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البحث:ملخص 
رســي لــدى الطلبــة مــن وجهــة نظــر المرشــدین العنــف المد إلــىیهــدف البحــث إلــى التعــرف 

) مرشـد ومرشـدة مـن المرشـدین التربـویین فـي محافظـة ١٠٠التربـویین ، تكونـت عینـة البحـث مـن (

ـــاس العنـــف المدرســـي  ـــان أداة (اســـتبیان) لقی نینـــوى ، ولغـــرض تحقیـــق أهـــداف البحـــث اعـــد الباحث

بیرســـون واالختبـــار التـــائي ، ) فقـــرة ، ولتحلیـــل النتـــائج اســـتخدم معامـــل ارتبـــاط٣٥والمكـــون مـــن (

وأظهــرت النتــائج بوجــود العنــف المدرســي بــین الطلبــة مــن وجهــة نظــر المرشــدین التربــویین ، وفــي 

ضوء ذلك قدم الباحثان التوصیات والمقترحات.

Students School Violence According to The viewpoint of
Educational Guiders
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Abstract:
The research aims at identifying students school violence according

to the viewpoint of educational guiders, the research sample consisted of

(100) male and female guiders in Nineva. For the purpose of achieving

the objectives of the research tool (questionnaire), the researchers used

the measure of school violence, prepared earlier, consisting of (35) items.

The statistical means used to analyze the results were Pearson correlation

coefficient and (t.test), and the results showed the existence of school

violence between students from the viewpoint of educational workers,

and in the light of these results, the researchers present some

recommendations and suggestions.
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كلة البحث : مش
تتعدد مظاهر العنف وصوره في حیاتنا وتبرز لوحة واقعنا المعاصر أشكاال متنوعة عنه. 

تلــك اللوحــة تتــداخل فیهــا األلــوان والخطــوط بشــكل مشــوه، واإلنســان راســم تلــك اللوحــة أو النــاظر 

ي ولرغباتـه إلیها، والذي یمارس العنف أو یمارس علیه، تراه یعیش عواقبه المهددة لوجـوده اإلنسـان

: انترنیت) وتسـجل ظـواهر العنـف المدرسـي بحـده فـي ٢٠٠٠ولمصالحه واستقرار حیاته (الجراح، 

مؤسساتنا التربویة، إذ تبقى الظروف االجتماعیة من أهم الدوافع التي تدفع الطلبة لممارسة العنف 

مــاعي فــي المدرســة بســبب ضــعف المســتوى االجتمــاعي والمهنــي لألســرة وظــروف الحرمــان االجت

والقهـــر النفســـي واإلحبـــاط، كـــل هـــذه العوامـــل وغیرهـــا تجعـــل هـــؤالء الطلبـــة عرضـــة لالضـــطرابات 

تجعلهـــم غیـــر متـــوافقین فتعـــزز لـــدیهم عوامـــل التـــوتر ویكـــون رد فعلهـــم عنیفـــا فـــي حالـــة اإلحســـاس 

: انترنیت) لذا یواجـه الطلبـة مجموعـة مـن ٢٠٠٤باإلذالل أو المهانة من قبل اآلخرین (الشهبون، 

مشــــكالت االقتصــــادیة واالجتماعیــــة والثقافیــــة، ومــــن بینهــــا الفقــــر، التعصــــب، ظهــــور التكــــتالت ال

ـــة  ـــدخین، الصـــفوف المزدحمـــة فـــي المـــدارس، وتحـــدد هـــذه المشـــكالت مـــن إنتاجی والعصـــابات، الت

الشباب، وتؤثر على مستویات تعلیمهم، كما تنعكس سلبا على السلوك الفردي لكل واحد منهم، إذ 

دون وعي منه لتبني أنماط سلوك تتصف بالمیل إلى العدوان واللجوء إلى العنف في تدفع الطالب 

  )٤٨٠: ٢٠٠١التعامل مع اآلخرین. (الفقهاء، 

الموجــه إلــى عینــة مـــن  يوقــد شــعر الباحثــان بالمشــكلة مــن خــالل االســتبیان االســتطالع

یمــــارس فــــي ) مرشــــد ومرشــــدة وتبــــین إن العنــــف المدرســــي٤٠المرشــــدین التربــــویین تكونــــت مــــن (

shilling)المـدارس ومـن أسـبابه الطلبـة والمدرسـون واألسـرة. وأشـارت دراسـة  law إلــى  (1999

) إلـى وجـود عالقــة ٢٠٠١عالقـة الوضـع األسـري للمراهـق بــالعنف. كمـا أكـدت دراسـة (أبــو علیـا، 

ار بین العنف المدرسي والشعور بالقلق وعدم التكیـف الدراسـي. نتیجـة لكـل مـا یحـیط بنـا مـن إخطـ

تتمثـــل فـــي عـــدم االســـتقرار النفســـي واالجتمـــاعي لـــدى الطلبـــة والـــذي بـــدوره یـــنعكس علـــى ســـلوكهم 

وممارسة العنف المدرسي. 

