اقرب مركز  11
 صحي

2017 68089 11 

تفعيؿ دور مؤسسات المجتمع المدني مف خالؿ  11
 الندوات والمؤتمرات بيذا الخصوص.

2073 91011 6 

( يبيف إجراءات اإلدارة المدرسة االبتدائية )ذكور( في الوقاية 8يبيف الجدوؿ )
 تنص المساعدةلمفقرة التي  األولىوالعالج مف االنحراؼ الجنسي، اف المرتبة 

( ووزف 97،2بمغ ) مرجحفي حؿ مشكالتو الخاصة ،وتصحيح مساراتو بوسط 
 التمميذة -التمميذ(، وفي المرتبة الثانية جاءت فقرة احتواء 89،98مئوي بمغ )

(، اما 97078( مع وزف مئوي )2093وتوجييو باالتجاه الصحيح بوسط مرجح )
باف ىذه األفعاؿ خاطئة  التمميذة -التمميذالمرتبة الثالثة فيي لفقرة تبصير 

(، المرتبة الرابعة حازت 95056ف مئوي )( ووز 87،2ومنبوذة بوسط مرجح )
عمييا فقرة التوجيو واإلرشاد الديني والتربوي عف طريؽ ألقاء محاضرات دينية  

( وبوزف 2083بوسط المرجح) التمميذة -التمميذأخالقية تربوية تتناسب مع عمر 
 باقي الفقرات تباعًا. وتأتي(، 94044مئوي )
درسة االبتدائية )مختمطة( في الوقاية والعالج من يبين إجراءات اإلدارة الم( 9جدول )

  2/لمتربية الرصافةاالنحراف الجنسي في المديريات العامة 

الوسط  اإلجراءات الوقائية والعالجية ت
 المرجح

الوزف 
 المئوي

المرت
 بة

التوجيو واإلرشاد الديني والتربوي عف طريؽ ألقاء  1
محاضرات دينية  أخالقية تربوية تتناسب مع عمر 

 التمميذة -التمميذ

2075 91067 2 
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 5 72022 2017 التمميذة -التمميذتوبيخ  2

 1 94044 2083 بفعاليات ونشاطات رياضية التمميذة -التمميذإشراؾ  3

 7 55056 1067 استخداـ الضرب  4

 4 83033 2051 اجتماعيـ مع المرشد التربوي الخاص بالمدرسة 5

باف ىذه األفعاؿ خاطئة  التمميذة -التمميذتبصير  6
 ومنبوذة

2083 94044 1 

المساعدة في حؿ مشكالتو الخاصة ،وتصحيح  7
 مساراتو

2058 86011 3 

 2 91067 2075 وتوجييو باالتجاه الصحيح التمميذة -التمميذاحتواء  8

 1 94044 2083 التمميذة -التمميذتشديد الرقابة عمى  9

تحويمو كحالة إلى األخصائي النفسي في اقرب مركز  11
 صحي

1075 58033 6 

تفعيؿ دور مؤسسات المجتمع المدني مف خالؿ  11
 الندوات والمؤتمرات بيذا الخصوص.

2017 72022 5 

المدرسة االبتدائية )المختمطة(، اذ  إدارةالتي تتبعيا  اإلجراءات( 9يوضح الجدوؿ )
بفعاليات ونشاطات رياضية، وتبصير  التمميذة -التمميذ إشراؾكؿ مف فقرات  تأتي

 -التمميذخاطئة ومنبوذة، وتشديد الرقابة عمى  األفعاؿباف ىذه  التمميذة -التمميذ
 ثانيًا فقرة وتأتي(. 94044( و وزف مئوي بمغ )2083بمغ ) مرجحبوسط  التمميذة
تربوية  أخالقيةمحاضرات دينية  إلقاءالديني والتربوي عف طريؽ  واإلرشادالتوجيو 

وتوجييو باالتجاه  التمميذة -التمميذ، واحتواء التمميذة -عمرا لتمميذتتناسب مع 
(، اما المرتبة الثالثة 91067( ووزف مئوي بمغ )2075الصحيح، بوسط مرجح بمغ )

