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ظاهرة  اكتسب  األخيرة  مر  التنت  الفترة   في 
 
 متزايد   اهتماما

 
الباحثين    ا والنفس ي  واملختصينلدى  التربوي  املجال  السلوكية    ت كثر   كما،  في  املشكالت 

بها   مما  املختلفة  بمستوياتها   ارس املد  طالببين  املرتبطة  ذلك عل  ترتب،  ضارة    ى   
 
الطالب  آثارا الوظيفي  كاعند  والتدهور  االنتحارية،  إلى  لقدرات  لنزعة 

 ملعالجتها والحد من آثارهااللدراسة  نختصياملبدفع مر الذي ، األ االجتماعي والسلوكي، والخلل التحصيل الدراس ي، وضعف العقل
 
   .ظاهرة سعيا

العالم،    أحدالتنمر    ويعد في  املتنامية  ا واألاملشكالت  انتشار  العنف  كثر  أشكال  بين  الذي من  العام  املناخ  وعلى  املتعلمين،  سلبية على  آثار  وله   ،

 (.  64ص ،2019)الشالش،  واملدن، وبصورة خاصة عند املراهقين، حيث أنهم أكثر عرضة ملشكالت التنمر في الريف كما يحدث التنمريعيشون فيه، 

بسلوكيات   املتعلقة  املشكالت  منها  واملتسارعة،  الضاغطة  التغيرات  نتيجة  املدرسة  تواجه  التي  املشكالت  من  العديد  ظهرت  غير    الطالبوقد 

 (. 170-169ص ،2017املرغوبة، والتي تحدث عادة في غياب الرقابة املدرسية واألسرية )أبو الحديد وعبد السميع، 

لعدة عوامل   نتيجة  ،واملراحل الدراسية املختلفة  في املدارسوانتشرت  النفسية واالجتماعية التي ظهرت  من الظواهر  املدرس ي  ظاهر التنمر  تعد  و 

  ،التطور التكنولوجيتتعلق ب أخرى وهناك أسباب   (، Napolitano, 2011, p.3منها ما يعود لألسرة واملدرسة، ومنها ما يعود ملجموعة األقران االجتماعية )
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 امللخص: 

هدفت الدراسة التعرف على دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة املعلمين في مدينة 

 ومعلمة من معلمي 65جدة باململكة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )
 
( معلما

( فقرة موزعة على أربعة أبعاد، وقد بينت النتائج أن تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد  40طة، طبقت عليهم استبانة مكونة من )املرحلة املتوس

وقد  (،  %78(، وبنسبة مئوية )3.90املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة جاءت بدرجة عالية، وبمتوسط حسابي )

األول  الترتيب  في  )جاء  بمتوسط حسابي  التنمر،  للحد من ظاهرة  الطالب  تجاه  املدرس ي  اإلرشاد  دور  ُبعد   ،4.65  ،)( (،  %93وبنسبة مئوية 

  ،
 
وبنسبة  (، 4.61تاله ُبعد دور اإلرشاد املدرس ي في حث وتوجيه املعلمين للحد من ظاهرة التنمر بمتوسط حسابي )وبدرجة تقدير عالية جدا

،  %92مئوية )
 
واحتل ُبعد دور اإلرشاد املدرس ي في تفعيل العالقة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املحلي للحد  (، وبدرجة تقدير عالية جدا

الثالث، بمتوسط حسابي ) عد  (، وبدرجة تقدير عالية، بينما جاء في الترتيب األخير بُ %68(، وبنسبة مئوية )3.42من ظاهرة التنمر الترتيب 

( حسابي  بمتوسط  التنمر،  ظاهرة  من  للحد  واألسرة  املدرسة  بين  العالقة  تعزيز  في  املدرس ي  اإلرشاد  )2.91دور  مئوية  وبنسبة   ،)58%  ،)

 بين تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك  
 
وبدرجة تقدير متوسطة؛ ولم تكشف الدراسة عن أية فروق داللة إحصائيا

تكامل دور املدرسة واألسرة طالب املرحلة املتوسطة تعزي ملتغير الجنس أو الخبرة في التدريس؛ وقد أوصت الدراسة بالعمل على    التنمر بين

  للحد من سلوك التنمر لدى الطالب، وإلى وضع برامج إرشادية وقائية تحمي الطالب من السلوكيات العنيفة واملتنمرة، وإلى دعوة املسؤولين

 يات وخطط تتناول ظاهرة التنمر ومعالجتها ضمن املناهج التعليمية. لوضع استراتيج

 املرحلة املتوسطة. ؛سلوك التنمر ؛: االرشاد املدرس يالكلمات املفتاحية
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الفتاح،   )عبد  للعنف  الوالدين  استخدام  إلى  إضافة  العنف،  على  تحرض  التي  واألفالم  اللعاب  السميع،  ؛  188ص  ،2019وظهور  وعبد  الحديد،  أبو 

الذي ،  (170ص  ،2017 كاملة  األمر  التعليم  ملنظومة  ومعاناة  كبير  قلق  )  ؛يشكل مصدر  نابوليتانو  التنمر  Napolitano, 2011, p.3ويرى  ظاهرة  أن   )

راحل الدراسية، حيث يتعرف الطالب مع كما ترتفع معدالت التنمر أثناء االنتقال بين املتنتشر في املرحلة املتوسطة أكثر من أي مرحلة دراسية أخرى،  

 مجموعات أقران جديدة ويستخدمون التنمر كوسيلة لتحقيق الهيمنة االجتماعية. 

أظهرته   الطلبة، ما  بين  التميز   
 
انتشارا الدالة على  املؤشرات  )  دراسة ومن  الثانوية في  ل نتشار  ا من  (  2014العطوي  املرحلة  بين طلبة  التنمر  ظاهرة 

( من املرشدين والطالب املستطلع آراؤهم  %89أن )إلى (  191ص ،2019عبد الفتاح ) وأشارت دراسة(، %54اململكة العربية السعودية بنسبة ال تقل عن )

 ، وأنه  املرحلة املتوسطة  اللفظي في مدارس  تنمرأكدوا انتشار ال  ،باململكة  منطقتي السليل ووادي الدواسرفي  
 
 ، باملدرسة  أكثر أنواع التنمر انتشارا

 كدت دراسة أ في حين  العزيزية بالعراق،    دارسبم  ة املرحلة املتوسطة بأن سلوك التنمر املدرس ي مرتفع لدى طل(  215، ص2018القرش ي )وبينت دراسة  

)  (458ص  ،2016علوان ) الصف  ( من  %32أن  أبهاطالب  الثانوية بمدينة  السعودية،    الثالث متوسط واملرحلة  التنمر يحدث في باململكة  أن  يعتقدون 

 من التنمر اإللكتروني
 
تعدد شكاوى الطالبات في املرحلة املتوسطة بمدينة    في دراستها وبينت الشريف    ، مدارسهم، وأن التنمر التقليدي هو األكثر انتشارا

 . (126ص ،2018)الشريف،  جدة، من انتشار ظاهر التنمر املدرس ي، ومعاناة الضحايا من هذه املشكلة، وانها مستمرة في االنتشار بدرجة واسعة

املدرس   التنمرويؤثر   للمجتمع  األمني والنفس ي واالجتماعي  البناء  املختلفة على  إلىبأشكاله  املدرس ي  اضطراب  ي، ويؤدي  الطاقات   وإلى  ،الجو  هدر 

  ، كما  (11ص  ،2017  ،البشرية واملمتلكات املادية )حسب هللا
 
وتكيفهم النفس ي واالجتماعي )غنيم،   ،على شخصية التالميذ وتحصيلهم العلمييؤثر سلبا

كما  51ص  ،2020 االرتياح،    الطالب يشعر  (،  وعدم  والقلق  بالخوف  التنمر(  أو  و )ضحية  املدرسية،  االنشطة  في  املشاركة  من  ينسحب  من    يهرب قد 

 املدرسة خوفا من املتنمرين، أما  
ُ
 و أو الطرد من املدرسة،  للحرمان    يتعرض  تنمر فقدامل

 
، وحسن  )بهنساوي   خطيرة جرامية  في أعمال إ   قد ينخرط مستقبال

2015 :3-4.)   

