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Abstract.
The study aims at recognizing Students
Counselor's Role in Restricting Violence
Phenomenon at School from his/her
Perspective. As for data, the researcher has
developed and distributed a questionnaire
responded by 50 out of 70 male and female
counselors working for the Ministry of
Education in the has concluded with the
following points; (1) counselor's role in
restricting violence at schools demonstrates a
high degree, (2) arranged on significance,
among the aspects regarding the counselor's
role in restricting violence at school are; (i)
entrenching students with positive values and
(ii) working on improving child's personality
through discussion techniques. Finally, (3)
the study shows no significant statistic
differences at the level of (a≤0.05) that affect
the counselor's role in restricting school
violence regarded to variations of  gender,
degree, specialization or years of experience.
Keywords. educational counselors; school
violence

.ملخص
هدفت الدراسة التعرف إلى دور المرشدین 
التربویین في الحد من ظاهرة العنف المدرسي، 
تكون مجتمع الدراسة من المرشدین التربویین 

) 70(العاملین في جنوب الخلیل والبالغ عددهم 
) 50(مرشدًا ومرشدة وتكونت عینة الدراسة من 

أن دور المرشدین .ًا ومرشدة، وكانت النتائجمرشد
ن التربویین في الحد من ظاهرة العنف المدرسي م
بیة وجهة نظر المرشدین في مدارس مدیریة تر 

أن أهم مظاهر ، و جنوب الخلیل كان بدرجة عالیة
دور المرشدین التربویین في الحد من ظاهرة 

یجابیة لدى قیامه بغرس القیم اال.العنف المدرسي
عمله على تنمیة شخصیة ،الطلبة وبدرجة عالیة

عدم ، )الطفل وفق مبادئ الحوار وبدرجة عالیة
جود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى و 

في دور المرشدین التربویین) α≤0.05(الداللة 
في الحد من ظاهرة العنف المدرسي في مدارس 
تربیة جنوب الخلیل تعزى لمتغیر الجنس، المؤهل 

.  التخصص وسنوات الخبرةالعلمي،
العنف ؛المرشدین التربویین.الكلمات المفتاح

المدرسي
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.ةالمقدم.1
نحن نعیش في عصر ینفرد بأحداث مثیرة، حیث التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة وتغیرات القیم، وما ینطوي 
علیه هذا العصر من مكاسب واختراعات تكنولوجیا حدیثة، فإنه یعج باألحداث المثیرة للقلق واالضطراب النفسي 

عي، فواقع الحیاة مليء بالمخاطر واألحداث مما یشعر الفرد بتهدید أمنه النفسي والجسمي والمادي واالجتما
األفراد لهذه الضغوط فإنهم یحاولون أن یبقوا محتفظین ادمة والفشل واإلحباط، ورغم تعرضوالخبرات الص

كما أن هماك جهود كبیرة بالخطر والقلق على مستقبلهم،بصحتهم النفسیة بعیدًا عما یهدد حیاتهم وأمنهم ویشعرهم 
یعد دور األخصائي لذا،)2011المصري،(تعلیمیة إلعداد جیل قادر على مواجهة التحدیات لتحسین العملیة ال

النفسي  من أهم الخدمات األساسیة المقدمة لألفراد والجماعات الحدیثة، من أجل مساعدتهم في تحقیق أقصى 
شخصیة من النمو غایات النمو السوي لمظاهر شخصیاتهم كافة، والوصول بهم إلى ما تؤهلهم إمكانیاتهم ال

.والتطور
وانطالقًا من أهداف اإلرشاد التربوي ومن خالل المرشد التربوي، فإن على المرشد التربوي العمل للوصول بالطالب 
إلى أسمى غایات النمو، واكتشاف قدرات الطالب والعمل على تنمیتها، وتحقیق التوافق بین الطالب والبیئة 

طرة على البیئة ومواجهة العنف واألزمات التي تظهر في البیئة المدرسیة وتحقیق المحیطة، وتنمیة القدرة على السی
)1995رمزي، (. الصحة النفسیة وصوًال لتحسین العملیة التعلیمیة التعلیمة

كمــا أن مــن أهــم مهــام المرشــد التربــوي تجــاوز المعیقــات التحصــیلیة، األســریة، الســلوكیة، االنفعالیــة، التــي یمكــن أن 
یجـــاد خطـــة وثیقـــة بـــین المدرســـة والبیـــت بالتعـــاون مـــع إدارة المدرســـة، وتنمیـــة روح العمـــل یتعـــرض لهـــا ٕ الطلبـــة، وا

الجمــاعي والتعــاون بــین الطلبــة فــي المدرســة، وعلیــه فــإن الجانــب المهنــي والفنــي لعمــل المرشــد التربــوي هــو تســهیل 
بویــة واالجتماعیــة والمهنیــة، ویمكنــه أن ومســاعدة الطلبــة فــي عملیــة النمــو والتطــور مــن جمیــع النــواحي النفســیة والتر 

یستشیر ویعمل مع األخصائیین اآلخرین بالتنسیق مع قسم الصحة المدرسیة واإلرشـاد التربـوي، وعلیـه االتصـال مـع 
).2007عفیفي، (. اآلباء انطالقًا من أهمیة األسرة والبیت في عملیة سلوك الطالب وتكیفیه مع البیئة المدرسیة

عند النشء،والمرشد التربوي هو ذاك ةالتربوي أثرًا هامًا في تكوین المواطن الصالح وغرس المواطنفأن للمرشد لذا 
المهمات المناط به إطاربطرق تتسم بالفعلیة، في آخرینبمساعدة المتخصص أو المهني الذي یفترض فیه القیام

في مؤسسات الخدمات الضروریة في مجاالت التربیة والتعلیم والمساعدة في التوصل إلى إیجاد الحلول المناسبة 
الزدیادالتربوي من التخصصات الهامة في الوقت الحاضر وذلكاإلرشادأصبحللمشكالت االجتماعیةـ وعلیه 

.)2002الزیود، (ظم المشكالت االجتماعیة في المجتمعات اإلنسانیة ولتعا،أفراد المجتمع للعون والمساعدةحاجة
أما العنف المدرسي فهو من المظاهر المدرسیة المخیفة والتي بدأت تتفشى باعتبارها ظاهرة اجتماعیـة سـلبیة عانـت 

لعنف هـو كـل فـا. وتعاني منها العملیـة التربویـة فـي كـل المجتمعـات اإلنسـانیة المتحضـرة والمختلفـة علـى حـد السـواء
تصرف یؤدي إلى إلحاق الضرر واألذى باآلخرین وقد یكون األذى جسدیًا وقـد یكـون نفسـیًا وقـد یكـون بـین التالمیـذ 

)2008ذیب، (. والمربینأنفسهم، أو بین المربین والتالمیذ أو بین أولیاء األمور 
یمانــًا بأهمیــة دور وانطالقــا مــن األثــر الســلبي للعنــف المدرســي وعلــى جمیــع أطــراف العملیــة التع ٕ لیمیــة التعلیمــة، وا