أھمیة البحث:
یعـــد العنـــف ضـــد الطلبـــة مصـــطلحا جدیـــدا لمشـــكلة قدیمـــة عمرهـــا أالف الســـنین، وبمـــرور 

عناصــر جدیــدة لــوعي الــزمن أدرك المجتمــع جدیــة هــذه المشــكلة وخطورتهــا، األمــر الــذي أضــاف 

المجتمــع والتربیــة والتعلــیم وبــرامج تــدریب المتعلمــین، وبــرامج معالجــة أو إعــادة تأهیــل األشــخاص 

) العنــف صــورة مــن صــور ١٠٢: ٢٠٠١المعتــدین أو ضــحایا العنــف علــى حــد ســواء (أبــو علیــا، 

بــداع القصـور الـذهني حیـال موقـف، والعنـف وجـه أخـر مـن أوجـه الـنقص التقنـي فـي األسـلوب واإل

عند مواجهة معضلة، وقد یصل مستوى العنف بعض األحیان إلى االنهیار العقلـي والجنـون، كمـا 
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یكون وسیلة من وسائل العقوبة والتأدیب أو صورة من صور تأنیب الضمیر على جرم أو خطیئـة 

: انترنیت) ومن أهم مصادر المیل إلى العنـف هـو عـدم تلبیـة الحاجـات ٢٠٠٠مرتكبه (القبانجي، 

نفسیة واالجتماعیة. فضال عن إن لوسائل اإلعالم المختلفة وبخاصة القنوات الفضـائیة والسـینما ال

والعاب البالي ستیشـن وشـبكة االنترنیـت دورا كبیـرا فـي نشـر ثقافـة العنـف وبـث روح العدوانیـة فـي 

) ومــن ابــرز مظــاهر العنــف ٤٨٣: ٢٠٠١نفــوس الشــباب مــن خــالل المالحظــة والتقلیــد (الفقهــاء، 

مهدد للحیاة اإلنسانیة، عنف الحروب التي تسجل ازدیادا مضطردا في هذا العصـر، والتـي ازداد ال

مقدار تهدیدها لإلنسان بفعل تجدد وسائلها وٕامكان فتكها بحیاة اإلنسان والمالیین من الناس، تلك 

رعبـة، الحروب التي تخرج جمیع كوامن التدمیر من داخل اإلنسان لتطلقها باتجاه األخر بصـورة م

: انترنیــت) ومــن أهــم أســباب العنــف هــو ٢٠٠٠وثمــة مظــاهر عنــف اإلنســان ضــد نفســه (الجــراح، 

التربیة األسریة، ومن خالل تعامل الوالدین مع أبنائهما، واتخاذ العقاب البـدني خطـوة أولـي لعـالج 

نــف بــین المشــكالت، وربمــا ألتفــه األســباب، وربمــا كــان لمجــرد االنتقــام ال للتربیــة، وربمــا كــان الع

الــزوجین ســببا، حیــث یقتــدي األبنــاء بوالــدیهم فــي التعامــل مــع اآلخــرین. وقــد یكــون مــن األســباب 

التفریــق بــین األبنــاء فــي التعامــل، وقــد یكــون للحرمــان العــاطفي دور كبیــر فــي العنــف، وقــد یكــون 

اء، لإلعالم دور وما یقدمـه مـن أفـالم رعـب وعنـف قادمـة مـن ثقافـات أخـرى تـؤثر سـلبا علـى األبنـ

وربمــا كانــت الشخصــیات الوهمیــة والخیالیــة والتــي ال یســتطیع محاكاتهــا ســببا فــي ممارســة العنــف 

: انترنیـت) تعتبـر المدرسـة المصـب لجمیـع الضـغوطات الخارجیـة، فیـأتي الطـالب ٢٠٠٧(العمر، 

المعنفـــون مـــن قبـــل األهـــل والمجتمـــع المحـــیط بهـــم إلیهـــا لیفرغـــوا الكبـــت القـــائم بســـلوكیات عدوانیـــة 

نیفــة. یقابلهــا طــالب آخــرون یشــابهونهم الوضــع بســلوكیات مماثلــة، وبهــذه الطریقــة تتطــور حــدة ع

) ومن منطلق إن المدرسة حلقة وصل بین البیت ٢٢٦: ٢٠٠٨العنف ویزداد انتشارها (ألخالدي، 

والمجتمــع، علیهــا الكثیـــر مــن المســؤولیات تجـــاه الطلبــة فـــي إعــدادهم للحیــاة عـــن طریــق إكســـابهم 

والقیم التي یرتضیها المجتمع. وبما یتالءم مع التطور االجتماعي بحیث یصـبح الطالـب المعارف 

) نتیجـــة للتغیـــرات التـــي حـــدثت فـــي ١: ١٩٩٦معـــدا إعـــدادا صـــالحا للحیـــاة االجتماعیـــة (إبـــراهیم، 

المهن والتطور العلمي والتقدم الصناعي، جعلت المجتمعات ملیئة بالصراعات والمشكالت لتغییـر 

یاة والعالقات اإلنسانیة والنظم االجتماعیة، رافق ذلك ازدیاد المطالیب المفروضة علـى أسلوب الح

الفــرد وتعــدد طرائــق ووســائل إشــباع حاجــات اإلفــراد، ومــن خــالل ذلــك اهــتم علمــاء التربیــة بایجــاد 

إشـــكال تعلیمیـــة لســـد حاجـــة المجتمـــع الالزمـــة للنمـــو والتطـــور ومنهـــا اإلرشـــاد التربـــوي (الـــداهري، 

) لـذا یعـد اإلرشــاد تجسـید للعملیـة التربویــة وسـمة مـن ســمات الـنظم التربویـة   الحدیثــة، ٥ :١٩٨٦