 للحد من ظاهرة التنمر،   ضوء ما تقدم فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى وجود التوجيه واإلرشاد املدرس ي في املجتمع واملدارس على حد سواء،وفي  

التوجيه،   املختلفة يمر بمشوالفالجماعة والفرد بحاجة إلى  إرشاد والتوجيه،    ،متعددة   كالتشخص في مراحل نموه  أهمية    فتنبعيكون فيها بحاجة إلى 

   (.60ص ،2019التي تسعى إلى غرسها وتطويرها في نفوس الطالب )البازعي والراجحي، أهدافها التوجيه واإلرشاد من 

املدارس  الخدمات اإلرشادية التي تقدم للطالب    وتمثل      التنمر في    النفس ي واألكاديمي املناسب املناخ  توفر  في    ذات أهمية كبرى للحد من ظاهرة 

في إنشاء بيئة خالية من   الطالب  ويساعد مرشد؛ كما  (92ص  ،2013  ،مما يؤدي إلى تحقيق األهداف املرجوة من العملية التعليمية )اللقماني  ،للتالميذ

والتدخل التنمر  منع  في  املرشدين  أهمية  ا  أيض  املسؤوليات  هذه  وتبرز  األخرى،  العنف  وأنواع  واملضايقات  واإلهمال  والتنمر   ,Crandall  فيه  اإلساءة 

2015, p.7-8)  .) 

التي    ،(2018دراسة الشريف ) منهاظاهرة التنمر املدرس ي عند الطالب،   للتعرف دور املدرسة واإلرشاد فيها للحد وقد أجريت العديد من الدراسات  

بدرجة كبيرة، بينما توافر هذا الدور جاء بدرجة متوسطة،  توصلت إال أن اإلدارة املدرسية لها أهمية في معالجة ظاهرة التنمر املدرس ي باملرحلة املتوسط 

في التركيز على النصح واإلرشاد والتوعية، وتنفيذ برامج ( دور املسئولية االجتماعية للمرشدة الطالبية  2017دراسة أبو الحديد وعبد السميع )حددت  و 

واجهة مشكلة التنمر املدرس ي لدى طالبات املرحلة الثانوية بالدمام، في حين ت مل التدخل املنهي، وعقد مقابالت فردية وجماعية ألمهات الطالبات املتنمرا 

دور اإلرشاد املدرس ي املتمركز حول الطالب في معالجة املشكالت املرتبطة بانتشار سلوكيات التنمر املدرس ي بين    ( Arcuri, 2015دراسة أركوري )أبرزت  

)دراسة  وتوصلت    الطالب؛ الديار  اإلرشادية  ف   إلى  (2015أبو  البرامج  للطالب  القائمة على  عالية  الروحي  الذكاء  تنمية  مشكلة استراتيجيات  في معالجة 

 . االتنمر والحد من انتشاره

وقد ارتأى الباحث القيام بدراسة للوقوف على  ؛  والحد منها  أهمية اإلرشاد املدرس ي في معالجة ظاهرة التنمر بين الطالب  تتبينسبق  ما  خالل  من  

 اململكة العربية السعودية.مدينة جدة باإلرشاد املدرس ي في الحد من التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمين بدور 

 الدراسة:مشكلة 

انتشار  إلى زيادة  الدراسات  العديد من  املحلي واإلقليمي، وقد أشارت  املستوى  االنتشار على  الظواهر واسعة  املدرس ي من  التنمر  ها في  تعد ظاهر 

)غنيم،   املختلفة  التعليمية  واملراحل  العمري،    2020املدارس  علوان،    2019؛  القرش ي،    2018؛  يشكو2018؛  كما  انال  (،  من  الطلبة  من  تشار  كثير 

أن  2018الظاهر، وما تسببه من معاناة للضحايا )الشريف،   البعض  الظاهرة، حيث  (، ويري  أن تساهم في معالجة هذه  املدرس ي يمكن  برامج اإلرشاد 

السميع ) الحديد وعبد  أبو  الديار )(، ودراسة  2017أشارت دراسة  أركوري )،  (2015أبو  أهمية    ( Arcuri, 2015دراسة  املدرس ي في  وفعالية اإلرشاد  إلى 

التنمر؛ الطالب  الحد من ظاهرة  بين  املدرس ي  بانتشار سلوكيات التنمر  املرتبطة  املشكالت  تلك  وفي معالجة  التي تبذل للحد من  الجهود  ؛  وبالرغم من 

االنتشار بدرجة واسعة، ال سيما في   أنها ظاهرة مستمرة في  إلى  السعودية  العربية  اململكة  في  الفتاح،  الظاهرة  املتوسطة )عبد  ؛ علوان،   2019املرحلة 

التنمر، وفي ضوء ما أشارت إليه نتائج الدراسات أعاله، فقد سلوك (، وفي ضوء أهمية اإلرشادي املدرس ي ودورة في الحد من Napolitano, 2011؛  2016
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الحدجتمثلت مشكلة الدراسة في و  التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر  ظاهرة  من    ود حاجة بحثية للوقوف على دور اإلرشاد املدرس ي في 

 املعلمين. 

  الدراسة:أسئلة 

 عن األسئلة التالية:  إلى اإلجابةتسعى الدراسة 

 جدة؟  دينةالتنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة املعلمين بم سلوك ما دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من .1

الجنس .2 املتوسطة تعزي ملتغير  املرحلة  بين طالب  التنمر  الحد من سلوك  املدرس ي في  املعلمين لدور اإلرشاد  بين تقديرات  ،    هل توجد فروق  )ذكر 

 ؟أنثى(

في .3 املدرس ي  اإلرشاد  لدور  املعلمين  تقديرات  بين  فروق  توجد  في   هل  الخبرة  ملتغير  تعزي  املتوسطة  املرحلة  طالب  بين  التنمر  سلوك  من  الحد 

 التدريس؟ 

   فروض الدراسة:

 تختبر الدراسة الفروض التالية: 

داللة    ال .1 إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  بين    (α0.05)توجد فروق  التنمر  الحد من سلوك  في  املدرس ي  اإلرشاد  لدور  املعلمين  تقديرات  بين 

 .طالب املرحلة املتوسطة تعزي ملتغير الجنس )ذكر ، أنثى(

داللة    ال .2 إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  بين    (α0.05)توجد فروق  التنمر  الحد من سلوك  في  املدرس ي  اإلرشاد  لدور  املعلمين  تقديرات  بين 

 .(سنوات فأكثر 10سنوات،  10سنوات إلى أقل من  5سنوات، من  5أقل من )الخبرة في التدريس رحلة املتوسطة تعزي ملتغير طالب امل

  الدراسة:أهداف 

 : تحقيق ما يليهدفت الدراسة إلى 

 املعلمين؟ دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة الوقوف على  .1

الفروقالكشف عن   .2 املتوسطة    داللة  املرحلة  بين طالب  التنمر  الحد من سلوك  املدرس ي في  املعلمين لدور اإلرشاد   في ضوء متغيري بين تقديرات 

 الخبرة في التدريس؟ و الجنس 

   الدراسة:أهمية 

 تكمن أهمية الدراسة في الجوانب التالية:  

  : األهمية النظرية

 وتؤثر على املناخ التعليمي في داخل املدرسة وخارجها. ،الدراسة ظاهر التنمر التي تهدد السلم املجتمعيتناول  .1

 ، وسلوك التنمر لديهم ودور اإلرشاد املدرس ي للحد منه. وهم طالب املرحلة املتوسطة ،همية الفئة العمرية أ  .2

 ظاهرة التنمر بين الطالب. و في مجال اإلرشاد املدرس ي من خالل زيادة الرصيد املعرفي  ،السعودية ةتمثل الدراسة إضافة علمية للمعرفة واملكتب .3

زيد من الدراسات حول ظاهرة التنمر املدرس ي، ووضع الحلول املناسبة املتفتح الدراسة املجال أمام الباحثين في املجال النفس ي واإلرشادي إلجراء   .4

 لها.