جـاءت هـذه الدراسـة المرشد التربوي خاصـة فـي الحـد مـن ظـاهرة العنـف المدرسـي فـي مـدارس تربیـة جنـوب الخلیـل، 
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، والوصـول إلـى نتـائج یمكـن أن هوذلـك مـن وجهـة نظـر للوقوف على دور المرشد التربوي في الحد من ظاهرة العنف 
.التربوي من جهة، وتقلیل مظاهر العنف المدرسي من جهة أخرىتساهم في تفعیل دور المرشد 

.مشكلة الدراسة.1.1
یعتبر العنف المدرسـي ظـاهرة اجتماعیـة سـلبیة ومخیفـة تعـاني منهـا المـدارس وفـي مختلـف المراحـل الدراسـیة، ورغـم 
أن العنــف لــیس متجــذرًا فــي المجتمــع الفلســطیني باعتبــاره مجتمعــًا یــؤمن بقــیم التســامح واالعتــدال والحــوار، ولكونــه 

لســنوات األخیــرة علــى ضــوء محطــات التلفــزة ومشــاهدة مجتمعــًا مســلمًا، إال أن ظــاهرة العنــف المدرســي وخاصــة فــي ا
األطفــال والطلبــة للكثیــر مــن بــرامج وأفــالم ومسلســالت العنــف، ممــا أثــر علــى ســلوك بعــض الطلبــة، وال تكــاد تخلــو 
یمانــًا مــن وزارة التربیــة والتعلــیم بالوصــول إلــى طالــب فــي أعلــى  ٕ مدرســة مــن المــدارس مــن وجــود عنــف مدرســي، وا

فسیة أو علـى مسـتوى مـن النمـو فـي جمیـع الجوانـب االجتماعیـة واالنفعالیـة والعقلیـة والجسـمیة، مستویات الصحة الن
على أن یكون مـن أهـم أعمـال المرشـد التربـوي هـو تنمیـة شخصـیة ) 1996(فقد تم إنشاء قسم اإلرشاد التربوي سنة 

قیـاس دور إلـى  الباحـث یسـعى الطالب بشكل ایجابي للعمـل للحـد مـن العنـف المدرسـي بكـل ألوانـه وأشـكاله، وعلیـه
المرشـد التربـوي فــي الحـد مــن ظـاهرة العنـف المدرســي فـي المــدارس التابعـة لمدیریـة تربیــة جنـوب الخلیــل، وذلـك مــن 

.وجهة نظر المرشدین أنفسهم، وعلیه فإن المشكلة البحثیة التي تعالجها هذه الدراسة هي
فـي مـدارس مدیریـة تربیــة همفـي الحـد مـن ظـاهرة العنـف المدرسـي مـن وجهـة نظـر ینالتربـویینمـا دور المرشـد
جنوب الخلیل؟

.یمكن التعبیر عن مشكلة الدراسة وأبعادها من خالل األسئلة التالیة
مــا دور المرشــدین التربــویین فــي الحــد مــن ظــاهرة العنــف المدرســي مــن وجهــة نظــرهم فــي مــدارس مدیریــة .1

تربیة جنوب الخلیل؟
هم مظاهر دور المرشدین التربویین في الحد من ظاهرة العنف المدرسي من وجهة نظـرهم فـي مـدارس ما أ.2

مدیریة تربیة جنوب الخلیل؟
هــل تختلــف آراء المرشــدین التربــویین فــي مــدارس تربیــة جنــوب الخلیــل نحــو دورهــم فــي الحــد مــن العنــف .3

؟ )رةالجنس، المؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخب(المدرسي باختالف 

.أهمیة الدراسة.2.1
أال وهــو موضــوع العنــف المدرســي الــذي یــؤدي إلــى آثــار ، ناولــهتتبــرز أهمیــة الدراســة مــن أهمیــة الموضــوع الــذي ت.

، وعلــى العملیــة التربویــة، وبالتــالي فــإن دراســة هــذه الظــاهرة تعتبــر أمــرًا حیویــًا التعلیمــةســلبیة علــى العملیــة التعلیمیــة 
التربـوي باعتبـاره الجهـة رشـدالتعـرف إلـى جوانـب ظـاهرة العنـف المدرسـي والتعـرف إلـى دور الموذات أهمیة بغرض 

والمخولة بمواجهة العنف المدرسي بالتعاون مع األطراف األخرى الداخلـة فـي العملیـة التربویـة، وعلیـه فـإن المسئولة
غــة للتعــرف علــى نقــاط القــوة ونقــاط قیــاس دور المرشــد التربــوي فــي الحــد مــن ظــاهرة العنــف المدرســي ذا أهمیــة بال

. الضعف في استراتیجیات وأدوات المرشدین التربویین لمواجهة ظاهرة العنف المدرسي
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كمـا تكمـن أهمیــة الدراسـة مـن أهمیــة الفئـات المسـتهدفة بهــا، كفئـة المرشـدین وفئــة الطلبـة، وذلـك مــن خـالل النتــائج .
فـــادة الطلبـــة فـــي تجنـــب الســـلوك التــي ستتوصـــل إلیهـــا الدراســـة، والتـــي قـــد تســـاهم فـــي  ٕ تفعیـــل دور المرشـــد التربـــوي وا

. العدواني ومظاهر العنف بأشكاله وألوانه المختلفة، وفي ذلك تسهیل للعملیة التربویة

.أهداف الدراسة.3.1
.تحقیق األهداف التالیةلدراسةتحاول ا

مــدارس مدیریــة المدرســي مــن وجهــة نظــرهم فــيالتعــرف إلــى دور المرشــدین التربــویین فــي الحــد مــن ظــاهرة العنــف .
.تربیة جنوب الخلیل

التعــرف إلــى أهــم مظــاهر دور المرشــدین التربــویین فــي الحــد مــن ظــاهرة العنــف المدرســي مــن وجهــة نظــرهم فــي .
.مدارس مدیریة تربیة جنوب الخلیل

آراء المرشــدین التربــویین فــي مــدارس تربیــة جنــوب الخلیــل نحــو دورهــم فــي الحــد مــن العنــف المدرســي التعــرف إلــى.
).ل العلمي، التخصص، سنوات الخبرةالجنس، المؤه(باختالف 

.فروض الدراسة.4.1
.تحاول الدراسة الحالیة اختبار الفرضیات التالیة

 ال توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى الداللــة)α≤0.05 ( دور المرشــدین التربــویین فــي الحــد مــن ظــاهرة
العنف المدرسي من وجهة نظرهم في مدارس مدیریة تربیة جنوب الخلیل؟

 ال توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى الداللــة)α≤0.05 ( فــي متوســطات مظــاهر دور المرشــدین التربــویین
رس مدیریة تربیة جنوب الخلیل؟في الحد من ظاهرة العنف المدرسي من وجهة نظرهم في مدا