 مرجحالخاصة، وتصحيح مساراتو جاءت بوسط  فاف فقرة المساعدة في حؿ مشكالتو
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(، وفي المرتبة الرابعة اجتماعيـ مع المرشد 11،86(، ووزف مئوي )2058بمغ )
 بقية الفقرات كما موضحة  في الجدوؿ. وتأتيالتربوي الخاص بالمدرسة، 

يبين إجراءات اإلدارة المدرسة االبتدائية )بنات( في الوقاية والعالج من ( 11جدول )
 1/لمتربية الكرخاالنحراف الجنسية في المديريات العامة 

الوسط  اإلجراءات الوقائية والعالجية ت
 المرجح

الوزف 
 المئوي

 المرتبة

التوجيو واإلرشاد الديني والتربوي عف طريؽ ألقاء محاضرات  1
 التمميذة -التمميذدينية  أخالقية تربوية تتناسب مع عمر 

2033 77078 4 

 4 77078 2033 التمميذة -التمميذتوبيخ  2
 2 94044 2083 بفعاليات ونشاطات رياضية التمميذة -التمميذإشراؾ  3

 5 61011 1083 استخداـ الضرب  4
 5 61011 1083 اجتماعيـ مع المرشد التربوي الخاص بالمدرسة 5

 3 88089 2067 باف ىذه األفعاؿ خاطئة ومنبوذة التمميذة -التمميذتبصير  6

 1 111011 3011 المساعدة في حؿ مشكالتو الخاصة ،وتصحيح مساراتو 7

 2 94044 2083 وتوجييو باالتجاه الصحيح التمميذة -التمميذاحتواء  8

 1 111011 3011 التمميذة -التمميذتشديد الرقابة عمى  9
تحويمو كحالة إلى األخصائي النفسي في اقرب مركز  11

 صحي
2067 88089 3 

تفعيؿ دور مؤسسات المجتمع المدني مف خالؿ الندوات  11
 والمؤتمرات بيذا الخصوص.

3011 111011 1 

( في الوقاية مف بناتالمدرسة االبتدائية ) اإلدارة إجراءات( اف 11يظير الجدوؿ )
كؿ مف فقرة المساعدة في حؿ مشكالتو  األولىبالمرتبة  تأتياالنحراؼ الجنسي وعالجو 
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، و تفعيؿ دور مؤسسات التمميذة -التمميذالخاصة، وتصحيح مساراتو، وتشديد الرقابة عمى 
( 3011بمغ ) مرجحوسط المجتمع المدني مف خالؿ الندوات والمؤتمرات بيذا الخصوص. ب

ـ وتوجييي التمميذة -التمميذ(، وفي المرتبة الثانية فقرتي احتواء 111.11ووزف مئوي )
( 2،83ىو )  مرجحبفعاليات ونشاطات رياضية، بوسط  يـإشراك باالتجاه الصحيح، و

ىذه  باف التمميذة -التمميذ(، اما المرتبة الثالثة فانيا كانت لفقرة تبصرة 94044ووزف مئوي )
(، وفي المرتبة 88089( ووزف مئوي )2067بمغ ) مرجحخاطئة ومنبوذة بوسط  األفعاؿ

الرابعة كانت كؿ مف فقرة التوجيو واإلرشاد الديني والتربوي عف طريؽ ألقاء محاضرات 
بوسط  التمميذة -التمميذو توبيخ  التمميذة -التمميذدينية  أخالقية تربوية تتناسب مع عمر 

 واألخيرة(، في حيف كانت المرتبة الخامسة 78،77( ووزف مئوي )33،2بمغ ) مرجح
 مرجحلفقرتي استخداـ الضرب، و اجتماعيـ مع المرشد التربوي الخاص بالمدرسة بوسط 

 (61011( ووزف مئوي بمغ )83،1)
يبين إجراءات اإلدارة المدرسة االبتدائية )ذكور( في الوقاية والعالج من ( 11جدول )