 : األهمية التطبيقية

 للحد من سلوك التنمر لدى الطالب.  يينالطالب يناملرشدوضع تصور مقترح لتسهيل عمل  فيتساعد املسؤولين  .1

 قد تفيد واضعي مقررات املرحلة املتوسطة بوضع األنشطة الجماعية التي تحد من مستويات التنمر لديهم. .2

 . طالباللية دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين افعقد تزيد التوصيات  تقدم الدراسة .3

 الدراسة: حدود 

 تمثلت حدود الدراسة في التالي: 

 دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة. الحد املوضوعي: 

 معلمي املرحلة املتوسطة.  عينة منالبشرى: الحد 

 العربية السعودية. جدة باململكة بمدينةمدارس املرحلة املتوسطة  املكاني:الحد 

 هــ. 1441/1442العام  فيأجريت الدراسة الحد الزماني: 



   عبد العزيز العنزي                                                        دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمين 

 172-155، ص: 2021 -1، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 158 

 

 الدراسة:مصطلحات 

   يعرف اإلرشاد املدرس ي  :اإلرشاد املدرس ي •
 
واملهام والوظائف التي يقدمها ممارس اإلرشاد املدرس ي في  مجموعة شاملة من الخدمات  "  على أنه  إجرائيا

 ."بيئة املدرسة املتوسطة

التنمر  ويعرف    التنمر:سلوك   • أنه  سلوك  على   
 
متعمد  إجرائيا عدواني  عنيف  اتجاه    بين"سلوك  املتوسطة  املرحلة  متكرر،    بعضهم طالب  بشكل 

 كان فعليأ وينطوي على اختالل توازن القوة، سواء 
 
 متصور  مأ  ا

 
 ر"، بين الضحية واملتنما

   النظري:اإلطار  

النظري  يت اإلطار  و   التنمرناول  التعريف  كما من حيث  التنمر؛  املترتبة على سلوك  واألثار  الطالب،  بين  ظهوره  وأسباب  املدرس ي،  التنمر    أشكال 

، من حيث تعريفه وأهميته، ودوره في الحد من سلوك التنمر، وخطوات تقديم االرشاد املدرس ي للحد من سلوك التنمر، وذلك املدرس ي  اإلرشاديتناول  

 على النحو التالي: 

: التنمر: 
ً
   أوال

 التنمر:  تعريف .1

عرفه   حيثاملختلفة، وقد تعددت تعريفات التنمر بتعدد املعرفين له،  الدراسية  يمثل التنمر ظاهرة نفسية تنتشر بين طالب املدارس في مراحلهم  

في حين عرفه   ؛عدواني متعمد ومتكرر، ينطوي على عدم توازن في القوة بين الضحية واملتنمر  بأنه سلوك  (Wang & Iannotti, 2012, p.3)وانغ إيانوتي  

( بأنه تعرض الفرد بشكل متكرر ملحاوالت هجوم كالمية أو جسدية أو تخويفية، أي أنه سلوك عدواني يؤدي إلى عواقب نفسية 363ص  ، 2017درنوني )

 أو أ( التنمر ب40ص  ،2020نيم )ويعرف غ  ؛بعيدة املدى لكل من الضحية واملعتدي 
 
 أو لفظيا

 
نه ذلك السلوك الذي يهدف إلى إيذاء شخص آخر جسديا

 
 
غير   اجتماعيا مكتسبات  على  والحصول  وإذاللها  الضحية  على  للسيطرة  الفعل  أو  بالقول  وذلك  أشخاص  عدة  أو  واحد  شخص  قبل  من   

 
جنسيا أو 

 أو  Olweus, 2003    &Solbergأليوس )سولبرغ  ويعرف    ؛التواصل االجتماعيشرعية منها بوسائل  
 
 او نفسيا

 
( التنمر بأنه إيقاع األذى في فرد أو أكثر بدنيا

، ويتضمن كذلك التهديد باألذى البدني 
 
، أو لفظيا

 
  .القتل  لةمحاو و أو التهديد و االعتداء والضرب ا التحرش أو  وأ و الجسمي بالسالح أو االبتزاز أ عاطفيا

للتنمر   السابقة  التعريفات  من  باأل أ يتبين  األذى  إيقاع  بهدف  املتكرر  العدائي  السلوك  عل  ركزت  منها خرىنها  متعددة   
 
أشكاال السلوك  ويأخذ  ن، 

)  واالجتماعي،  ،واللفظي  ،الجسدي  غنيم  تعريف  ركز  وقد  املختلفة،  بأشكاله  والتهديد  على  2020والعاطفي،  التواصل   اإليذاء(  وسائل  خالل  من 

 االجتماعي. 

 أشكال التنمر املدرس ي: .2

 (:53-52ص ،2017كالتالي )غريب وآخرون، التنمر إلى أربعة أشكال رئيسة  ينقسم 

 .ويشتمل على التهديد، والسب، والشتائم، والسخرية من الضحيةالتنمر االنفعالي:  .1

 . ويتضمن الدفع والضرب أو سرقة ممتلكات الضحية كاألدوات املدرسية :الجسدي التنمر   .2

 .نخرىويشتم على التعليقات املخجلة لأل : التنمر الجنس ي  .3

 ن ودياناتهم ووضعهم االجتماعي خرىويتضمن التلميحات بصورة معتمدة في نسب األ  :التنمر العنصري   .4

نظر البدني  وهناك وجهات  التنمر  وهي  رئيسة،  فئات  ثالث  تحت  تندرج  املدرس ي  التنمر  أن سلوكيات  والركل، ترى  الدفع،  ويتضمن سلوكيات   ،

التنمر اللفظي يتضمن سلوكيات مثل اإلغاظة، والتهكم، والنعت باأللقاب املسيئة، وإخبار الضحية بأنه مكروه أو غير مرغوب  و ؛  وتقييد حركة الضحية

و  العالئقي،  ا فيه؛  وأي ويشمل  لتنمر  املسيئة،  الشائعات  ونشر  ما،  اجتماعية  مجموعة  من  الضحية  استبعاد  مثل  العالئقية،  العدوانية  سلوكيات 

 على سمعة الضحية أو عالقاته االجتماعية )
 
 (. Turner et al., 2015, 2سلوكيات أخرى تهدف إلى التأثير سلبا

بالت التنمر األخرى ما يعرف  أنواع  اإللكتروني؛  ومن  التواصل االجتماعي، والهواتف و نمر  اإلنترنت، مثل وسائل  البيئات اإللكترونية عبر  يحدث في 

عدة   واعتماده علىا يوفره من إمكانية إخفاء الهوية الحقيقية؛  مل  هذا النوع من التنمر  ل الطالب املتنمرين    ويلجأ العديد منالنقالة، واألجهزة الذكية؛  

اإللكتروني،    إلكترونية تطبيقات   التنمر  سلوكيات  اإللكترونية،   مثلالرتكاب  واملواقع  املحادثة،  وغرف  اإللكتروني،  والبريد  الفورية،  املراسلة  تطبيقات 

 .بأشكالها املختلفة واأللعاب الجماعية، ومواقع التواصل االجتماعي

التنمر  مما سبق  يتضح   وتتعدد   تتميزبأن سلوكيات  االفتراض ي،  أو  الواقعي  العالم  في  تحدث  ارتكابها، فقد  واالختالف من حيث كيفية  بالتعدد 

املختلفة التنمر  أنماط  بين  ما هو مشترك  ولكن  العاملين؛  في كل من هذين  التنمرية  الضحية؛ فجميع    ،السلوكيات  على  السلبية  وتبعاتها  تأثيراتها  هو 

؛ لذلك  األنماط تستهدف إلحاق األذى بالض
 
 أذى نفسيا

 
على البرامج التداخلية الهادفة   ون القائمو   ينالطالبي  يناملرشد  من واجبحية، والذي يكون غالبا

 العمل على مكافحة السلوكيات التنمرية بمنظور شامل يستهدف جميع أنماط تلك السلوكيات. و معالجة ظاهرة التنمر، 
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 أسباب ظهور التنمر بين الطالب:   .3

البيئة التي يعيشون فيها، فقد تشكل البيئة املدرسية عامل من عوامل ظهور التنمر، وقد  و باختالف التالميذ  تختلف  و أسباب ظهور التنمر  تتعدد  

الطالب إلى اضطراب في سلوك  املعلم، كل هذا يؤدي  العقاب من  أو استخدام أسلوب  السوية،  التنشئة األسرية غير  العدوان،   ،تكون  إلى  يجعله يميل 

 يتفاقم لديه السلوك املنحرف.و 

التنمر بين الطالب،    في ارتفاع احتمالية ارتكاب للتنمرال بد  عند مناقشة أسباب انتشار ظاهرة 
 
الفردية التي تلعب دورا العوامل   مناقشة 

 
أو   أوال

 في نشوء سلوكيات التنمر، حيث تنشأ تالتعرض له
 
 بارزا

 
لك السلوكيات بمعدالت أعلى لدى الذكور مقارنة ؛ فعلى سبيل املثال، يلعب عامل الجنس دورا

امل في  التنمر  ظاهرة  تنتشر  حيث  الدراسية،  املرحلة  بحسب  التنمر  سلوكيات  ارتكاب  معدالت  ارتفاع  املالحظ  من  ذلك،  إلى  باإلضافة  رحلة باإلناث؛ 