 ال توجد فـروق دالـة إحصـائیًا عنـد مسـتوى الداللـة)α≤0.05 ( فـي متوسـطات اخـتالف آراء المرشـدین التربـویین
الجــنس، المؤهــل العلمــي، (فــي مــدارس تربیــة جنــوب الخلیــل نحــو دورهــم فــي الحــد مــن العنــف المدرســي بــاختالف 

؟ )التخصص، سنوات الخبرة

.الدراسةمصطلحات .5.1
موظـف مصــنف ومتخصـص ومتفــرغ لتقـدیم خـدمات نفســیة وتربویـة واجتماعیــة وخـدمات البحــث .المرشـد التربــوي.أ

العلمــي، وعملــه موجــه للطالــب بالدرجــة األولــى ومســاعد ومســهل لعملیــة نمــو وتطــور الطالــب مــن جمیــع الجوانــب 
. إلرشـاد التربـوي كمـا وضـعتها الجهـات التربویـة العلیـاالنفسیة والتربویة واالجتماعیـة والمهنیـة، وعلیـه تحقیـق رسـالة ا

) 1997رمزي، (
هــو الشــخص المعــین مــن قبــل وزارة التربیــة والتعلــیم، لیقــوم بعملیــة ارشــاد الطلبــة فــي المــدارس، .المرشــد التربــوي.ب

)2001العاجز، (. ومساعدتهم في تحقیق قدر من التكیف داخل المدرسة وخارجها
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توجیه واإلرشاد التربوي یعمل على تكییـف الطالـب الشخصـي واالجتمـاعي وفـي نجاحـه وانجازاتـه ال.اإلرشاد التربوي
المدرســیة وفــي خیاراتــه المهنیــة، وهــي جــزء أساســي مــن العملیــة التربویــة تهــدف إلــى العنایــة بالطالــب وتوجیهــه بمــا 

) 2007عفیفي، . (جتمع ككلیحقق ذاته من جهة وأهداف العملیة التربویة من جهة أخرى، وبالتالي أهداف الم
. كل تصرف یؤدي إلى إلحاق الضرر واألذى باآلخرین سواء كان األذى جسمیًا أو نفسیًا أو مادیاً .العنف

العنف الذي یجري بین الطالب وأي جهة داخل المدرسـة، أو بـین الطلبـة مـع بعضـهم ولـه مظـاهر .العنف المدرسي
عبــد . (عدیــدة نفســیة ومادیــة ومعنویــة وجســدیة، ولــه أثــار ســلبیة علــى الطالــب والمدرســة والعملیــة التعلیمیــة التعلمیــة

) 1994الهادي، 

.الدراسات السابقة.6.1
مستشار التوجیه في التقلیل من ظاهرة العنف المدرسي، حیث تكون مجتمع دور .بعنوان)2014مزرقط، (دراسة 

الدراسة من طلبة المرحلة الثانویة في الجزائر وذلك كونهم األقرب في فهم عمل المستشار في التوجیه، وتكونت 
ود دور نتائج الدراسة إلى عدم وجأشارتطالب وطالبة من المرحلة الثانویة، حیث ) 100( عینة الدراسة من 

نتائج الدراسة إلى وجود دور إیجابي للمستشار في أشارتواضح للمستشار في رصد ظاهرة العنف المدرسي، كما 
.طرح الحوار الفعال بین المستشار والطلبة وذلك من خالل تجسید سلوك السلم بدل العنف

دراسة على عینة من "المدرسةدور المرشد الطالبي في الحد من عنف الطلبة في حول )2008الخوالدة،(دراسة 
المرشد الطالبي في االختالف في دورإلىجانب التعرف إلى"في مدینة عماناألساسیةسي وطلبة المرحلة در م

والتأهیلالعلمي، سنوات الخبرة، الجنس، المؤهل(الحد من العنف تبعا لمجموعة من المتغیرات المرتبطة به 
في الحد من العنف الطالبي في المدرسة تبعا دور المرشد الطالبيلى االختالف في إ، والتعرف )التربوي

وعینة )٧٦٣(وتم اختیار عینة من الطلبة بلغت ) لجنس، الصفا(لمجموعة من المتغیرات المرتبطة بالطلبة وهي
.ما یليإلىنتائج الدراسة أشارتحیث )153(من المعلمین بلغت 

إلىالطلبة باحترام وتوجیه بي من وجهة نظر المعلمین كانت معاملـةأعلى خمس ممارسات یقوم بها المرشد الطال
، والمساعدة في حل مشكالتهم،وتعلیم الطلبة طرًق "الطلبةطرق التعاون بین الطلبة وتشجیع السلوك الـصحیح لـدى

نظر خمس ممارسات یمارسها المرشد الطالبي في الحد من العنف الطالبي من وجهـةأعلى.تجنب العراك بینهم
واعتزاز الطلبة بدور المرشد الطالبي ""على مهـارات ضـبط الـذاتبحل مشكالت الطلبة، التدری" المعلمین كانت 

أفالممشاهدة أثارطالبي ویبین المرشد ال" " لألموروبحسن تقدیرهم یثق المرشـدون بـالطالب"و" في حل مشكالتهم
."العنف للطلبة

، "مــدى انتشــار العنــف فــي المــدارس الحكومیــة األردنیــة"وهــي دراســة بعنــوان )2007الزغلــول وأبــو الحســن، (دراســة 
هــدفت إلــى التعــرف إلــى مــدى انتشــار ظــاهرة العنــف فــي المــدارس الحكومیــة فــي األردن مــن وجهــة نظــر المعلمــین 

س، المؤهل العلمي، سنوات الخبـرة والتخصـص، وطبقـت الدراسـة علـى عینـة مكونـة مـن الجن.وعالقة ذلك بمتغیرات
معلمــًا ومعلمــة مــوزعین علــى محافظــات األردن، وزعــت علــیهم اســتمارة لقیــاس مــدى انتشــار ظــاهرة العنــف ) 420(

.المدرسي، وبعد تحلیل البیانات توصلت الدراسة على نتائج من أهمها
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ن ظــاهرة العنــف المدرســي موجــودة بمســتویات مختلفــة فــي المــدارس الحكومیــة، وأن أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أ•
. أعلى هذه المستویات هو في المرحلة اإلعدادیة

أشـــارت الدراســـة إلـــى وجـــود فـــروق فـــي اتجاهـــات المعلمـــین نحـــو مســـتوى انتشـــار ظـــاهرة العنـــف المدرســـي فـــي •
. والمؤهل العلمي ولصالح أعلى من بكالوریوسالمدارس الحكومیة تبعًا لمتغیرات الجنس ولصالح الذكور، 