 1الكرخ/االنحراف الجنسي في المديريات العامة لمتربية 

الوسط  اإلجراءات الوقائية والعالجية ت
 المرجح

الوزف 
 المئوي

المرت
 بة

التوجيو واإلرشاد الديني والتربوي عف طريؽ ألقاء  1
محاضرات دينية  أخالقية تربوية تتناسب مع عمر 

 التمميذة -التمميذ

2057 85071 2 

 4 66067 2011 التمميذة -التمميذتوبيخ  2

 1 95024 2086 بفعاليات ونشاطات رياضية التمميذة -التمميذإشراؾ  3

 3 81095 2043 استخداـ الضرب  4

 2 85071 2057 اجتماعيـ مع المرشد التربوي الخاص بالمدرسة 5
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باف ىذه األفعاؿ خاطئة  التمميذة -التمميذتبصير  6
 ومنبوذة

2057 85071 2 

 2 85071 2057 المساعدة في حؿ مشكالتو الخاصة ،وتصحيح مساراتو 7

 1 95024 2086 وتوجييو باالتجاه الصحيح التمميذة -التمميذاحتواء  8

 3 81095 2043 التمميذة -التمميذتشديد الرقابة عمى  9

تحويمو كحالة إلى األخصائي النفسي في اقرب مركز  11
 صحي

2047 61091 5 

تفعيؿ دور مؤسسات المجتمع المدني مف خالؿ  11
 الندوات والمؤتمرات بيذا الخصوص.

2043 81095 3 

االبتدائية )ذكور( في الوقاية والعالج مف ( يبيف إجراءات اإلدارة المدرسة 11جدوؿ )
، اذ يظير اف الفقرات إشراؾ 1االنحراؼ الجنسي في المديريات العامة لمتربية الكرخ/

وتوجييو باالتجاه  التمميذة -التمميذونشاطات رياضية، و احتواء  التمميذة بفعاليات -التمميذ
وبالمرتبة  (،95024( وبوزف مئوي )2086بوسط مرجح بمغ ) األولىالصحيح، بالمرتبة 

جاءت كؿ مف الفقرات التوجيو واإلرشاد الديني والتربوي عف طريؽ ألقاء محاضرات  الثانية
، و اجتماعيـ مع المرشد التربوي التمميذة -التمميذدينية  أخالقية تربوية تتناسب مع عمر 

باف ىذه األفعاؿ خاطئة ومنبوذة، و المساعدة  ذةالتممي-التمميذالخاص بالمدرسة، و تبصير 
( ووزف مئوي بمغ 2057في حؿ مشكالتو الخاصة ،وتصحيح مساراتو، بوسط مرجح بمغ )

: استخداـ الضرب، و تشديد الرقابة اآلتيةجاءت الفقرات  الثالثة، وفي المرتبة (85071)
ف خالؿ الندوات ، و تفعيؿ دور مؤسسات المجتمع المدني مالتمميذة-التمميذعمى 

(. اما 81095( ووزف مئوي بمغ )2043بوسط مرجح بمغ ) والمؤتمرات بيذا الخصوص،
( ووزف مئوي 2011بوسط مرجح ) التمميذة-التمميذالمرتبة الرابعة فقد كانت لفقرة توبيخ 

كحالة إلى األخصائي النفسي  فقرة تحويمو(. وفي المرتبة الخامسة واألخيرة جاءت 66067)
 (.  61091( و بوزف مئوي )2047مركز صحي بوسط مرجح ) في اقرب
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يبين إجراءات اإلدارة المدرسة االبتدائية )مختمطة( في الوقاية والعالج ( 13جدول )
 1الكرخ/من االنحراف الجنسي في المديريات العامة لمتربية 

الوسط  اإلجراءات الوقائية والعالجية ت
 المرجح

الوزف 
 المئوي

 المرتبة

التوجيو واإلرشاد الديني والتربوي عف طريؽ ألقاء محاضرات  1
 التمميذة-التمميذدينية  أخالقية تربوية تتناسب مع عمر 