أخرى،  دراسية  أي مرحلة  أكثر من  امل  املتوسطة  بين  االنتقال  أثناء  التنمر  أقران وترتفع معدالت  الطالب مع مجموعات  الدراسية، حيث يتعرف  راحل 

( االجتماعية  الهيمنة  لتحقيق  التنمر كوسيلة  ويستخدمون  نشوء سلوكيات    ،(Napolitano, 2011, p.3جديدة  في  تساهم  بيئية   عوامل 
 
أيضا وهناك 

 .التنمر بين الطالب

 (:Syah, 2020, p.44) كالتاليإلى ثالث مجموعات رئيسة  املؤدية إلى التنمر عواملاليمكن تقسيم و 

في  :األسرة • املفرطة  القسوة  إلى  اللجوء  املشكالت  تلك  وتتضمن  باملشكالت،  مليئة  حياتها  أسر  إلى  منتمين  للتنمر  املرتكبون  الطالب  يكون  ما   
 
  عادة

ومشاعر البغضاء؛ وقد يتعلم األبناء التنمر من خالل مالحظة سلوكيات أولياء    ،والظروف األسرية املليئة باإلجهاد النفس ي والعدوانية   ،عقاب األبناء

 التعامل مع الصراعات األسرية.  أثناءأمورهم 

 في نشوء سلوكيات التنمر بين الطالب، وذلك عندما تنكر اإلدارة    :املدرسة •
 
 قد تلعب املدرسة دورا

 
املدرسية وجود تلك الظاهرة؛ ويمثل ذلك عامال

 لقيام الطالب املتنمرين بارتكاب السلوكيات التنمرية دون الخوف من العقاب؛ فعندما يكون العقاب املطبق بحق الطالب املتنمرين  
 
غير رادع،  معززا

 . بح عديمة الجدوى تص ن لدى الطالب املتنمرينخرىبث مشاعر احترام األ ب حينها فإن انعكاساته املتعلقة

العديد من الطالب الذين يتجهون نحو ارتكاب السلوكيات التنمريةاملتعلقة بمجموعة األقران  العوامل  • حتى يتمكنوا من أن ينتسبوا إلى   ،: هناك 

 السلوكيات التنمرية من األساس. أن العديد من هؤالء الطالب ال يشعرون باالرتياح لفكرة ممارسة بالرغم من مجموعة محددة من األقران، وذلك 

ت املصارعة، كما توجد أسباب أخرى النتشار التنمر منها األلعاب االلكترونية العنيفة، وانتشار أفالم العنف وأفالم الكرتون العنيفة، وانتشار قنوا  •

 . (43-41: 2020ووسائل التواصل االجتماعي )غنيم، 

 من تعقيد  
 
 كبيرا

 
وتؤثر في   ،ظاهرة التنمر يرجع إلى تعقيد العوامل املسببة له؛ حيث أن تلك العوامل متعددة السياقاتمما سبق يتضح بأن جزءا

األول  باملقام  التنمر  مشكلة  معالجة  إلى  الهادفة  اإلرشادية  البرامج  تهتم  أن  الضروري  فمن  لذلك،  مختلفة؛  بصور  التنمر  سلوكيات  بدراسة    ، نشوء 

جنو  في  تسببها  ُيرجع  التي  التنمرية؛  العوامل  السلوكيات  نحو  الطالب  بعض  لدى و ح  التنمرية  السلوكيات  من  للتخلص  فعالة  عالجية  خطط  وضع 

 الوقاية من نشوء تلك السلوكيات لدى الطالب األ  ،مرتكبيها
 
 ن ذوي الظروف الفردية، واألسرية، واالجتماعية املماثلة. خرىوأيضا

 األثار املترتبة على سلوك التنمر:  .4

ملا تسببه من اضطرابات نفسية    ،وتعوق تطوره النفس ي واالنفعالي  ،، تؤثر على الصحة النفسية للطالبومتعددة سلبية وخطيرة    للتنمر آثار يوجد  

لى آثار جسدية نتيجة تعرض الضحية للضرب واالعتداء، إ  يترك التنمروفي بعض الحاالت تصل إلى االنتحار، وقد    ،تؤدي إلى االكتئاب وزيادة الحساسية

بالنفس لدى   والثقة  الذات  ويتدنى مفهوم  النفس ي،  االمن  تفقده  التي  االجتماعية  اآلثار  العالقات    التلميذ،جانب  في  والقصور  واالنطواء  للعزلة  فيميل 

 االجتماعية. 

ء على القائم بالتنمر أو ضحية  ن من املشكالت التي لها آثار سلبية سوا خرىعد التنمر املدرس ي بما يحمله من مشاعر العدوان والعنف تجاه األ ويُ 

إذ يؤثر التنمر املدرس ي في البناء املني والنفس ي واالجتماعي للمجتمع، كما يجعل التلميذ )ضحية التنمر(   أو املجتمع ككل،  التنمر أو على البيئة املدرسية،

ا أنه قد ينسحب من املشاركة في االنشطة املدرسية، أو يهرب من  كممرفوض وغير مرغوب فيه، باإلضافة إلى أنه يشعر بالخوف والقلق وعدم االرتياح،  

 من االستفادة من البرامج التعليمية املدرسة خوفا من املتنمري
 
ن، أما بالنسبة للمتنمر فقد يتعرض للحرمان أو الطرد من املدرسة، وكذلك يظهر قصورا

 في أعمال إجرامية خطيرة )بهنساوي 
 
 (.   4-3ص ،2015، وحسن املقدمة له، كما أنه قد ينخرط مستقبال

البلوغ على شكل مستويات عالية من مشاكل السلوك والكره للتعليم واملدرسة، والجنوح  وتستمر آثار التنمر السلبية لتظهر عند املتنمرين حتى  

التوافق   واالنطواء وسوء  القلق  في مستويات مرتفعة من  التنمر فتظهر  بينما عند ضحايا  املخالفات،  وارتكاب  الجنس ي،  واالنحراف  النفس ي لإلجرام، 

 (. 213ص ،2020الطويهر، واالجتماعي وغيره من األعراض الجسمية والعقلية )

مثل الصعوبات في التركيز في الفصل،  ،  ضحية التنمر من عواقب سلبية كثيرة   التلميذكما يؤثر التنمر على التحصيل الدراس ي للطالب، فيعاني  

، والرهاب االجتماعي )شكر،  والهروب من املدرسة، واملشاكل االجتماعية مع زمالئه، وسيطرة مشاعر الغضب، والحزن، والقلق عليه  التحصيل،وتراجع  

 (. 66ص ،2020
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األنواع الرئيسة لآلثار املترتبة على التنمر بين طالب املرحلة  جوانبها؛ ويمكن توضيح    وتعدداآلثار املترتبة على ظاهرة التنمر    مما سبق تنوعيتضح  

 :املتوسطة كالتالي

التغيرات في أداء املخ وكيميائيته؛ حيث أن اإلجهاد النفس ي املصاحب له مرتبط بانخفاض : يرتبط ارتكاب سلوكيات التنمر بحدوث البيولوجية اآلثار  •

 على الصحة البدنية للطالب
 
 . مستوى أداء الجهاز املناعي؛ كما أن التعرض للتنمر مرتبط بارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول، مما يؤثر سلبا

ون بالتغيب عن املدرسة خشية التعرض للتنمر؛ باإلضافة إلى ذلك، فإن التعرض للتنمر يمثل  هناك العديد من الطالب ممن يقومالتعليمية:   اآلثار  •

 للضحية عن بذل الجهد لتحسين تحصيله الدراس ي.
 
 ملهيا

 
 عامال

السلوكيات   النفسية:  اآلثار  • انتهاج   
 
وأيضا والقلق،  باالكتئاب،  اإلصابة  احتمالية  سواء  حد  على  وضحاياهم  التنمر  مرتكبي  من  كل  لدى  ترتفع 

 اإلشكالية وغير السوية. 