أظهرت الدراسة عدم وجـود فـروق دالـة إحصـائیًا فـي اتجاهـات المعلمـین والمعلمـات فـي المـدارس الحكومیـة فـي •
. األردن نحو مدى انتشار ظاهرة العنف المدرسي وتبعًا لمتغیرات سنوات الخبرة والتخصص

وأوصت الدراسة بزیادة جهود مدیریات التربیة والتعلیم للحد من ظاهرة العنف المدرسي، وزیـادة جهـود المشـرفین •
. التربویین والمرشدین التربویین لعالج هذه الظاهرة

قیــاس اتجاهـات الطلبــة فـي المــدارس الثانویـة فــي شـیكاغو نحــو "وهـي دراســة بعنـوان ) Thurstne, 2004(دراسـة 
الثانویـة نحـو السـلوك العنیـف فــي /رسـي، هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف إلـى اتجاهـات طلبـة المـدارس العلیـاالعنـف المد

المــدارس ومظــاهره وطبقــت الدراســة علــى عینــة مــن طلبــة إحــدى المــدارس الثانویــة فــي مدینــة شــیكاغو مؤلفــة مــن 
.الدراسة إلى نتائج من أهمهاطالبًا وزعت علیهم استمارة لقیاس اتجاهات الطلبة نحو العنف، وتوصلت ) 340(
. أظهرت الدراسة مستوى عالٍ من العنف لدى الطلبة وخاصة خارج الغرف الصفیة•
. أظهرت الدراسة أن أهم مظاهر العنف هو العنف اللفظي•
أظهــرت الدراســة أن مشــاهدة األفــالم والمسلســالت العنیفــة علــى شاشــات التلفــاز تــؤثر فــي اتجاهــات الطلبــة نحــو •

. العنف وتقلید مظاهر العنف التي یشاهدونها
أشـارت الدراسـة إلـى عـدم وجـود فــروق فـي اتجاهـات الطلبـة نحـو ظــاهرة العنـف تعـزى لمتغیـرات الصـف ومكــان •

. السكن
جــود فــروق دالــة إحصــائیًا فــي اتجاهــات الطلبــة نحــو العنــف تعــزى لمســتوى تعلــیم األب أشــارت الدراســة إلــى و •

. ولصالح أبناء اآلباء ذوي التأهیل العلمي المتدني
منظمـة الصـحة (وهي دراسة أجرتها المنظمـة العالمیـة للصـحة ) World Health organization, 2002(دراسة 
ى وضع مقترحات وتوصیات للحد من ظاهرة العنـف المدرسـي ووضـع وهي دراسة نظریة هدفت للتعرف إل) العالمیة

.سیاسات تربویة للوقایة منها وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
یتطلــب عــالج ظــاهرة العنــف المدرســي إصــدار أنظمــة ولــوائح وعقوبــات تعلیمیــة تطبقهــا الجهــات المختصــة فــي •

. المدارس دون مواربة أو تحیز
مجلــس أولیــاء األمــور واإلدارة المدرســیة وبــین األســرة والمدرســة لعــالج ظــاهرة العنــف والحــد توثیــق التعــاون بــین•

. منها عن طریق رقابة الطالب داخل المدرسة وخارجها وضبط سلوكه
. عالج مظاهر العنف المدرسي في بدایاتها وقبل استفحالها بحیث تصبح مستعصیة على العالج•
. ع في محاربة مظاهر العنف المدرسيإعطاء مدیر المدرسة صالحیات أوس•
. وضع درجات تضاف للطالب المثالي في المدرسة وخارجها•

االستفادة من نتائج الدراسات والبحوث في هذا المجال
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دور المرشدین التربویین في المـدارس الثانویـة "وهي دراسة بعنوان .)NajanoChery ،1999(دراسة نجانو شیرل 
ت الدراســة إلــى بنــاء مقیــاس لتحدیــد دور المرشــدین التربــویین فــي المــدارس الثانویــة مــن وهــدف". مــن منظــور الطلبــة

وبلغــت . وجهــة نظــر الطلبــة فــي ضــوء تعلیمــات جمعیــة المرشــدین األمریكیــة وتوجیهــات قســم التربیــة بجامعــة هــاواي
ة هـاواي وتوصـل الباحـث طالبـًا وطالبـة مـن طلبـة كلیـة التربیـة بجامعـ) 31(عینة الدراسة التي طبق علیها المقیـاس 

.إلى بناء مقیاس مكون من أربعة أبعاد وهي
خــدمات االستشـــارة والتنســـیق واإلرشـــاد المباشــر والخـــدمات النفســـیة، وخـــدمات التوجیــه واإلشـــراف وخـــدمات اإلرشـــاد 

المسـتوى وتحلیـل التبـاین لدراسـة الفـروق بـین اسـتجابات الطلبـة فـي متغیـرات " ت"المهني، واسـتخدام الباحـث اختبـار 
الدراسي واألصل العرضي، والمعدل التراكمي، وعدد مرات زیارة الطالب للمرشد خالل العـام الدراسـي باإلضـافة إلـى 

. الجنس
وقــد بینــت الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة علــى كــل المتغیــرات مــا عــدا المســتوى الدراســي، كمــا أظهــرت 

. رشد خالل العام الدراسي باإلضافة إلى الجنسنتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیًا للم
وقد بینت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة على كل المتغیرات ما عدا المستوى الدراسـي كمـا أظهـرت نتـائج 

. الدراسة وجود فروق دالة إحصائیًا بین تصور الطلبة للدور المثالي للمرشد والدور الفعلي الذي یقوم به

.واإلجراءاتالطریقة . 2
اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي لمناســبته لمشــكلة الدراســة وأهــدافها،  بوصــف دور .مــنهج الدراســة.1,2

المرشــد التربــوي فــي الحــد مــن ظــاهرة العنــف المدرســي مــن وجهــة نظــر المرشــدین فــي مــدارس مدیریــة تربیــة جنــوب 
. ارض الواقعالخلیل، وكما هو على 

تكون مجتمع الدراسة من المرشدین والمرشدات في مدارس مدیریة تربیـة جنـوب الخلیـل خـالل .مجتمع الدراسة.2,2
.مرشد ومرشدة) 70(والذین هم على رأس عملهم والبالغ عددهم 2017.2018العام الدراسي 

لبسـیطة، مرشـدًا ومرشـدة، تـم اختیـارهم بطریقـة العینـة العشـوائیة ا) 50(تكونت عینة الدراسة من .عینة الدراسة.3.2
. یوضح خصائص العینة الدیمغرافیة) 1(والجدول رقم . مرشدة) 27(مرشدا، و) 23(منهم 

.خصائص العینة الدیمغرافیة) 1(جدول 
النسبة العددفئات المتغیرالمتغیرالرقم

المئویة
القیم 
الناقصة

/%2346ذكرالجنس1
%2754أنثى

2
المؤهل العلمي

%2652بكالوریوس
/ %1836ماجستیر 

%612أعلى من ماجستیر
رشادالتخصص 3 ٕ %918توجیه وا

/ %1428علم نفس
%1428خدمة اجتماعیة 
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/%1020علم اجتماع 
%36غیر ذلك