2083 94044 4 

 8 63049 1091 التمميذة-التمميذتوبيخ  2

 2 97062 2093 بفعاليات ونشاطات رياضية التمميذة-التمميذإشراؾ  3

 8 53017 1061 استخداـ الضرب  4

 6 91048 2071 اجتماعيـ مع المرشد التربوي الخاص بالمدرسة 5

 1 98041 2095 باف ىذه األفعاؿ خاطئة ومنبوذة التمميذة-التمميذتبصير  6

 1 98041 2095 المساعدة في حؿ مشكالتو الخاصة ،وتصحيح مساراتو 7

 3 96013 2088 وتوجييو باالتجاه الصحيح التمميذة-التمميذاحتواء  8

 4 94044 2083 التمميذة-التمميذتشديد الرقابة عمى  9

 7 74061 2024 تحويمو كحالة إلى األخصائي النفسي في اقرب مركز صحي 11

تفعيؿ دور مؤسسات المجتمع المدني مف خالؿ الندوات  11
 والمؤتمرات بيذا الخصوص.

2079 92096 5 

( إجراءات اإلدارة المدرسة االبتدائية )مختمطة( في الوقاية والعالج مف 12يظير مف الجدوؿ ) 
، اف المرتبة األولى كانت مف حصة 1االنحراؼ الجنسي في المديريات العامة لمتربية الكرخ/
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المساعدة في حؿ مشكالتو باف ىذه األفعاؿ خاطئة ومنبوذة، و  التمميذة-التمميذالفقرات تبصير 
، وبالمرتبة الثانية (98041( وبوزف مئوي )2095،وتصحيح مساراتو، بوسط مرجح بمغ )الخاصة

( ووزف 2093بفعاليات ونشاطات رياضية بوسط مرجح بمغ ) التمميذة-التمميذجاءت فقرة إشراؾ 
وتوجييو باالتجاه الصحيح  التمميذة-التمميذ(، وفي المرتبة الثالثة كانت فقرة احتواء 97062مئوي )

التوجيو واإلرشاد  (، اما المرتبة الرابعة فقد جاءت96013( ووزف مئوي )2088بوسط مرجح )
-التمميذالديني والتربوي عف طريؽ ألقاء محاضرات دينية  أخالقية تربوية تتناسب مع عمر 

(. 94044زف مئوي بمغ )( و و 2083مرجح ) التمميذة بوسط-التمميذ، و تشديد الرقابة عمى التمميذة
 بقية الفقرات تباعًا كما موضحة في الجدوؿ. وتأتي

 المدرسية لالنحرافات الجنسية اإلدارة( يمثل النسبة المئوية لتشخيص 12جدول )

 المرتبة ال نعم نوع المدرسة االبتدائية 

 6 %91067 %8033 )مختمط(   3الرصافة/ 1

 5 %91011 %11011 )مختمط ( 1الكرخ/ 2
 1 %51 %51 )ذكور(  3الرصافة/ 3
 3 %71043 %28057 )ذكور(  1الكرخ/ 4

 4 %84062 %15038 )اناث(  3الرصافة/ 5

 2 %69015 %31095 )اناث ( 1الكرخ/ 6

المدرسية لالنحرافات  اإلدارة لتشخيص( والذي يبيف النسبة المئوية 13يظير الجدوؿ )
المدارس  الجنسية في االنحرافات: نسبة تشخيص األتيالجنسية في المدارس االبتدائية 

بالمرتبة  ، تمييا(%51)وبنسبة  األولىقد جاءت بالمرتبة  3الرصافة/ االبتدائية )ذكور(
 المدرسية لالنحرافات الجنسية في المدارس  اإلدارةنسبة تشخيص  الثانية والثالثة 
، والمدارس االبتدائية (%31095) بنسبة لإلناث)المدارس االبتدائية  1/االبتدائية الكرخ
بالمرتبة الرابعة  3الرصافة/ اإلناثمدارس  تأتي%( في حيف 28057)ذكور بنسبة 
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 االبتدائية المختمطة الخامسة المدارسبالمرتبة  ، تمييا(%15038) بنسبة مئوية بمغت
 3%، واخيرًا المدارس االبتدائية المختمطة في الرصافة/11بنسبة مئوية بمغت  1الكرخ/