في صور متعددة   على املدى البعيد، حيث أنها قد تظهر بل تمتد، فحسب وال تقتصر اآلثار املترتبة على التنمر على تبعاته املباشرة في الوقت الراهن

 إلى مرحلة الرشد؛ ويمكن توضيح اآلثار
 
 بمرحلة املراهقة، ثم وصوال

 
 بمرحلة الطفولة، مرورا

 
بعيدة املدى    عبر عدة مراحل عمرية متالحقة، وذلك بدءا

 .(1للتعرض للتنمر وأنواع تلك اآلثار من خالل شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلثار بعيدة املدى للتعرض للتنمر على الطالب  (: 1)شكل

أن اآلثار املترتبة على التنمر بين الطالب متعددة الصور والجوانب، مما يشير إلى تعقيد وتداخل تلك اآلثار؛ كما ينبغي النظر بعين  مما سبق، يتبين 

ودة حياة الفرد حتى بعد إتمام جميع مراحل التعليم العام؛ ويفرض ذلك  اإلمعان إلى كون آثار التنمر بعيدة املدى، أي أن التنمر قد يؤثر على مستوى ج

، وذلك على أن يتم تبني منهج يقوم على معالجة احتياجات
 
الطالب،   توجيه املدارس بالغ اهتمامها بالتصدي لحاالت نشوء السلوكيات التنمرية مبكرا

 وبشكل خاص الضحايا، بمنظور شمولي وكلي.

: اإلرشاد املدرس ي:  يثان
ً
 ا

 :  هميتهأو  اإلرشاد املدرس ي تعريف .1

 للتصدي لظاهرة التنمر في املدارس؛ آلنه يعمل على معالجة مشكالت الطالب املختلف
 
 واعدا

 
 وعالجيا

 
 وقائيا

 
ة، من خالل  يمثل اإلرشاد املدرس ي حال

 لذلكالتعرف على العوامل السياقية املحيطة بهم، ووضع الحلول واالستراتيجيا
 
  .ت التداخلية وفقا

وعطيف،   القادر  )عبد  السلوك"  وتغيير  القرارات،  اتخاذ  في  لهم  العون  تقديم  بواسطة  األفراد  مساعدة  "عملية  بأنه  املدرس ي  اإلرشاد  ويعرف 

العالقات والتفاعالت بين الطالب وبيئتهم املدرسية للحد من آثار  165، ص2018 الحواجز البيئية واملؤسسية التي تعيق نجاح (، وهو "مهنة تركز على 

 (. Bazemore, 2013, p.14الطالب األكاديمي" )

كانت هذه املشكالت  أ سواء    ،أثناء فترة الدراسة  ون تبحث عن املشكالت التي قد يواجهها املتعلم  ،اإلرشاد املدرس ي عملية وقائية ونمائية وعالجيةو 

لى إيجاد الحلول املناسبة التي تساعد املتعلم في الدراسية وتوفر له الصحة النفسية، كما يقوم اإلرشاد تربوية، والعمل ع  ماجتماعية، أ  مشخصية، أ 

 لآلخر لتهيئة املناخ املناسب واملشجع للمتعلم )مقدم    ت،املدرس ي بتوثيق التعاون بين املدرسة والبي
 
 وامتدادا

 
 منهما مكمال

 
 ، 2015،  وبلخيرلكي يصيح كال

 (. 176ص

األخيرة؛   السنوات  التربوي خالل  العمل  املدرس ي في  أهمية اإلرشاد  ازدياد  املالحظ  املشكالت ومن  التعامل مع  إيكال مهمة  التوجه نحو  ازداد  فقد 

حيث   السابق،  في  عليه  كان  عما   
 
خالفا الطالبيين،  املرشدين  إلى  الطالب  لدى  والسلوكية  النفسيالنفسية  املشكالت  حاالت  معظم  إحالة  لدى تتم  ة 

 (: Alotaibi, 2014, p.202-203) أدت إلى ازدياد أهمية اإلرشاد املدرس ي منهاالطالب إلى األخصائيين النفسيين املدرسيين؛ وهناك عدة أسباب 
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والعنصرية،   • األشقاء،  مع  والعداوة  األقران،  وضغوط  األسري،  والعنف  التنمر،  تتضمن  عديدة  ملشكالت  الطالب  تعرض  وانخفاض ازدياد 

 مستوى التحصيل الدراس ي، واإلقصاء االجتماعي، واالنجراف نحو اإلدمان. 

 ازدياد العجز في أعداد األخصائيين النفسيين التربويين املؤهلين.  •

 ازدياد الوعي حول الدور الذي تلعبه املدارس في اكتشاف، وإدارة، والوقاية من املشكالت النفسية لدى الطالب.  •

 كر للمشكالت النفسية في الوقاية من حدوث املشكالت السلوكية الكبيرة والدائمة لدى الطالب. أهمية التحديد املب •

 تحسن واقع مهنة اإلرشاد املدرس ي من حيث إدارتها وتنظيمها. •

 بمختلف صوره )تعليمي، وأخالقي، واجتماعي(. لدى الطالب أهمية دور املدرسة باعتبارها السياق الرئيس لدعم النمو  •

القو  املدرس ي؛  يمكن  العمل  املدرس ي عنصر أساس ال غنى عنه في منظومة  املعرفة و ول بأن اإلرشاد  املدرسة ال يقتصر على مجرد تقديم  أن دور 

املدرس ي، ف  يبرز دور اإلرشاد  الطالب؛ وهنا  املتكامل لدى  النمو  بها تعزيز  ُيناط  الطالب  ي  للطالب، ولكنها مؤسسة  احتياجات    املتعلقة بجوانب معالجة 

قل عن أهمية أخرى غير الجانب التعليمي، مثل الجوانب السلوكية، واالجتماعية، والنفسية؛ لذلك يجب على املدارس إيالء اإلرشاد املدرسية أهمية ال ت

 البرامج التعليمية الرسمية. 

 التنمر: دور االرشاد املدرس ي في الحد من سلوك  .2

 لآل
 
 الهتمام وتركيز الباحثين؛    ،أصبح التنمر قضية اجتماعية بارزة فقد  للتنمر على الصحة البدنية والنفسية لضحاياه،    الضارة ثار  نظرا

 
ومحورا

التنمر ومعالجة تداعياتها ) انتشار ظاهرة  الحد من  البرامج اإلرشادية في سبيل  املدارس بتطبيق  العديد من  تهتم   ,Ttofi & Farrington, 2011لذلك 

p.28)  ،  التنمر حدوث  من  الوقاية  في   
 
هاما  

 
دورا الطالبيون  املرشدون  يلعب  الحيث  حدوثه؛    ويتدخلون   ،طالبعند  عند  علىملعالجته  تعزيز   والعمل 

ح تأثير التطبيق الفعال لبرامج اإلرشاد ؛ ويمكن توضياإلرشاد املختلفةق برامج يمن خالل تطب، واملدرسة، واألسرة التلميذالعالقات اإليجابية بين كل من 

 :(2شكل )سلوكيات التنمر بين الطالب من خالل   الحد مناملدرس ي على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير التطبيق الفعال لبرامج اإلرشاد املدرس ي على انتشار التنمر بين الطالب  (: 2)شكل

 ( Saarento et al., 2015, p. 64) املصدر: 

   لحد من سلوك التنمر: لخطوات تقديم االرشاد املدرس ي  .3

  الطالب ، وتحديد العناصر الهامة مثل  الطالبلتحديد مستوى انتشار الظاهرة بين    ،قبل تدخله بالقيام بدراسة استطالعية  االرشاد املدرس ي  يبدأ 

، ويستخدم واملدرسين واإلدارة املدرسيةاملتنمر، والضحية، والطلبة املتفرجون، ثم يقوم ببناء برنامج إرشادي وقائي يتم من خالله إشراك أولياء األمور  

املعلومات  وسائل اإلرشاد  ،لجمع  عملية  في  علمية  طريقة  باستمرار   ،وإتباع  لسلوكياتهم  املالحظة  واتباع  الطلبة،  هؤالء  مع  املقابلة  على  اعتماده  مثل 

 (. 147ص ،2020، سكاي )أميطوش و 

املة للحديث دون أن يمل أو يضجر، ثم وإعطاءه الفرصة ك ، وإظهار االهتمام بكل ما يفصح به ،ومن ثم يبدأ دور املرشد املدرس ي في سماع الطالب

وما هو غير مناسب في املدرسة أو أسلوب التدريس، ومتابعة   ،قد يراه مناسب  عمابأسلوب مناسب، واالستفسار منه بطريقة مقبولة  ته  إجابة كل أسئل

 للتغيرات التي تعتري الطالب بشكل مفاجئ في    ،إجابات الطالب باستمرار على فترات متقاربة
 
والتي تسبب له في    ،املرحلة املتوسطة )مرحلة املراهقة(نظرا

 (. 59ص ،2018إرباك في تصرفاته )عبيد، 

 التقليل من حدوث التنمر

التقليل من حدوث 

سلوكيات اإليذاء 

واالستقواء في المدرسة 

 بوجه عام

تغير تغير سلوكيات الطالب المتفرجين و

مواقف التصورات الجماعية حول 

 .المعلمين تجاه التنمر

 التقليل من حدوث التنمر

 تطبيق البرنامج اإلرشادي

اإلجراءات الخاصة 

 بالحاالت الفردية.