/%1224سنوات5أقل من سنوات الخبرة4
%2040سنوات 6.10

%1836سنة فأكثر 11

اســتخدم الباحـــث أداة االســتبانة لكونهــا األداة المناســـبة للحصــول علــى البیانـــات األولیــة الالزمـــة .داة الدراســةأ.4.2
، وقــد لتحقیــق أهــداف الدراســة، حیــث تــم تطــویر اســتبانة خصیصــًا ألغــراض الدراســة اعتمــادًا علــى األدب التربــوي

عرضها على مجموعة من ذوي الخبرة واالختصـاص تـم فقرة في صیغتها األولى، وبعد38تكونت أداة الدراسة من 
. فقرة35تعدیل بعض الفقرات، وحذف بعضها لتصبح في صورتها النهائیة مكونة من 

قــام الباحــث بــالتحقق مــن صــدق أداة الدراســة بعرضــها علــى مجموعــة مــن المختصــین .صــدق أداة الدراســة .5,2
ج أداة الدراسـة بشـكلها الحـالي هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى الذین ابدوا بعض المالحظات حولها، وعلیه تم إخـرا

تـــم التحقـــق مـــن صـــدق أداة الدراســـة بحســـاب مصـــفوفة ارتبـــاط الفقـــرات مـــع الدرجـــة الكلیـــة لـــألداة باســـتخدام معامـــل 
). 2(وذلك كما هو موضح في جدول رقم ) Pearson Correlation(بیرسون طاالرتبا
لمصفوفة ارتباط الفقرات مع الدرجة ) Pearson Correlation(تباط بیرسون نتائج اختبار معامل االر ) 2(جدول 

.الكلیة ألداة الدراسة
الداللة اإلحصائیة)ر(قیمة الفقراتالداللة اإلحصائیة)ر(قیمة الفقرات

10.660.000190.460.000
20.660.000200.440.000
30.620.000210.430.000
40.680.000220.370.000
50.730.000230.510.000
60.720.000240.590.000
70.670.000250.680.000
80.630.000260.470.000
90.730.000270.560.000
100.540.000280.450.000
110.540.000290.370.000
120.710.000300.380.000
130.670.000310.530.000
140.660.000320.600.000
150.670.000330.410.000
160.580.000340.490.000
170.620.000350.460.000
180.670.000
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تشـــیر المعطیـــات الـــواردة فـــي الجـــدول الســـابق أن جمیـــع قـــیم ارتبـــاط الفقـــرات مـــع الدرجـــة الكلیـــة لـــألداة كانـــت دالـــة 
إحصائیًا، مما یشـیر إلـى االتسـاق الـداخلي لفقـرات األداة وأنهـا تشـترك معـًا فـي قیـاس دور المرشـد التربـوي فـي الحـد 

س مدیریــة تربیــة جنــوب الخلیــل، فــي ضــوء اإلطــار مـن ظــاهرة العنــف المدرســي مــن وجهــة نظــر المرشــدین فــي مــدار 
. النظري الذي بنیت األداة على أساسه

تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بفحص االتساق الـداخلي لفقـرات األداة، وبحسـاب معامـل .ثبات أداة الدراسة.6.2
وبــذلك ) 0.89(علــى عینــة الدراســة الكلیــة، حیــث بلغــت قیمــة الثبــات ) Cronbach Alpha(الثبــات كرونبــاخ ألفــا 

. تتمتع األداة بدرجة عالیة جدًا من الثبات
بعــد جمــع البیانــات قــام الباحــث بمراجعتهــا تمهیــدًا إلدخالهــا إلــى الحاســوب عــن طریــق .المعالجــة اإلحصــائیة.7,2

ات باســتخراج األعــداد والنســب المئویــة والمتوســطات خبیــر إحصــائي، وقــد تمــت المعالجــة اإلحصــائیة الالزمــة للبیانــ
ومعامــل الثبــات ) Pearson Correlation(الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة، واســتخدام معامــل االرتبــاط بیرســون 

One way( واختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي ) t.test( ، واختبــار ت )Cronbach Alpha(كرونبــاخ ألفــا 
analysis of variance ( وذلـك باسـتخدام برنـامج الـرزم اإلحصـائیة للعلـوم االجتماعیـة)SPSS .( وتـم اختبـار

) 0.05(الفرضیات عند مستوى الداللة 

نتائج الدراسةو مناقشة التحلیل . 3
تحلیل النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة .1.3

ما دور المرشدین التربـویین فـي الحـد مـن ظـاهرة العنـف المدرسـي مـن وجهـة نظـرهم فـي مـدارس .السؤال األول
مدیریة تربیة جنوب الخلیل؟

لإلجابــة علــى الســؤال األول اســتخرجت األعــداد والمتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لــدور المرشــد التربــوي 
رشـدین فـي مـدارس مدیریـة تربیـة جنـوب الخلیـل وذلـك كمـا في الحد مـن ظـاهرة العنـف المدرسـي مـن وجهـة نظـر الم

). 4(هو موضح في جدول رقم 
األعداد والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدور المرشد التربوي في الحد من ظاهرة ) 4(جدول 

.العنف المدرسي من وجهة نظر المرشدین في مدارس مدیریة تربیة جنوب الخلیل
المتوسط العددالمتغیر

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

الدرجة

دور المرشد التربـوي فـي الحـد مـن ظـاهرة العنـف المدرسـي 
من وجهة نظر المرشدین فـي مـدارس مدیریـة تربیـة جنـوب 

الخلیل
عالیة 504.1540.37

تشــیر المعطیــات فــي الجــدول أعــاله إلــى أن دور المرشــد التربــوي فــي الحــد مــن ظــاهرة العنــف المدرســي مــن وجهــة 
نظر المرشدین في مدارس مدیریة تربیة جنوب الخلیل كان بدرجة عالیة، حیـث بلـغ المتوسـط الحسـابي لهـذه الدرجـة 

. على الدرجة الكلیة لمقیاس الدراسة) 4.154(
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للمرشد دورًا فعال فـي الحـد مـن حـاالت العنـف، خاصـة وأن هنـاك لكثیـر مـن المرشـدین لهـم خبـرة ویرى الباحث بأن 
وهـذه السیاســة أوصـلت المرشـدین إلـى النجـاح فــي . فـي العمـل اإلرشـادي وتعرضـوا لتـدریبات مكثفــة فـي هـذا المجـال

.وضح حد للعنف المدرسي
الحـد مـن ظـاهرة العنـف المدرسـي مـن وجهـة نظـرهم ما أهم مظاهر دور المرشدین التربـویین فـي.السؤال الثاني