ألنــه یعمــل علــى إن یفهــم الفــرد نفســه، قدراتــه، میولــه، مشــكالته، وان یتقبــل نفســه كمــا هــي علــى 

حقیقتها، كي یعیش شخصا، متوافقا، منتجـا، ایجابیا،راضـیا عـن نفسـه وعـن المجتمـع الـذي یعـیش 

  ) ٢٥٧: ١٩٧٥سید، فیه (ال
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من خالل ما تقدم تبرز أهمیة الدراسة الحالیة في التعرف الى العنف المدرسي من وجهـة 

نظــر المرشــدین التربــویین كونــه یحــد مــن تقــدم الطلبــة ویــؤثر علــى مســتواهم العلمــي، لــذا البــد مــن 

اهرة معرفــة أســـباب العنــف المدرســـي للوصــول إلـــى التوصـــیات والمقترحــات المناســـبة للحــد مـــن ظـــ

العنف المدرسي. 

أھداف البحث:
التعرف الى العنف المدرسي لدى الطلبة من وجهة نظر المرشدین التربویین..١

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في العنف المدرسي لدى الطلبة من وجهة نظر المرشدین .٢

التربویین وفقا لمتغیر الجنس (ذكور/إناث).

حدود البحث:
ـــى الم ـــویین ومـــن كـــال الجنســـین فـــي المـــدارس المتوســـطة یقتصـــر البحـــث عل رشـــدین الترب

  ).٢٠٠٨ – ٢٠٠٧واإلعدادیة في محافظة نینوى للعام الدراسي (

تحدید المصطلحات:
اآلتیة:للمصطلحاتیتضمن البحث تعریفا 

Schoolأوال: العنف المدرسي  violence
دنیــة أو النفسـیة التــي تقـع علــى هـو (كـل الممارســات االیذائیـة) الب:  ٢٠٠١تعریـف أبــو علیــا ،-

  ). ١٠٧: ٢٠٠١أو من بعضهم في المدرسة).  (أبو علیا،  مالطلبة من قبل معلمیه

هو (نمط من أنماط السلوك الذي ینبـع عـن حالـه إحبـاط مصـحوب : ٢٠٠١تعریف شقیرات ،-

بعالمات التوتر ویحتوي على نیة سیئة إللحاق ضرر مادي ومعنوي بكائن حي). 

  )٨: ٢٠٠١ (شقیرات،

هي (السلوكیات الشاذة في الوسط المدرسي المتمثلة فـي السـلوكیات : ٢٠٠٧تعریف حویتي ، -

: انترنیت)٢٠٠٧اللفظیة وغیر اللفظیة). (حویتي، 

هـو (نمـط مـن السـلوك المـؤذي والـذي یلحـق ضـررا بـدنیا أو :التعریف النظري للعنف المدرسي-

لمیهم أو أصدقائهم).نفسیا على الطلبة من قبل إبائهم أو مع

هي (الدرجة التي یحصل علیها المرشـدون التربویـون مـن :التعریف اإلجرائي للعنف المدرسي-

خالل إجابتهم على فقرات أداة العنف المدرسي).

Educationalثانیا: المرشد التربوي        counselor
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لبـــة التربویـــة والصـــحیة هـــو (احـــد أعضـــاء الهیئـــة التدریســـیة أو المؤهـــل لدراســـة مشـــكالت الط

ــــي تتصــــل بهــــذه المشــــكلة ســــواء أكانــــت هــــذه  واالجتماعیــــة والســــلوكیة مــــن خــــالل المعلومــــات الت

المعلومــات متصــلة بالطالــب نفســه أم بالبیئــة المحیطــة لغــرض تبصــیره فــي الحلــول المناســبة لهــذه 

.المشكلة أو المشكالت التي یعاني منها واختیار الحل المناسب الذي یطرحه لنفسه

  )١٠: ١٩٨٦(وزارة التربیة، 

الدراسات السابقة:
١٩٨٨دراسة شوقي  

لدى  مشاهدة العنف في بعض برامج التلفزیون وعالقتها ببعض مظاهر السلوك العدواني(

)األطفال المشاهدین

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف الــى مشــاهدة العنــف فــي بعــض بــرامج التلفزیــون وعالقتهــا بــبعض 

) تلمیــذا مــن ١٥٠العــدواني لــدى األطفــال المشــاهدین. تكونــت عینــة الدراســة مــن (مظــاهر الســلوك

ـــین ســـلوك  ـــة ب ـــد اهتمـــت الدراســـة بتوضـــیح العالق ـــدائي. فق ـــذ الصـــفین الخـــامس والســـادس ابت تالمی

األطفـــال العـــدواني ومـــدة امـــتالك أســـرهم لجهـــاز التلفزیـــون، وعـــدد ســـاعات مشـــاهدتهم لـــه، ونوعیـــة 

توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة: م.البرامج التي تقدم إلیه

هنــاك فــروق دالــة إحصــائیا بــین متوســط درجــات التالمیــذ فــي الســلوك العــدواني وفقــا المــتالك -

جهاز التلفزیون.