 اإلجراءات العامة.

زيادة زيادة المواقف المعادية للتنمر و

 التعاطف تجاه ضحايا 

تغير التصورات حول سلوكيات األقران 

جاه المتفرجين وحول مواقف المعلمين ت

 .التنمر
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فاالعتماد على جمع املعلومات من الطالب أنفسهم يعد ،  ويرى الباحث أن أهمية تشجيع الطالب على اإلبالغ عن التنمر من خالل التقارير الذاتية

جمعها   يتم  التي  البيانات  فإن  ذلك،  ومع  التنمر؛  لظاهرة  للتصدي  املستخدمة  املدرس ي  اإلرشاد  ممارسات  أبرز  الطالبمن  ذاتية   من  بكونها  تتسم 

من أجل الحصول على معلومات أكثر حيادية،   ، دانية بأنفسهم باألساس؛ لذلك يجب على املرشدين الطالبيين عدم إغفال ضرورة القيام باملالحظة املي

 .
 
 وموثوقية، وشموال

الطالب بتفس  كذلك؛ فقد يقوم بعض 
 
للتنمر هو فعال ُيبلغ عن تعرضه  الذي  الطالب  بأن   

 
تلقائيا االفتراض  املعلم عدم  ينبغي على  ير  ومع ذلك، 

التنم أنها من صور  األقران على  الصراعات مع  أبلغ طالب    ،رأنماط أخرى من  أقرانهم   ن أخرىوهي ليست كذلك؛ فحتى وإن  بصورة محايدة عن تعرض 

التأكد من صحة ذلك يتطلب   للتنمر بنفسه )من  للتنمر، فإن  ُيعتقد تعرضهم  الذي  الطالب  املعلومات من  الطالبي جمع   ,Cornell & Mehtaاملرشد 

2011, p.268-269 .) 

التعامل معهم، وكذلك للمعلمين واإلدارة املدرسية،   وأساليباالستشارة ألسر الطالب من أجل فهم أوضح ألبنائهم،  املرشد  وفي ضوء ذلك يقدم  

الجماعي   أو اإلرشاد  الفردي  النفسية واالجتماعية من خالل اإلرشاد  للتعامل معهم، ومساعدتهم في تجاوز مشاكلهم  املناسبة  اآلليات  )فرج هللا،  ووضع 

 (. 65ص ،2016

 ملعالجة ظاهرة التنمر املدرس ي في املدارس اليوم؛  الباحث    ويرى 
 
 واعدا

 
بتقديم الدعم للطالب املتعرضين    من خاللبأن اإلرشاد املدرس ي يمثل حال

خالل ذلك    للتنمر؛ وينبغي أن تتضمن برامج اإلرشاد املدرس ي مكونات تركز على معالجة الجوانب التواصلية، والنفسية، واالنفعالية لدى الطالب، فمن

 يمكن الحد من جزء كبير من العوامل املسببة لنشوء السلوكيات التنمرية والعدوانية لدى العديد من الطالب. 

 :الدراسات السابقة

 : همهاأ ظاهرة التنمر، من ب املتعلقأجريت العديد من الدراسات      

في قصبة    باملرحلة األساسية العليا واملرحلة الثانوية   هرة التمر املدرس ي في املدراس الحكوميةاالتي هدفت التعرف إلى واقع ظ  (2020غنيم )دراسة   •

)باألردن  السلط طبقت على  استبانة  الدراسة  واستخدمت  و 55،   ومرشدة، 
 
النتائج  أ ( مرشدا املدارس أ ظهرت  طلبة  لدى  املدرس ي  التنمر  واقع  ن 

  ،
 
الجنس  ظاهرة ق إحصائية لواقع  رو ف  توجدوأنه  متوسطا ملتغير  الطلبة تعزى  الذكور، وملتغير    التنمر لدي  التعليميةولصالح  ولصالح    ،املرحلة 

تفعيل دور املرشد التربوي و املؤهل العلمي. وأوصت الدراسة بأ ، ولم تظهر مثل هذه الفروق اإلحصائية على متغير الخيرة  املرحلة األساسية الدنيا

 لبة.ة قيم التسامح والديمقراطية ونبذ الخالفات وتقبل اآلخر لدى الطفي تنمي

 ( مرشدين 8)الدراسة تجارب مرشدي املدارس االبتدائية في تنفيذ برامج ردع التنمر؛ واشتملت عينة  ((Matthews, 2019ماثيوز وتقصت دراسة  •

في شرق  االبتدائية  املدارس  األمريكيةبالواليات  Texas تكساس    والية   في  الشخصيةاملتحدة  املقابالت  الباحثة على  واعتمدت  في جمع    ؛  كأسلوب 

رامج رسمية محددة وأنشطة تدخل لردع التنمر  ينفذوا باملدارس االبتدائية    ي مرشدأن  أهمها    من؛ وأظهرت الدراسة العديد من النتائج،  البيانات

 رشدي املدارس االبتدائية وتحسين تنفيذ البرامج.توجد عالقة إيجابية بين توضيح أدوار مأنه بدرجة منخفضة، و 

املدرس ي  ينالتربوي  يناملرشدإلى دور  وللتعرف   • العنف  الحد من ظاهرة  الخليل  في  دراسة   (2019أجرى املصري )  ،في مدارس مديرية تربية جنوب 

 ومرشدة، وكان من أبرز النتائج أن  50من )مكونة  على عينة  
 
كان بدرجة عالية،  التربویين في الحد من ظاهرة العنف املدرس ي  املرشدين  دور  ( مرشدا

التربو  املرشدين  أهم مظاهر دور  املرشد  في  يتمثل  ين  يوأن  اإل قيام  القیم  الطلبة وبدرجة عالية،  يبغرس  الطفل وفق  و جابية لدى  تنمية شخصية 

   ر، ولم تكشف النتائج عن أية فروق ذات داللة إحصائية في دور املرشدين التربویين  في الحد من ظاهرة العنف املدرس ي تعزى ملتغير مبادئ الحوا 

 .سنوات الخبرة  وأ ،الجنس، أو املؤهل العلمي، أو التخصص

)  وسعت  • الشريف  عن    (2018دراسة  املتوسطة   دور الكشف  باملرحلة  املدرس ي  التنمر  ظاهرة  ملعالجة  املدرسية  باململكة    اإلدارة  جدة  بمدينة 

السعودية املتوسطةامل  روالتعرف على مدى تواف  ،العربية  املرحلة  املدرس ي من وجهة نظر طالب  التنمر  عينة   وتكونت  ،مارسة في معالجة ظاهرة 

معالجة لها أهيمه كبيرة في  اإلدارة املدرسية  إلى أن  وقد توصلت الدراسة    ،مكونة من أربعة ابعاد  االستبانة  طبقت عليهم   ، ( طالب120)  منالدراسة  

 تها اإلدارة املدرسية ملعاجلة ظاهرة التنمر املدرس ي ومدى توافر ممارس  أهميةفجوة بين درجة    مع وجودظاهرة التنمر املدرس ي باملرحلة املتوسطة،  

 مر. لدورها في معالجة التن

• ( والراجحي  البازعي  دراسة  جامعة    (2019وتناولت  طالبات  لدى  األخالقية  املشكالت  بعض  في مواجهة  الطالبي  واإلرشاد  التوجيه  دور وحدات 

الدراسة من ) التربية اإلسالمية، وتكونت عينة  الطالبي، طبقت علي  التوجيه( مسئولة من مسئوالت وحدات  45القصيم من منظور    هنواإلرشاد 

اإلرشاد واملعوقات التي تحول دون تحقيق الوحدات لدورها في مواجهة املشكالت األخالقية، ، تتعلق بدور وحدات  ( عبارة 46استبانة مكونة من )

التي  وتوصلت الدراسة إلى أن دور وحدات التوجيه واإلرشاد الطالبي في مواجهة بعض املشكالت األخالقية متحقق بدرجة كبيرة، رغم أن املعوقات  

توج أنه  كما  كبيرة،  الدور  تحقيق هذا  دون  لدى د  تحول  األخالقية  املشكالت  في مواجهة  الطالبي  اإلرشاد  التوجيه  دور  في   
 
إحصائيا دالة  فروق 
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( ولصالح  الخيرة،  سنوات  ملتغير  تعزي  حين  5الطالبات  في  فأقل،  سنوات  توجد(  أو   ال  العلمي  املؤهل  أو  الكلية  ملتغير  تعزي  إحصائية  فروق 