في مدارس مدیریة تربیة جنوب الخلیل؟
لإلجابــة علــى الســؤال الثــاني اســتخرجت المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة والدرجــة لفقــرات مقیــاس دور 
المرشد التربـوي فـي الحـد مـن ظـاهرة العنـف المدرسـي مرتبـة حسـب األهمیـة، وذلـك كمـا هـو موضـح فـي جـدول رقـم 

)5 .(

الدرجة ألهم مظاهر دور المرشد التربوي في الحد من ظاهرة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة و ) 5(جدول رقم 
العنف المدرسي من وجهة نظر المرشدین في مدارس مدیریة تربیة جنوب الخلیل مرتبة حسب األهمیة

رقم 
الفقرة

المتوسط دور المرشد التربوي في الحد من ظاهرة العنف المدرسي
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

الدرجة

عالیة 4.800.31. أقوم بغرس القیم االیجابیة لدى الطلبة1
عالیة4.600.36. أعمل على تنمیة شخصیة الطفل وفق مبادئ الحوار2
عالیة4.570.34. ُأوجه الطلبة لسلبیات العنف المدرسي6
عالیة4.550.32أتواصل مع المعلمین للحد من العنف المدرسي8
الطلبة اتجاهات ایجابیة نحو أهمیة البیئة ُأنمي لدى 17

.المحلیة
عالیة4.500.39

عالیة4.500.44.أحرص على مواجهة حاالت العنف المدرسي عند حدوثها18
عالیة4.480.41ُأوجه التالمیذ بقواعد التكیف االجتماعي4
عالیة4.450.46.أقوم بالتنسیق مع قسم الصحة المدرسیة20
عالیة4.400.39.على تعزیز السلوكیات االیجابیة لدى الطلبةأحرص22
عالیة4.360.45. أعمل على غرس قیم التوافق االجتماعي لدى الطلبة3
عالیة4.350.52. ُأعلم الطلبة قیم حل المشكالت بطریقة حواریة5
أقوم بالتنسیق مع اإلدارة المدرسیة للحد من العنف 26

. المدرسي
عالیة4.320.50

أقوم على منع أي طالب بإلحاق األذى باآلخرین مهما 9
.كان نوعه

عالیة4.300.47

أحرص على عدم استخدام الكلمات النابیة بین المعلمین 32
والطلبة

عالیة4.280.43

عالیة4.270.55. أتواصل مع أولیاء األمور للحد من العنف المدرسي7
عالیة4.250.51.األزمات واإلشكالیات المختلفة بسرعةأعمل على معالجة 19
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أقوم بالتنسیق مع المشرفین التربویین للحد من العنف 10
المدرسي

عالیة4.240.62

أعمل على وضع أنشطة وفعالیات لمواجهة الضغوط 21
.النفسیة لدى الطلبة

عالیة4.220.61

الجسدي ضد أحرص على عدم ممارسة المعلمین للعنف 27
.التالمیذ

عالیة4.200.58

عالیة4.200.64أعمل على منع استخدام الكلمات النابیة بین الطلبة أنفسهم31
أحرص على عدم حصول أي عملیات تحرش بین الطلبة 34

.مهما كان نوعها
عالیة4.200.69

أحرص على عدم ممارسة المعلمین للعنف النفسي تجاه 28
.بعضهم

عالیة4.160.71

أحرص على عدم حدوث عملیات سطو من بعض الطلبة 33
على زمالئهم

عالیة4.120.66

عالیة4.050.60. أحرص على الحد من ظاهرة التدخین لدى الطلبة23
أحرص على عدم ممارسة المعلمین للعنف النفسي ضد 29

.الطلبة
عالیة4.020.72

تحرش بین أحرص على عدم حصول أي عملیات 35
المعلمین والطلبة في المدرسة

عالیة4.000.70

عالیة3.960.81.أحافظ على أمن وأمان البیئة التعلیمیة في المدرسة14
عالیة3.920.79. أقوم على غرس قیم المواطنة الصالحة لدى الطلبة25
عالیة3.840.84أعمل على منع الكتابة على جدران وأثاث المدرسة30
أعمل على تحقیق التوافق االجتماعي بین الطلبة 16

والمدرسین
عالیة3.820.80

عالیة3.800.88.ُأحافظ على أمن وأمان الطالب12
عالیة3.750.80.ُأنمي الجوانب االجتماعیة والقیم اإلنسانیة لدى الطلبة11
أعمل على تحقیق التوافق االجتماعي بین الطلبة مع 15

. بعضهم
عالیة3.700.86

متوسطة 3.600.91. ُأحافظ على أمن وأمان الممتلكات المدرسیة13
أقوم بالتنسیق مع الجهات المختلفة بشأن اإلجراءات 24

. التأدیبیة
متوسطة 3.600.90

عالیة 4.1540.37الدرجة الكلیة

تشــیر المعطیــات فــي الجــدول أعــاله إلــى أن أهــم خمســة مظــاهر لــدور المرشــد التربــوي فــي الحــد مــن ظــاهرة العنــف 
.المدرسي مرتبة حسب األهمیة هي 
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وبدرجة عالیة أقوم بغرس القیم االیجابیة لدى الطلبة•
وبدرجة عالیةأعمل على تنمیة شخصیة الطفل وفق مبادئ الحوار•
بدرجة عالیةوالعنف المدرسيُأوجه الطلبة لسلبیات •
بدرجة عالیةوأتواصل مع المعلمین للحد من العنف المدرسي•
وبدرجة عالیةُأنمي لدى الطلبة اتجاهات ایجابیة نحو أهمیة البیئة المحلیة•

في حین كانت أدنى خمسة مظاهر لدور المرشد التربوي في الحد من ظاهرة العنف المدرسي مرتبـة حسـب األهمیـة 
.هي

أقوم بالتنسیق مع الجهات المختلفة بشأن اإلجراءات التأدیبیة بدرجة متوسطة  •
ُأحافظ على أمن وأمان الممتلكات المدرسي وبدرجة متوسطة •
أعمل على تحقیق التوافق االجتماعي بین الطلبة مع بعضهم وبدرجة عالیة •
لیة ُأنمي الجوانب االجتماعیة والقیم اإلنسانیة لدى الطلبة وبدرجة عا•
ُأحافظ على أمن وأمان الطالب وبدرجة عالیة•

یالحظ من خالل النتیجة السابقة بأن عمـل المرشـد التربـوي انتقـل مـن مجـرد إرشـاد إلـى زرع قـیم فـي نفـوس الطلبـة، 
والعمل على تنمیة شخصـیة الطالـب فـي الجوانـب المختلفـة، ثـم العمـل علـى الحـد مـن العنـف أن  وجـد عنـد الطلبـة، 

.والعالجييلنتیجة تتفق مع المبادئ العامة للعمل اإلرشادي والمتمثلة في الهدف الوقائي والنمائوربما هذه ا
هل تختلف آراء المرشـدین التربـویین فـي مـدارس تربیـة جنـوب الخلیـل نحـو دورهـم فـي الحـد مـن .السؤال الثالث 