هنـــاك فـــروق دالـــة إحصـــائیا بـــین متوســـط درجـــات التالمیـــذ فـــي الســـلوك العـــدواني وفقـــا لعـــدد -

برامج العنف التي یشاهدونها.ساعات مشاهدة البرامج التلفزیونیة، فضال عن عدد 

  )٧: ١٩٨٨(شوقي، 

Defourدراسة دیفور  , 1999
)اثر العنف المجتمعي في الحالة النفسیة للمراهقین في سلوكهم ألتكیفي(

فـي الحالـة النفسـیة للمـراهقین وفـي هدفت الدراسـة إلـى التعـرف الـى اثـر العنـف المجتمعـي

) سنة ومن ١٥ – ١١) طالبًا تقع أعمارهم بین (١٣٧سلوكهم ألتكیفي. تكونت عینة الدراسة من (

  ). ٧٠) في حین كان عدد الطالبات (٥٧الصفین السابع والثامن وبلغ عدد الطالب (

ب أو التهدید، تم توجیه سؤال للمفحوصین عن أنماط العنف التي تعرضوا لها سواء الضر 

وكانــت المتغیــرات المســتخدمة فــي الدراســة هــي: العجــز المــتعلم، تأییــد العــدوان، الســلوك العــدواني.

توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة:

عدم وجود عالقة بین التعرض للعنف والعجز المتعلم.-

وجود عالقة بین التعرض للعنف وكل من االنحراف والعدوان.-

(Defour, 1999: 3768)

Shillingدراسة شلنجلو  law , 1999
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)تحدید العوامل المرتبطة بانخفاض سلوك العنف(

هدفت الدراسة إلى تحدید العوامل المرتبطة بانخفاض سلوك العنف. تكونت عینة الدراسـة 

) مراهقا في وضع حرج، تم تحدیدهم كضحایا لعنف األسرة أو مشاهدة العنـف األسـري ٢٩٩من (

ت الدراســة أن العوامــل التالیــة مــن العوامـل الوقائیــة والتــي تقــي مــن ســلوك العنــف أو كلیهمـا. اعتبــر 

وهـــي: مرونـــة المـــزاج، المـــزاج االیجـــابي، العالقـــة االیجابیـــة مـــع اآلخـــرین، التعـــاطف، المعتقـــدات 

ـــداخلي،  ـــذات، الضـــبط ال ـــة، االتجاهـــات االیجابیـــة نحـــو المدرســـة، تقـــدیر ال الدینیـــة، القـــدرة المعرفی

سة إلى أن للعوامل الوقائیة من العنـف ارتبـاط ذات داللـة مـع أدنـى مسـتویات العنـف توصلت الدرا

وهي: تقدیر الذات، المعتقدات الدینیة، التعاطف.

(Shilling law, 1999: 3714)

٢٠٠١دراسة أبو علیا  
)اثر العنف المدرسي في درجة شعور الطلبة بالقلق وتكیفهم المدرسي(

اء اثر العنف المدرسي في درجـة شـعور الطلبـة بـالقلق وتكـیفهم هدفت الدراسة إلى استقص

) طالبــًا وطالبــة مــن طلبــة الصــفین الســابع والثــامن تــم ٢٤٥المدرســي، تكونــت عینــة الدراســة مــن (

تقسـیمهم إلــى مجمـوعتین: مجموعــة تعرضـت لعنــف المعلمــین، ومجموعـة لــم تتعـرض لــه، وطبقــت 

مقیـاس -مقیـاس القلـق ج-قیاس العنف المدرسي بم-على عینة الدراسة ثالثة مقاییس وهي: أ

توصـلت الدراسـة التكیف الدراسي. ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام تحلیل التبـاین الثالثـي.

إلى النتائج اآلتیة:

وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین مجموعــــة الطلبــــة الــــذین تعرضــــوا للعنــــف المدرســــي -

ا لــه فــي مســتوى القلــق والتكیــف المدرســي وذلــك لمصــلحة ومجموعــة الطلبــة الــذین لــم یتعرضــو 

المجموعة التي تعرضت للعنف حیث كانت أكثر شعورا بالقلق واقل تكیفا. 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین الطالبـــات والطـــالب فـــي مســـتوى القلـــق وذلـــك لصـــالح -

الطالبات.

توى التكیـف الدراسـي.(أبو ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الطـالب والطالبـات فـي مسـ-

  )١٠٢: ٢٠٠١علیا، 

٢٠٠٤دراسة البشري  
)دور المرشد الطالبي في الحد من العنف المدرسي من وجهة نظر المرشدین الطالبیین(

هــدفت الدراســة إلـــى التعــرف علــى دور المرشـــد الطالبــي فـــي الحــد مــن العنـــف المدرســي مـــن 

) مرشـدا طالبیـا بالمرحلـة الثانویـة ١٦٠اسة مـن (وجهة نظر المرشدین الطالبیین تكونت عینة الدر 

الحكومیـــة واألهلیـــة بمنطقـــة عســـیر التعلیمیـــة. تـــم اســـتخدام اســـتبانه العنـــف المدرســـي المكونـــة مـــن 
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) فقرة وفقا لثالث بدائل وهي (دائما، أحیانا، نادرا) وتم استخدام الوسائل اإلحصائیة التالیة: ١٣١(

توصـــلت الدراســـة إلـــى النتـــائج .لفاكروبنـــاخ، اختبـــار كـــايمعامـــل ارتبـــاط بیرســـون، معامـــل ثبـــات ا

التالیة:

إن التقلید المعتمد للممارسات الخاطئة والسیئة مع اآلخرین عن طریق العنف.-

الخوف والقلق من المستقبل یدفع باإلنسان إلى الالمباالة وممارسة العنف. -

  )٧: ٢٠٠٤(البشري، 

إجراءات البحث:
مجتمع البحث:

ع البحث من المرشدین التربویین في المدارس المتوسطة واإلعدادیة فـي محافظـة یتكون مجتم

) ٢٥٢نینــوى ومــن كــال الجنســین، الــذین یمارســون اإلرشــاد التربــوي فــي المــدارس والبــالغ عــددهم (

مرشدًا ومرشدة.