 . التخصص األكاديمي

التنمر املدرس ي، من    (2017)  وأجرت أبو الحديد وعبد السميع • املسئولية االجتماعية للمرشدة الطالبية في مواجهة مشكلة  دراسة للتعرف علي 

ية  أجل إعداد طالبات سويات قادرات على تحمل أدوارهن والقيام بها على خير وجه، استخدمت الدراسة استبيان طبق على طالبات املرحلة الثانو 

( مفردات، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع حجم التنمر وأشكاله وأسبابه 10لة مع املرشدة الطالبية بعدد )( مفردة، واستمارة مقاب98بعدد )بالدمام 

النصح واإلرشاد والتوعية   املرشدات في  املنهي  في  و (،  %100املستمرة بنسبة )بنسب متفاوتة، وتركز دور  التدخل  في و(،  %90بنسبة )تنفيذ برامج 

 . (%80بنسبة ) الطالبات املتنمرات عقد مقابالت فردية وجماعية ألمهات

وضيح دور التوجيه واإلرشاد الطالبي في الوقاية من العنف املدرس ي من وجهة نظر معلمي املدارس الثانوية  إلى ت  (2015دراسة الفهيقي )  وهدفت  •

تيماء   محافظة  السعوديةبفي  العربية  من  تكونو   ،اململكة  مكونة  عينة  على  تطبيقها  تم  استبانة،  من  الدراسة  أداة  معلم86)ت   ) 
 
توصلت    ،ا وقد 

، و   ،البي في تخفيف العنف املدرس يدور املرشد الط  أهميةالدراسة إلى  
 
لرفقاء السوء دور في انحراف األفراد ووقوعهم في  أن  بل والقضاء عليه تماما

 العنف الفظي يعد من أن و  ،العنف بمختلف أنواعه
 
 دور بارز في الحد من هذه الظاهرة. لألسرة والتشريعات  وأن، أكثر أنواع العنف انتشارا

)  توأجر  • التنمر    للوقوف على  دراسة  (Arcuri, 2015أركوري  في مكافحة  املدرسيين  املرشدين  العينة على   وعالقتهتجارب  واشتملت  باإلرشاد؛ 

 ( مرشد12)
 
نيو جيرس ي  مدرسي  ا في  التنمر   في مكافحة 

 
 ومختصا

 
األمريكية؛    New Jerseyا املتحدة  الباحثة  بالواليات  ا واعتمدت  ملقابالت  أسلوب 

النتائج،   من  العديد  الدراسة  وأظهرت  العينة  أن  أهمها    منالشخصية؛  مكافحة تواجه  أفراد  ومتخصص  املدرس ي  املرشد  دور  أداء  عند  صراع 

 . وفعالية عالقات اإلرشاد املدرس ي  توجد عالقة إيجابية بين الثقة واالنسجام بين الطالب واملرشد املدرس يوأنه التنمر في وقت واحد، 

في    املدارس املتوسطةوطالب  تجارب معلمي  و في الفصل من منظور ووصفها  استكشاف ظاهرة التنمر    ( Brown, 2014تقصت دراسة براون )واس •

األمريكية املتحدة  )الواليات  على  العينة  واشتملت  و)10؛  معلمين  على  350(  الباحثة  واعتمدت  طالب؛  الشخصيةأسلوب  (  جمع    املقابالت  في 

األنواع الرئيسة للتنمر في املرحلة   وأنالدور األكثر أهمية في مكافحة التنمر،  يمثلون  املدرسيون    ينواملرشد  يناملعلمأن    النتائج؛ وأظهرت  البيانات

 .الجسدي واللفظي واإللكترونيالتنمر املتوسطة، هي 

 :تعقيب على الدراسات السابقة

 من خالل استعراض الدراسات السابقة، يالحظ ما يلي: 

البازعي والراجحي ودراسة  ( في فلسطين،  2019( في األردن، ودراسة املصري )2020أجريت الدراسات في أماكن مختلفة، حيث أجريت دراسة غنيم ) •

 ,Brownبراون )و (،  Arcuri, 2015في حين أجريت دراسة أركوري )  ،( في السعودية2017وأبو الحديد وعبد السميع )  ،(2018الشريف )(، و 2019)

 ( في الواليات املتحدة األمريكية، األمر الذي يشير إلى انتشار ظاهرة التنمر في كثير من الدول.2014

التن • ظاهرة  الدراسات  أجريت  فاملختلفة،    بمستوياتهااملدارس  في    مرتناولت   ،
 
)مثال السميع  وعبد  الحديد  أبو  الثانوية،    على(  2017دراسة  املرحلة 

( ظاهرة التنمر Brown, 2014(، وبراون )2018واستهدفت دراسة الشريف )  ،املرحلة األساسية العليااملرحلة الثانوية و ى  عل(  2020)دراسة غنيم  و 

حين في  املتوسطة،  املرحلة  دراسة  في  االبتدائية,Matthews  (2019ماثيوز    وتناولت  املدارس  في  الظاهرة  منها  (  تعاني  التنمر  ظاهرة  أن  يدلل  ، مما 

 .مستوياتها ومراحلهااملدارس في مختلف 

الدراسات، حيث أجريت دراسة    هناك تنوع في • )(  Matthews  (2019 ,وماثيوز    ،(2020غنيم )عينات  املرشدين واملرشدات، 2019واملصري   ( على 

الطالبي،( على مسئوالت وحدات  2019البازعي والراجحي )وطبقت دراسة   الطالب،    (2018الشريف )دراسة    في حين طبقت  التوجيه واإلرشاد  على 

 ( التنمر من منظور املعلمين والطالب.Brown, 2014واستقصت دراسة براون )

ستخدمت (، ينما ا 2018الشريف )( و 2019البازعي والراجحي )(،  2020كدراسة غنيم )  البيانات،استخدمت بعض الدراسات االستبانة كأداة لجمع   •

ماثيوز   )Matthews  (2019 ,دراسة  وأركوري   ،)Arcuri, 2015 ،)   ،املقابلة )جمعت  قد  و   أسلوب  السميع  وعبد  الحديد  أبو  بين    (2017دراسة 

 . االستبانة واملقابلة

الحد من   • املدرس ي في  املعلمين في دور اإلرشاد  السابقة في تناولها وجهة نظر  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  املرحلة    سلوك تختلف  بين طالب  التنمر 

 املتوسطة. 

   عرض نتائجها وتفسيرها. ،وفي اإلطار النظري، وفي إعداد أداة الدراسة ،الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد املشكلة تاستفاد •
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 واالجراءات: الطريقة 

  الدراسة:منهج 

الدراسةاستخدم التحليلي    ت  الوصفي  الدراسة،ا هد ملناسبته أل املنهج  أو    ف  ظاهرة  لوصف  املنظم  العلمي  والتفسير  التحليل  أشكال  أحد  وهو 

الدقيقة" )ع للدراسة  أو مشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها  بيانات ومعلومات معينة عن ظاهرة   عن طريق جمع 
 
بد مشكلة محددة وتصويرها كميا

 تطبيق استبانة على معلمي املرحلة املتوسطة بمدينة جدة باململكة العربية السعودية.، وقد تم استخدامه من خالل (287ص ،2008املؤمن، 

 الدراسة:مجتمع 

 هــ. 1441/1442في العام الدراس ي  ( معلم ومعلمة180)والبالغ عددهن  ،املرحلة املتوسطة بمنطقة جدة على جميع معلمي الدراسة شتمل مجتمع ا 

     عينة الدراسة:

 داةأ   قعية معا املتفاعل بصورة و   يالحقيقاملتوسطة بمنطقة جدة، وهو العدد    معلمي املرحلة، من  معلم ومعلمة(  65عينة الدراسة على )  تكونت

 توزيع العينة على متغيرات الدراسة.  يبين( 1وجدول ) .الدراسة

 ملتغيرات الدراسة )الجنس، سنوات الخبرة(توزيع أفراد العينة وفقا  (: 1)جدول 

 النسبة املئوية  العدد  الجنس 

 % 64.6 42 ذكور 

 % 35.4 23 إناث 

 % 100 65 املجموع 

 النسبة املئوية  العدد  سنوات الخبرة في التدريس 

 % 10.8 7 سنوات  5أقل من 

 % 60.0 39 سنوات  10سنوات إلى أقل من  5من 

 % 29.2 19 سنوات فأكثر  10

 % 100.0 65 املجموع 

( من أفراد العينة لديهم خبرة في  %10.8يتضح أن )، كما  (%35.4)مثلت نسبة االناث  ، بينما  (%64.6)  ذكور الأفراد  نسبة  ( أن  1يتضح من جدول )