 .%(8033بنسبة بمغت )
اف نتائج الجدوؿ تظير لنا اف اقؿ نسبة لتشخيص اإلدارة المدرسية لالنحرافات الجنسية 

والمدارس %( 8033بنسبة ) 3مختمطة في الرصافة/كانت في المدارس االبتدائية ال
اف عامؿ  إلىوىي بذلؾ تؤشر  (%11)بنسبة  1االبتدائية المختمطة في الكرخ/

االختالط مف شانو اف يقمؿ مف الضغط والكبت واالندفاع باتجاه السموكيات المنحرفة 
 اً عنصر  تعداف ظاىرة االختالط  مما يعنيوبالذات ما يتعمؽ منيا بالسموؾ الجنسي...

الف كؿ واحد منيـ يريد اف يظير ،  واإلناث اإلضافي لمذكورضبط مف عناصر ال
 اجتماعيًا ومتسؽ مع متطمبات المنظومة القيمية.بالشكؿ الذي يكوف مقبوؿ 

  

 :والمقترحات والتوصيات االستنتاجاتالمبحث السادس: 

 اواًل: االستنتاجات:

 إلىفي المرحمة االبتدائية يعود  المنحرفيف جنسياً  التالمذة أعداداف زيادة  .1
 عدة منيا: وأسباب عوامؿ
 وضعؼ المتابعة لألبناء. األسريزيادة ظاىرة التفكؾ  - أ
االليكترونية الحديثة في متناوؿ التالمذة في ىذه  األجيزةوجود  - ب

 أعمارمع  تتناسب الالمرحمة العمرية، واالطالع عمى مضاميف 
 .األطفاؿ

بصورة  واألسرضعؼ قوة الضبط االجتماعي في المجتمع عومًا  - ت
رحمة في ىذه الم األطفاؿ أماـ األبوابيفتح  الذي األمر خاصة،
 تبني بعض السموكيات التي تخالؼ التوقعات االجتماعية.لالعمرية 
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 إلىيؤدي االبتدائية  وزيادة أعداد التالمذة االكتظاظ في المدارس - ث
تشخيص الحاالت  عمى التالمذة أو اإلدارات المدرسيةصعوبة سيطرة 
سموكية  وأ انحرافات جنسية بينيـ سواء كانت غير التربوية
 وأخالقية.. 

المدرسية في تشخيص السموكيات المنحرفة لـ تكف  بعض اإلدارات آلياتاف  .2
 الوشاية. أسموبتربوية مثؿ االعتماد عمى 

لـ اغمب المدارس في الوقاية والعالج مف االنحرافات الجنسية  إجراءاتاف  .3
ة مثؿ السميمبعض الخيارات غير  تكف تربوية أو توعيوية كونيا تعتمد

 التوبيخ، والضرب..
المختص  أوالمرشد التربوي،  إلى المجوءاغمب المدارس تجعؿ مف خيار  إف .4

 .آخرىااو  راتاالخي قائمةفي نياية النفسي 
 السموكية أبنائيـلمشاكؿ  األسرصعوبة تفيـ  مدرسية تواجوال اإلداراتاف  .5

العائمة  أوالرفض، لكوف وصـ الطفؿ  أو اإلنكار، وىـ يميموف عمى المنحرفة
 مرفوض  اجتماعيًا. أمرسي باالنحراؼ الجن

اف تعامؿ اإلدارات المدرسية مع اغمب السموكيات غير التربوية، يكوف عمى  .6
 وفؽ رؤية اجتيادية وليس بناًء عمى خطة عممية وسياؽ عمؿ متفؽ عميو.