عینة البحث:
) ٥٠) مرشـــد و(٥٠اختیـــرت عینـــة البحـــث بطریقـــة عشـــوائیة مـــن مجتمـــع البحـــث، بواقـــع (

شدة. مر 

أداة البحث:
لغــرض تحقیــق أهــداف البحــث وبعــد االطــالع علــى األدبیــات والدراســات الســابقة الخاصــة 

بالعنف المدرسي لـدى الطلبـة ، اعـد الباحثـان أداة (اسـتبیان) للتعـرف الـى العنـف المدرسـي، وفیمـا 

یأتي وصف لخطوات إعدادها: 

نـة المرشـدین التربـویین وكـان مضـمون السـؤال (برأیـك قام الباحثان بتوجیه سؤال مفتـوح إلـى عی -أ

مــا هــي الســلوكیات التــي تــدل علــى العنــف المدرســي لــدى الطلبــة)، وقــد حصــل الباحثــان علــى 

اســتجابات متعــددة وبنــاًء علــى ذلــك تــم  صــیاغة فقــرات األداة للتعــرف الــى العنــف المدرســي، 

Shillingمسترشــــدین بالدراســــات الســــابقة كدراســــة كــــل مــــن ( law ، أبــــو علیــــا 1999

)وبعـــض األدبیـــات ، ویســـتجیب المفحـــوص علـــى كـــل فقـــرة، وفقـــا لفقـــرات األداة والتـــي ٢٠٠١

تتضمن ثالثة بدائل وهي (دائما، أحیانا، نادرا). 
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صدق األداة: -ب

والمتخصصین في علـم الـنفس *تم عرض الصورة األولیة لألداة على مجموعة من المحكمین

ن صــــالحیة فقـــــرات األداة للتعــــرف علــــى العنــــف المدرســــي، اجمـــــع واإلرشــــاد النفســــي للتحقــــق مــــ

المحكمین على صالحیة أداة البحث وأنها تقیس ما وضـعت لقیاسـه بعـد إجـراء بعـض التعـدیالت، 

  ) فقرة. ٣٥وفي ضوء الحذف والتعدیل بلغت فقرات األداة (

ثبات األداة: -ج

یــق األول، علــى عینــة مكونــة مــن تــم اســتخدام طریقــة إعــادة التطبیــق بعــد أســبوعین مــن التطب

، لــذا یعــد الثبــات بأنــه االتســاق فــي النتــائج وان ٠.٨١) مرشــد ومرشــدة إذ بلــغ معامــل الثبــات ٣٠(

) كما حسب الثبـات بایجـاد معـامالت الفاكرونبـاخ إذ بلـغ ٢٤٩: ٢٠٠٠یقیس ما صمم له (ملحم، 

) وهو معمل ثبات جید. ٠.٧٦معامل الثبات على وفق هذه المعادلة (

تصحیح األداة: -د

تم تصـحیح األداة بوضـع درجـة السـتجابة كـل مفحـوص علـى كـل فقـرة مـن فقـرات األداة التـي 

) فقــرة، وقــد تــم وضــع ثالثــة بــدائل لكــل فقــرة وهــي (دائمــا، أحیانــا، نــادرا) ٣٥بلــغ مجمــوع فقراتهــا (

مفحــوص، ویكــون اســتخراج الدرجــة الكلیــة عــن طریــق جمــع درجــات االســتجابات علــى األداة لكــل 

) درجات وهي تقابل ثـالث ٣– ١وقد تراوحت درجات االستجابات لكل فقرة من فقرات األداة من (

) درجـة واقـل درجـة ١٠٥بدائل لالستجابة، ویمكن أن یحصل المستجیب علـى أعلـى درجـة وهـي (

) درجة.٧٠) درجة، علما أن المتوسط الفرضي لألداة هو (٣٥(

) لجنة المحكمین:*(

أ.م.د احمد محمد نوري           جامعة الموصل/ كلیة التربیة األساسیة. -١

خشمان حسن علي          جامعة الموصل/ كلیة التربیة. أ.م.د -٢

أ.م.د سمیر یونس محمد          جامعة الموصل/ كلیة التربیة. -٣

وف     جامعة الموصل/ كلیة التربیة.أ.م.د صبیحة یاسر مكط -٤

أ.م.د فاتح أبلحد فتوحي          جامعة الموصل/ كلیة التربیة. -٥

أ.م.د كامل عبد الحمید           جامعة الموصل/ كلیة التربیة. -٦

م.د قیس محمد علي             جامعة الموصل/ كلیة التربیة. -٧

عة كركوك/ كلیة التربیة. م.د هادي صالح                جام -٨



العنف المدرسي لدى الطلبة من وجهة نظر المرشدین التربویین

١٠٨

  :لألداةالتطبیق النهائي  -هـ

د إجـــراء المســـتلزمات المطلوبـــة ألداة البحـــث بصـــیغتها النهائیـــة، فقـــد أصـــبحت أداة العنـــف بعـــ