؟ )الجنس، المؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخبرة(العنف المدرسي باختالف 
.ویندرج عن هذا السؤال الفرضیات األربع التالیة

النتائج المتعلقة بفرضیات الدراسة.2.3
فـــي دور ) α≤0.05(ال توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیًا عـــن مســـتوى الداللـــة تـــنص علـــي انـــه الفرضـــیة األولـــى.أ

. تعزى لمتغیر الجنسالمرشدین التربویین في الحد من ظاهرة العنف المدرسي في مدارس تربیة جنوب الخلیل 
للفـــروق فـــي دور المرشـــد التربـــوي فـــي الحـــد مـــن ) t.test(للتحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــیة األولـــى اســـتخدم اختبـــار ت 

ظـاهرة العنـف المدرسـي فـي مـدارس تربیـة جنـوب الخلیـل تعـزى لمتغیـر الجـنس، وذلـك كمـا هـو موضـح فـي الجــدول 
). 6(رقم 

في دور المرشد التربوي في  الحد من ظاهرة العنف المدرسي في للفروق) t.test(نتائج اختبار ت ) 6(جدول 
مدارس تربیة جنوب الخلیل تعزى لمتغیر الجنس

المتوسط العددالجنس
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

)ت(قیمة درجات الحریة
المحسوبة

الداللة 
اإلحصائیة

234.2610.490.481.2440.091ذكر
274.0470.51أنثى
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تشــــیر المعطیــــات الــــواردة فــــي الجــــدول أعــــاله إلــــى عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى الداللــــة 
)α≤0.05 ( فــي دور المرشــد التربــوي فــي الحــد مــن ظــاهرة العنــف المدرســي فــي مــدارس تربیــة جنــوب الخلیــل تعــزى

عن جنسـهم، وحیـث أن قیمـة لمتغیر الجنس، حیث كانت وجهات نظر المرشدین والمرشدات متقاربة بصرف النظر
اختلفـت . وعلیه تقبل الفرضیة الصـفریة األولـى) 0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة ) 0.091(الداللة اإلحصائیة 

التــي ) 2007(، ومــع نتــائج دراســة الزغلــول وأبــو الحســن )1999(الدراســة الحالیــة مــع نتــائج دراســة نجــاتو شــیرل 
ویـرى الباحـث بـأن .العنـف المدرسـي تبعـًا لمتغیـر الجـنس ولصـالح الـذكورأشارت إلى وجـود فـروق فـي مـدى انتشـار 

لـــیس هنـــاك عالقـــة للجـــنس فـــي التعبیـــر عـــن التوجـــه والعمـــل الحقیقـــي للمرشـــد، حیـــث أن الـــدور المنـــوط بالمرشـــد ال 
رس، یفترض فوارق في الجنس فالكل یسعى إلى عالج مثل تلك الظواهر المختلفـة التـي قـد یعانیهـا الطلبـة فـي المـدا

.وهكذا یتضح من الدراسة الحلیة بأن كال الجنسین یعمالن في اتجاه واحد

فــي دور المرشــدین ) α≤0.05(ال توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا عــن مســتوى الداللــة .الفرضــیة الثانیــةتــنص.ب
. العلميالتربویین في الحد من ظاهرة العنف المدرسي في مدارس تربیة جنوب الخلیل تعزى لمتغیر المؤهل 

One Way Analysis of(للتحقــق مــن صــحة الفرضــیة الثانیــة اســتخدم اختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي 
Variance ( للفروق في دور المرشد التربوي في الحد من ظاهرة العنـف المدرسـي فـي مـدارس تربیـة جنـوب الخلیـل

). 7(وذلك كما هو موضح في جدول رقم . تعزى لمتغیر المؤهل العلمي
للفروق في دور المرشد )One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي ) 7(جدول 

.التربوي في الحد من ظاهرة العنف المدرسي في مدارس تربیة جنوب الخلیل تعزى لمتغیر المؤهل العلمي
مجموع مصدر التباین

المربعات
الداللة محسوبةال)ف(قیمة متوسط المربعاتدرجات الحریة

اإلحصائیة
0.24820.1241.2270.108بین المجموعات
4.747470.101داخل المجموعات

.4.99549المجموع

فـي ) α≤0.05(تشیر المعطیات في الجدول أعاله إلى عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة 
دور المرشــد التربــوي فــي الحــد مــن ظــاهرة العنــف المدرســي فــي مــدارس تربیــة جنــوب الخلیــل تعــزى لمتغیــر المؤهــل 
العلمـي ، حیــث كانـت وجهــات نظـر المرشــدین التربــویین  متقاربـة بصــرف النظـر عــن مـؤهالتهم العلمیــة، وحیــث أن 

. وعلیه تقبل الفرضیة الصفریة الثانیة) 0.05(وهي اكبر من مستوى الداللة ) 0.108(قیمة الداللة اإلحصائیة 
، كما اختلفت مع نتائج دراسة)2007(اختلفت هذه النتیجة مع نتائج دراسة الزغلول وأبو الحسن 

Thurstne)2004 (إلى وجود فروق تعزى لمتغیر التأهیل العلمي .
نحــو دور المرشــد فــي الحــد مــن ویــرى الباحــث فــي عــدم وجــود فــروق جوهریــة فــي وجهــات نظــر المرشــدین التربــویین 

ظــاهرة العنــف المدرســي تبعــًا لمتغیــر المؤهــل العلمــي إلــى أن المرشــدین وعلــى اخــتالف مــؤهالتهم العلمیــة مقتنعــون 
بأهمیة دور المرشد التربوي في الحد من ظاهرة العنف في المدرسة بأشكاله وألوانـه المختلفـة خاصـة وأن وجـوده فـي 
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منه أن یكون قادر على الحد من ظاهرة العنف المدرسي ومواجهة المشـكالت التـي المدرسة وطبیعة وظیفته تتطلب
. تحدث في البیئة المدرسیة ووضع حلول لها

فــي دور المرشــدین ) α≤0.05(ال توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا عــن مســتوى الداللــة بالفرضــیة الثالثــةتــنص.ج
. التربویین في  الحد من ظاهرة العنف المدرسي في مدارس تربیة جنوب الخلیل تعزى لمتغیر التخصص

One Way Analysis of(للتحقــق مــن صــحة الفرضــیة الثالثــة اســتخدم اختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي 
Variance(ف المدرسي في مدارس تربیـة جنـوب الخلیـل للفروق في دور المرشد التربوي في  الحد من ظاهرة العن

). 8(تعزى لمتغیر التخصص ، وذلك كما هو موضح في جدول رقم 
للفروق في دور المرشد )One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي ) 8(جدول 

.التربوي في الحد من ظاهرة العنف المدرسي في مدارس تربیة جنوب الخلیل تعزى لمتغیر التخصص
مجموع مصدر التباین