السموكية عمومًا  االنحرافاتالتربوي في تشخيص  اإلرشاد ضعؼ دور .7
 واالنحرافات الجنسية بصورة خاصة فضاًل عف الوقاية والعالج.

 إجابات اإلداراتالفقرات تكرارًا في  أكثراف فقرة التردد عمى الحمامات مف  .8
اف الحمامات تعد بيئة  إلى، وذلؾ يعود الجنسية المدرسية لتشخيصيا لالنحرافات

 .دىا عف المراقبةبحكـ بع غير سويمثالية لممارسة اي سموؾ 
كاميرات لممراقبة، في حيف  لوجودالغالبية العظمى مف المدارس الحكومية  تفتقد .9

 توجد فييا كاميرات المراقبة. األىميةاف الغالبية العظمى مف المدارس 
 



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
522 

 ثانيًا/ التوصيات:

استحداث شعبة في مركز البحوث والدراسات التربوية في وزارة التربية،  .1
والتشخيص والعالج لالنحرافات التربوية واالجتماعية تيتـ بالوقاية 

 والسموكية في المؤسسة التربوية.
اعداد دليؿ مركزي لمتعامؿ مع الحاالت غير التربوية او  إلىاف يصار  .2

 اإلداراتالمنحرفة، تعده لجنة عممية متخصصة ويكوف موجو لعمؿ 
 والعالج.، فضاًل عف الوقاية االنحرافةالمدرسية في تشخيص الحاالت 

االستعانة بنظاـ كاميرات المراقبة مف اجؿ الحد مف السموكيات غير  .3
 التربوية، وعمى وجو التحديد ما يتعمؽ منيا باالنحرافات الجنسية.

االجتماعييف والسيما في تخصص الخدمة  االستعانة بالباحثيفضرورة  .4
االجتماعية المدرسية، مف اجؿ الحد مف المشكالت االجتماعية 

 واالنحرافات السموكية واألخالقية في البيئة المدرسية.

 المقترحات: /اً لثثا

في المدارس األساسية دراسات تتبعية لحاالت االنحرافات الجنسية،  إجراءات .1
 والثانوية.

اجراء او تشخيص او  أيالمدرسية باستشارة المرشد التربوي في  إلداراتإلزاما  .2
 عالج لمحاالت التي تواجو مشكمة االنحرافات الجنسية او السموكية.

العممية والتربوية في الخطوات  األىميةممف يمتمؾ  اإلباءممثمي مجالس  إشراؾ .3
 العالجية او الوقائية لحاالت االنحرافات الجنسية.

جزء مف  ألنياالرسـ والرياضة في المدارس االبتدائية،  يدرس دورتفعيؿ  .4
 سيـ في تخفيؼ الضغط النفسي واالنفعالي. الذي يالمنيج التربوي 
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 المصادر:

(، المدخؿ إلى عمـ االجتماع، 1996احمد، د. غريب سيد، وآخروف، ) .1
 اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية.

، 4الموسوعة النفسية الجنسية، مكتبة مدبولي،ط(، 2112عبد المنعـ،)الحنفي،  .2
 القاىرة.

 .مصر الشرؽ، نيضة االجتماع، عمـ قاموس (،1983اليادي،) الجوىري،عبد .3
ناجي،) بدوف تاريخ(، االنحرافات الجنسية دراسة سيكولوجية قانونية الجيوش،  .4

 القاىرة ، مطبعة األىمي. ،1لظاىرة الشذوذ الجنسي، ط
 في ودورىا االجتماعية األنساؽ ،(2116)،عبد العزيز اليوسؼ، عبد اهلل .5

 األمنية. لمعموـ العربية نايؼ جامعة  :الرياض اإلرىاب، مكافحة
االنحرافات الجنسية لدى طمبة المدارس االبتدائية  (،2113خمؼ، زينب عمي،) .6

رسالة ماجستير غير منشورة في عمـ  ،دراسة ميدانية في مدينة بغداد ،
 .اآلداباالجتماع ، جامعة بغداد كمية 
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