) وبعـد التأكـد مـن صـدق وثبـات األداة تـم تطبیقهـا علـى ١) فقـرة (ملحـق/٣٥المدرسي مكونة مـن (

) ٣٠) مرشــد ومرشــدة، بعــد اســتبعاد عینــة الثبــات والبالغــة (١٠٠عینــة البحــث األساســیة والبالغــة (

شدة. مرشد ومر 

الوسائل اإلحصائیة: -و

ــــائج البحــــث اســــتخدم الباحثــــان الوســــائل  ــــى نت بغیــــة معالجــــة البیانــــات إحصــــائیا والتوصــــل إل

وباســـتخدام الحاســـوب (SPSS)اإلحصـــائیة المتمثلـــة فـــي الحقیبـــة اإلحصـــائیة للعلـــوم االجتماعیـــة 

وهي كاألتي: 

معامل ارتباط بیرسون.-

االختبار التائي. -

اإلحصائیة لمعامل االرتباط.اختبار الداللة -

عرض النتائج ومناقشتھا: 
سیتم عرض النتائج على ضوء أهداف البحث:

.من وجهة نظر المرشدین التربویینلدى الطلبةالعنف المدرسي الىأوال: التعرف 

أظهـــرت النتـــائج إن المتوســـط الحســـابي لـــدرجات عینـــة المرشـــدین التربـــویین علـــى أداة العنـــف 

) وعنـد اختبـار معنویـة الفـروق بـین متوسـط درجـات ٦.٠٤) وانحـراف معیـاري (٧٩.٩١المدرسي (

لعینة واحـدة، (t.Test))، وباستخدام االختبار التائي ٧٠العینة والمتوسط الفرضي لألداة والبالغ (

) وهــي اكبــر مــن القیمــة التائیــة الجــد ٢١.٨٧أظهــرت النتــائج إن القیمــة التائیــة المحســوبة كانــت (

) وعلیــه فــان الفــرق دال إحصــائیا، ٩٩) وبدرجــة حریــة (٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (١.٩٦( ةولیــ

) یوضح ذلك.١الجدول (

  )١جدول (ال

والمتوسط الفرضي لدى الطلبةاالختبار التائي للفرق بین متوسط درجات العنف المدرسي

لدى أفراد عینة البحث داةلأل

العینة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

(t)مة قی

المحسوبة

(t)قیمة 

  ةالجد ولی

مستوى 

  الداللة

الداللة 

اإلحصائیة

دالة١٠٠٧٩.٩١٦.٠٤٢١.٨٧١.٩٦٠.٠٥
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یتضح من الجدول أعاله بوجود العنف المدرسي في المـدارس وانعكـاس ذلـك علـى دورهـم 

Defour)التربـــوي. واتفقـــت هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة دیفـــور  والتـــي أكـــدت علـــى عالقـــة(1999

التعرض للعنف والعجز المتعلم. 

ومـن هنــا كانــت الحاجــة ملحــة إلــى مسـاندة المرشــدین التربــویین مــن قبــل اإلدارة واإلشــراف 

والمدرسین فضال عن دور المجتمع المحلي للحد من ظاهرة العنف المدرسي لدى الطلبة. 

ت النفسـیة ویعزي الباحثان العنف المدرسي إلى الظروف التي یمر بهـا الطلبـة والضـغوطا

والتعامل بأسلوب العقاب من قبل بعض المدرسین فضال عن ممارسة العنف المدرسي بین الطلبة 

مما یؤدي الـى انتشـار تلـك الظـاهرة. لـذا أصـبح وجـود المرشـد التربـوي ضـرورة فـي المدرسـة لقـراءة 

وعقالنـي الواقع التربوي بطریقة صحیحة وصحیة دون مبالغة وتشویه، وٕاعادة بناؤه بشكل منطقـي 

ومقبول اجتماعیا في إطار الواقع الذي یعیش فیه. 

التوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي العنــف المدرســي لــدى الطلبــة مــن وجهــة نظــر ثانیــا: 

المرشدین التربویین وفقا لمتغیر الجنس (ذكور/إناث).

رســي أظهــرت النتــائج إن المتوســط الحســابي لــدرجات عینــة المرشــدین علــى أداة العنــف المد

) ومتوســــط درجــــات المرشــــدات علــــى أداة العنــــف المدرســــي ٦.٠٨) وانحــــراف معیــــاري (٧٨.٠٦(

). ولمعرفــة داللــة الفــروق بینهمــا اســتخدم الباحثــان االختبــار ٦.٠٢) وانحــراف معیــاري (٨١.٧٦(

) ٠.٥٠لعینتــین مســتقلتین. أظهــرت النتیجــة أن القیمــة التائیــة المحســوبة بلغــت ((t.Test)التــائي 

) وبدرجـة حریـة ٠.٠٥) عند مسـتوى داللـة (١.٩٨التي تساوي ( ةغر من القیمة الجد ولیوهي اص

) یوضح ذلك. ٢) وهذا یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة والجدول (٩٨(