المربعات
متوسط درجات الحریة

المربعات
)ف(قیمة 

المحسوبة
الداللة 

اإلحصائیة
0.68440.1711.3150.142بین المجموعات

5.850450.130المجموعاتداخل 
.6.53449المجموع

فـي ) α≤0.05(تشیر المعطیات في الجدول أعاله إلى عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة 
دور المرشد التربوي في الحد من ظاهرة العنف المدرسي في مدارس تربیة جنوب الخلیـل تعـزى لمتغیـر التخصـص، 

وجهـــات نظـــر المرشـــدین التربـــویین متقاربـــة بصـــرف النظـــر عـــن تخصصـــهم، وحیـــث أن قیمـــة الداللـــة حیـــث كانـــت 
.وعلیه تقبل الفرضیة الصفریة الثالثة) 0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة ) 0.142(اإلحصائیة 

د فـروق فـي التي أشارت إلـى عـدم وجـو ) 2007(اتفقت هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة الزغلول وأبو الحسن 
. اتجاهات المعلمین والمعلمات في المدارس الحكومیة في األردن نحو ظاهرة العنف المدرسي

. لم تختلف هذه النتیجة مع نتائج أي من الدراسات السابقة
یــرى الباحــث فــي عــدم وجــود فــروق فــي وجهــات نظــر المرشــدین التربــویین نحــو دور المرشــد التربــوي فــي المــدارس 

عة لمدیریة تربیة جنوب الخلیـل فـي الحـد مـن ظـاهرة العنـف المدرسـي تبعـًا لمتغیـر التخصـص إلـى أن الحكومیة التاب
المرشـــدین التربـــویین وعلـــى اخـــتالف تخصصـــاتهم یواجهـــون نفـــس المشـــكالت ومظـــاهر العنـــف المدرســـي كمـــا أنهـــم 

صــة وأن وجــود المرشــد متفهمــون لــدور المرشــد التربــوي فــي الحــد مــن ظــاهرة العنــف المدرســي وأهمیــة هــذا الــدور خا
التربوي متعلـق بمواجهـة المشـكالت التـي تحـدث فـي البیئـة المدرسـیة مـن خـالل التعـاون مـع العناصـر الموجـودة فـي 
البیئة المدرسیة ومع أسر الطلبـة كمـا أن المرشـدین وعلـى اخـتالف تخصصـاتهم كانـت وجهـات نظـرهم متقاربـة نحـو 

ســي والحــرص علــى تعزیــز الســلوكیات اإلیجابیــة وغــرس قــیم التوافــق دور المرشــد التربــوي فــي الحــد مــن العنــف المدر 
. االجتماعي لدى الطلبة
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فـي دور المرشـدین ) α≤0.05(ال توجد فـروق دالـة إحصـائیًا عـن مسـتوى الداللـة انه الفرضیة الرابعة تنص .د
. لمتغیر سنوات الخبرةالتربویین في الحد من ظاهرة العنف المدرسي في مدارس تربیة جنوب الخلیل تعزى 

One Way Analysis of(للتحقــق مــن صــحة الفرضــیة الثالثــة اســتخدم اختبــار تحلیــل التبــاین األحــادي 
Variance( للفروق في دور المرشد التربوي في الحد من ظاهرة العنـف المدرسـي فـي مـدارس تربیـة جنـوب الخلیـل

). 9(رقم تعزى لمتغیر سنوات الخبرة، وذلك كما هو موضح في جدول

للفروق في دور المرشد )One Way Analysis of Variance(نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي ) 9(جدول 
.التربوي في الحد من ظاهرة العنف المدرسي في مدارس تربیة جنوب الخلیل تعزى لمتغیر سنوات الخبرة

مجموع مصدر التباین
المربعات

متوسط درجات الحریة
المربعات

)ف(قیمة 
المحسوبة

الداللة 
اإلحصائیة

0.40420.2021.4330.097بین المجموعات
6.627470.141داخل المجموعات

.7.03149المجموع

فـي دور ) α≤0.05(تشیر المعطیات في الجدول أعاله إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة 
الحد من ظاهرة العنف المدرسـي فـي مـدارس تربیـة جنـوب الخلیـل تعـزى لمتغیـر سـنوات الخبـرة، حیـث المرشد التربوي في 

كانـت وجهــات نظــر المرشـدین التربــویین متقاربــة بصـرف النظــر عــن سـنوات خبــرتهم، وحیــث أن قیمـة الداللــة اإلحصــائیة 
.رابعةوعلیه تقبل الفرضیة الصفریة ال) 0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة ) 0.097(

التـي أشـارت إلـى عـدم وجـود فـروق جوهریـة ) 2007(اتفقت هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه دراسة الزغلول وأبـو الحسـن 
.في مدى انتشار ظاهرة العنف المدرسي تبعًا لسنوات الخبرة

فـي الحـد مـن في عدم وجود فروق جوهریة في وجهات نظـر المرشـدین التربـویین نحـو دور المرشـد التربـوي ویرى الباحث 
ظاهرة العنف في المدرسة تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة إلى أن المرشـدین التربـویین وعلـى اخـتالف سـنوات خبـرتهم ینظـرون 
إلــى ظــاهرة العنــف المدرســي باعتبارهــا ظــاهرة ســلبیة ممــا یؤكــد أهمیــة دور المرشــد التربــوي فــي الحــد مــن ظــاهرة العنــف 

التكیــف االجتمــاعي وحــل المشــكالت بطریقــة حواریــة وتوجیــه الطلبــة لســلبیات المدرســي مــن خــالل توجیــه الطلبــة لقواعــد
العنــف المدرســي إضــافة إلــى التواصــل مــع أولیــاء األمــور ومــع المعلمــین ومــع اإلدارة المدرســیة لمواجهــة ظــاهرة العنــف 

. المدرسي

.التوصیات
..في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما یلي

االهتمام بجانب اإلرشاد التربوي نظرًا ألهمیة دور المرشد التربـوي وخاصـة دوره فـي الحـد مـن ظـاهرة العنـف فـي •
. المدرسة

. العمل على تسهیل دور المرشد التربوي في المدارس وتیسیر مهمة القیام بأدواره المختلفة على أكمل وجه•
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. د من ظاهرة العنف المدرسيحث المرشدین التربویین على بذل المزید من الجهد للح•
إجراء المزید من الدراسات حول اإلرشاد التربوي ودور المرشد التربوي من زوایا وأبعـاد أخـرى وفـي أمـاكن أخـرى •

. إللقاء الضوء على أهمیة هذا الدور خاصة في الحد من ظاهرة العنف المدرسي
. م بدوره على أكمل وجهإعداد وتدریب وتأهیل المرشد التربوي لیكون قادرًا على القیا•
.إثراء المكتبة العلمیة بمرجع علمي•
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