  )٢جدول (ال

العنف المدرسي أداة القیمة التائیة بین متوسط درجات المرشدین والمرشدات على

القیمة التائیةاالنحراف المعیاريسابيالمتوسط الحالعددالجنس

٥٠٧٨.٠٦٦.٠٨مرشدین
٠.٥٠*  

٥٠٨١.٧٦٦.٠٢مرشدات

  ١,٩٨) = ٠.٠٥) عند مستوى داللة (٩٨عند درجة حریة ( ة* قیمة (ت) الجد ولی

وهذا مؤشر على الرؤیة الثابتة والموضوعیة لدى المرشدین والمرشدات كونهم یسـتخدمون 

ادیة المتمثلة في المالحظة والمقابلة ویعزو الباحثان ذلك الـى عـدم وجـود فـرق نفس األدوات اإلرش

بـــین وجهتـــي نظـــر المرشـــدین والمرشـــدات فـــي العنـــف المدرســـي لـــدى الطلبـــة (ذكورا/إناثـــا) وبشـــكل 

واضح وعلى مستوى مدارس المحافظة وبذلك ینم عن وجود دور فاعل ومؤثر للمرشدین التربویین 

إلرشادیة المناسبة للحد من ظاهرة العنف المدرسي، وتتفـق هـذه النتیجـة مـع في استخدام الوسائل ا

  . ٢٠٠٤دراسة البشري ،



العنف المدرسي لدى الطلبة من وجهة نظر المرشدین التربویین

١١٠

التوصیات:
في ضوء نتائج البحث یوصي الباحثان بما یأتي:

التأكید على دور التنشئة االجتماعیة وتربیة األبناء على التسامح مع اآلخرین.-١

یهم.احتواء واحترام مشاعر الطلبة من قبل مدرس-٢

التنفیس عن الطلبة بممارسة هوایاتهم.-٣

توجیه الطلبة بتجنب العنف المدرسي.-٤

إبراز دور المرشدین التربویین ومساعدتهم في تشخیص ومعالجة العنف المدرسي.-٥

توظیف اإلعالم التربوي بالمساهمة في الحد من ظاهرة العنف المدرسي. -٦

المقترحات:
الباحثان إجراء الدراسات اآلتیة:في ضوء نتائج البحث وتوصیاته یقترح

إجراء دراسة مماثلة في المحافظات األخرى.-١

توظیف برامج إرشادیة للحد من ظاهرة العنف المدرسي.-٢

المصادر:
) العوامـل المجتمعیـة المؤدیـة للعنـف فـي بعـض مـدارس القـاهرة ١٩٩٦إبراهیم، مجدي احمد (-١

)، كلیة التربیة، جامعة حلوان، القاهرة.٤٣، العدد (مجلة دراسات تربویة واجتماعیةالكبرى، 

) اثـــر العنـــف المدرســـي فـــي درجـــة شـــعور الطلبـــة بـــالقلق ٢٠٠١أبـــو علیـــا، محمـــد مصـــطفى (-٢

)، عمان، االردن. ١)، العدد (٢٨، مجلد (مجلة دراساتوتكیفهم المدرسي، 

دور المرشد الطالبي فـي الحـد مـن العنـف المدرسـي مـن ) ٢٠٠٤البشري، عامر بن شایع (-٣

(رسالة ماجستیر) جامعة نایف العربیة، السعودیة. وجهة نظر المرشدین الطالبیین

) ٤٨، العــدد (مجلــة النبــأتــدمیر ألســس الحیــاة، –) العنــف المعنــوي ٢٠٠٠الجــراح، حیــدر (-٤

www.annabaa.org.

في الوسـط المدرسـي الكشـافة اإلسـالمیة ) أعمال الیوم الدراسي للعنف٢٠٠٧حویتي، احمد (-٥

.www.Allrightreservedsehha.comفرع بسكره 

، دار اإلخــاء للنشـر والتوزیــع، إرشـاد المجموعــات الخاصـة) ٢٠٠٨لـدي، عطـا اهللا فــؤاد (ألخا-٦

، عمان، األردن.١ط

مجلـــــة دور المـــــدرس فـــــي عملیـــــة التطبیـــــع االجتمـــــاعي، ) ١٩٨٦الـــــداهري، صـــــالح حســـــن (-٧

)، كلیة التربیة، جامعة بغداد. ٤، العدد (التربوي
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ــم الــنفس) ١٩٧٥الســید، محمــد توفیــق وآخــرون (-٨ ، مكتبــة االنجلــو المصــریة، بحــوث فــي عل

القاهرة. 

) العنف المدرسـي (المظـاهر، العوامـل، بعـض وسـائل العـالج) ٢٠٠٤الشهبون، عبد المالك (-٩

.studies-http://www.amanjordan.org/amanامان –كز الدراسات مر 

) اإلساءة اللفظیة ضد األطفال من قبـل الوالـدین فـي ٢٠٠١شقیرات، محمد عبد الرحمن (- ١٠

ــة الــدین، محافظــة الكــرك وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات الدیموغرافیــة المتعلقــة بالو  ــة الطفول مجل

الكویت.) ، ٧العدد (،العربیة

مشــاهدة العنــف فــي بعــض بــرامج التلفزیــون وعالقتهــا ) ١٩٨٨شــوقي، ســامي الجمیــل (- ١١

(رسـالة ماجسـتیر)، كلیـة اآلداب، ببعض مظاهر السلوك العدواني لـدى األطفـال المشـاهدین

جامعة الزقازیق. 

servedل ) العنــف لــدى األطفــا٢٠٠٧العمــر، ناصــر ســلیمان (- ١٢ for almoslim -

ww.copyrighb@2007Allrightnet.

) مستویات المیل إلى العنف والسلوك العدواني لدى طلبة جامعة ٢٠٠١الفقهاء، عصام (- ١٣

أفراد األسرة فالدلیفیا وعالقتها االرتباطیة بمتغیرات الجنس والكلیة والمستوى ألتحصیلي وعدد

)، عمان، األردن. ٢)، العدد (٢٨، مجلد (مجلة دراساتودخلها، 

ـــــــــــــــــــــــدین (- ١٤ ـــــــــــــــــــــــانجي، عـــــــــــــــــــــــالء ال ـــــــــــــــــــــــف الســـــــــــــــــــــــیكولوجي والعـــــــــــــــــــــــالج ٢٠٠٠القب ) العن

http://www.amanjordanjordan.org/khabangi.htm.

، دار المسـیرة للنشـر ١، طهج البحث في التربیة وعلم الـنفسمنا) ٢٠٠٠ملحم، سامي (- ١٥

والتوزیع، عمان، األردن.

ــه ) ١٩٨٦وزارة التربیــة (- ١٦ ــي اإلرشــاد والتوجی ــة التدریســیة ف مهــام مــدیر المدرســة والهیئ

، وزارة التربیـــة، المدیریـــة العامــــة للتقـــویم واالمتحانــــات، مدیریـــة التوجیــــه التربـــوي فــــي بغــــداد

التربوي، بغداد.

17-Defour – plerce, Debra, m (1999) violence prevention programs for

Adolescents at risk: Im pact on programs Development

implementation and Evaluation. DAI – B59/07:3768.

18-Shillinglaw, Reina Dillingham (1999) protective Factors Among

Adolescents from violent Families: why Are some youth Exposed to

child Abuse and orinberparental violencelessviolent than obhers?

(Rich Factor, self Esteem) DAI. B.59/07/:3714.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١ملحق (ال

جامعة الموصل / كلیة التربیة

م التربویة والنفسیةقسم العلو 

عزیزتي المرشدة التربویة.………عزیزي المرشد التربوي 

-تحیة طیبة :

العنــف المدرســي لــدى الطلبــة مــن وجهــة نظــر یــروم الباحثــان إجــراء البحــث الموســوم (( 

المرشدین التربویین ))

ك ولتحقیق أهداف هذا البحث یضع الباحثان بین یدیك مجموعة من الفقرات التـي تصـادف

في حیاتك المدرسـیة والعامـة، ُأعـدت إلغـراض البحـث العلمـي، یرجـى اإلجابـة بعـد قـراءة لكـل فقـرة 

بدقــة وموضــوعیة. مقــدرین لكــم جهــودكم وتعــاونكم وٕاســهامكم فــي تشــجیع البحــث العلمــي والتعــاون 

المخلص في دعم مسیرة التربیة والتعلـیم. ونعـدكم بـان تكـون إجابـاتكم سـریة لـن یطلـع علیهـا سـوى 

الباحثان، وال داعي لذكر االسم.

مع خالص الشكر والتقدیر

معلومات عامة یرجى تدوینها

  ذكر (      )  –الجنس  

أنثى (      ) 

الباحثان
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یحب تحطیم األثاث المدرسي.١

یصدر اصواتا مزعجة.٢

یهدد زمالئه ألتفه األسباب.٣

یرد على تحرشات اآلخرین بالوعید.٤

یحرص على مشاهدة أفالم العنف.٥

یجد متعة في ضرب اآلخرین.٦

یفرح عندما یشاهد اشیاءا مدمرة.٧

حركیة للتهدید.یعمل إشارات ٨

یدفع المقاعد أثناء جلوس اآلخرین علیها.٩

یتهدد ویتوعد اآلخرین.١٠

یكره بعض المدرسین في المدرسة.١١

یعبث بسیارات المدرسین.١٢

یكره الطلبة المتفوقون دراسیا.١٣

یمارس األسلوب الهجومي مع زمالئه.١٤

جازات الذین الیحبهم.یقلل من أهمیة ان١٥

یمزق كتب اآلخرین أو دفاترهم.١٦

یفرض أرادته على زمالئه.١٧

یطلق أسماء غیر مرغوبة على زمالئه. ١٨

یشارك في شلة الشغب في المدرسة.١٩

یهرب مع زمالءه من المدرسة.٢٠

یحب اإلیقاع بین زمالئه.٢١

ما یتحدثون.یقاطع زمالئه عند٢٢

یشارك زمالئه الضوضاء داخل الصف.٢٣

یشعر بأن زمالئه یشجعونه على قیادتهم.٢٤

یسیطر بالكالم على زمالئه.٢٥

یستخدم أدوات حادة ضد اآلخرین.٢٦

یكتب على أبواب المدرسة و جدرانها.٢٧



العنف المدرسي لدى الطلبة من وجهة نظر المرشدین التربویین

١١٤

نادرااناأحیدائماالفقراتت

یحتقر اآلخرین ویسخر منهم.٢٨

رین بحدة لیفرض رأیه علیهم.یجادل اآلخ٢٩

یدفع أو یعرقل أو یخمش اآلخرین.٣٠

یستخف بالطالب الذین یختلفون معه في الرأي.٣١

یدفع بقوة كل من یعترض طریقه. ٣٢

یلجا إلى شتم كل من یتجاهله.٣٣

یركل أو یدفع الشخص الذي یغیظه.٣٤

تعادة حقوقه..یلجأ إلى العنف والقوة الس٣٥