( من أفراد العينة لديهم %29.2، بينما )(سنوات 10أقل من سنوات إلى  5تتراوح من )( لديهم خبرة في التدريس %60.0)وأن ، (سنوات 5أقل من )التدريس 

 (. سنوات فأكثر 10)خبرة في التدريس 

 الدراسة: أداة 

الدراسة إعدادها بعد    استبانة  استخدمت  البيانات، وقد تم  املتعلقة  لجمع  السابقة  والدراسات  التربوي،  األدب  الدراسةاالطالع على   ، بموضوع 

( دراسة غنيم  )  ،(2020مثل  و 2019واملصري  )(Matthews, 2019اثيوز  م(،  والفهيقي  )  ؛(2015(  األولية من  في صورتها  االستبانة  ( فقرة، 47وتكونت 

 . رئيسة أبعاد (4على ) ةموزع

عينة   استجابات  لقياس  ولتقدير  حسب  اإلجابة  من  مستويات  خمسة  من  مدرّج  مقياس  الدراسة  واستخدمت  االستبانة  فقرات  على  الدراسة 

( تعطى الدرجات اآلتية على التوالي )
 
، عالية، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدا

 
 (.1، 2، 3، 4، 5ليكرت هي، )عالية جدا

 الدراسة:صدق أداة 

 النحو التالي: تم التحقق من صدق االستبانة على 

ساتذة الجامعات واملتخصصين في أ ( محكمين من  10بلغ عددهم )  ،على مجموعة من املحكمين  االستبانة  تم عرضمن خالل    الصدق الظاهري: .1

( فقرة  40)وبعد األخذ بمقترحات ومالحظات املحكمين سواء بالحذف أو باإلضافة، أو بالتعديالت، أصبحت االستبانة مكونة من   ؛علم النفس واإلرشاد

الثاني، دور اإلرشاد املدرس ي   الُبعد( فقرات،  10)  التنمر  سلوكللحد من   األول، دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب  الُبعد:  كالتالي  أبعادموزعة على أربعة  

  سلوكللحد من الثالث، دور اإلرشاد املدرس ي في تعزيز العالقة بين املدرسة واألسرة  الُبعد( فقرات، 10) التنمر سلوكللحد من  في حث وتوجيه املعلمين

   ( فقرات. 10)التنمر  سلوكللحد من  الرابع، دور اإلرشاد املدرس ي في تفعيل العالقة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املحلي  الُبعد( فقرات، 10)التنمر 

 ومعلمة من خارج عينة الدراسة،  30على عينة استطالعية مكونة من )  االستبانةتم تطبيق    :االتساق الداخليصدق   .2
 
معامالت حساب  متم  ( معلما

بيرسون  ارتباط  معامل  خالل  من  الداخلي  كل    (Pearson-r)  االتساق  درجات  الكلية    فقرة بين  إليه  للبعدوالدرجة  تنتمي  )الذي  وجدول  يبين 2،   )

 االستبانة.معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات 
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 الذي تنتمي إليه   واألبعادلفقرات األداة صدق االتساق الداخلي  معامالت (: 2)جدول 

 التنمر سلوكللحد من  األول: دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب الُبعد 

معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط 

معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط 

معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط 

معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط 

معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط 

1. 0.816** 3. 0.783** 5. 0.862** 7. 0.773** 9. 0.747** 

2. 0.750** 4. 0.866** 6. 0.853** 8. 0.754** 10. 0.639** 

 التنمر سلوك  للحد من   املعلمينالثاني: دور اإلرشاد املدرس ي في حث وتوجيه الُبعد 

11. 0.873** 13. 0.894** 14. 0.798** 17. 0.800** 19. 0.773** 

12. 0.845** 14. 0.827** 16. 0.872** 18. 0.728** 20. 0.670** 

 التنمر سلوك  للحد من  الثالث: دور اإلرشاد املدرس ي في تعزيز العالقة بين املدرسة واألسرة الُبعد 

21. 0.862** 23. 0.867** 25. 0.858** 27. 0.776** 29. 0.816** 

22. 0.760** 24  . 0.776** 26. 0.881** 28. 0.703** 30. 0.691** 

 التنمر  سلوك للحد من الرابع: دور اإلرشاد املدرس ي في تفعيل العالقة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املحلي  الُبعد 

31. 0.832** 33. 0.946** 35. 0.831** 37. 0.812** 39. 0.742** 

32. 0.800** 34. 0.728** 36. 0.888** 38. 0.698** 40. 0.678** 

 عند مستوى داللة 
ً
 (   α0.01)** دال إحصائيا

  -0.670الثاني بين )  للُبعد(؛ بينما تراوحت معامالت االرتباط  0.866  -0.639األول تراوحت بين )  الُبعدأن معامالت ارتباط  (  2يالحظ من جدول )

حين(،  0.894 االرتباط    في  معامالت  )  للُبعدتراوحت  بين  االرتباط    وجاءت(،  0.881  -0.691الثالث  )الرابع    للُبعدمعامالت  كما (؛  0.946-0.678بين 

 عند مستوى داللة )جميع يالحظ أن 
 
صدق  الدرجة عالية من  وجودعلى  يؤكدمما (، α0.01معامالت االتساق الداخلي لفقرات االستبانة دالة إحصائيا

  االستبانة. لفقرات

البناء .3 البنا  :صدق  الصدق  من  التحقق  لكل    ألبعاد  ءتم  الكلية  الدرجة  بين  االرتباط  معامالت  إيجاد  خالل  من  الكلي   ُبعداالستبانة  واملجموع 

 معامالت االرتباط املحسوبةيبين ( 3جدول )لالستبانة، 

 االستبانة ألبعادوالدرجة الكلية   ُبعد معامالت االرتباط بن الدرجة الكلية لكل (: 3)جدول 

 االرتباط معامل   الُبعد عنوان  األبعاد 

 **0.954 للحد من سلوك التنمر دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب  األول  الُبعد

 **0.973 للحد من سلوك التنمر  دور اإلرشاد املدرس ي في حث وتوجيه املعلمين الثاني  الُبعد

 **0.971 للحد من سلوك التنمر  دور اإلرشاد املدرس ي في تعزيز العالقة بين املدرسة واألسرة الثالث  الُبعد

للحد من سلوك   دور اإلرشاد املدرس ي في تفعيل العالقة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع املحلي الرابع  الُبعد

 التنمر 

0.968** 

 عند مستوى داللة                           
ً
 (   α 0.01)** دال إحصائيا

( جدول  من  االرتباط  3يتبين  معامالت  أن  بين    ألبعاد (  تراوحت  حيث  مرتفعة  جاءت  عند (0973  -0.954)االستبانة   
 
إحصائيا دالة  وجميعها   ،

 االستبانة.  ألبعاد  ءل على توافر درجة عالية من صدق البنالمما يد(، α 0.01)داللة مستوى 

 :الدراسة أداةثبات 

 (.4وكانت كما في جدول )لحساب ثبات االستبانة  تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا

 هاأبعاداملحسوبة لالستبانة و  معامالت ثبات ألفا كرونباخ(: 4)جدول 

 معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  الُبعد عنوان  الُبعد 

 0.987 10 للحد من سلوك التنمر دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب  األول  الُبعد

 0.983 10 اإلرشاد املدرس ي في حث وتوجيه املعلمين للحد من سلوك التنمر دور  الثاني  الُبعد

 0.981 10 دور اإلرشاد املدرس ي في تعزيز العالقة بين املدرسة واألسرة للحد من سلوك التنمر  الثالث  الُبعد

املحلي للحد من  دور اإلرشاد املدرس ي في تفعيل العالقة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع  الرابع  الُبعد

 سلوك التنمر 

10 0.984 

 0.856 40  الثبات الكلي 

( من جدول  ثبات  4يتضح  معامالت  أن  عاليةأبعاد  (  تراوحت    ،االستبانة  )  ماحيث  بلغت  ،(0.987-0.981بين  الكلي    كما  الثبات  معامل  قيمة 

 وإمكانية االعتماد على نتائجها.، والوثوق بهامن معامالت الثبات إلى صالحية االستبانة للتطبيق السابقة (؛ وتشير القيم 0.986ستبانة )لال 
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 لحكم على استجابة عينة الدراسة: في ااملعيار املستخدم 

من  وذلك دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمين، تم استخدام التقدير الكمي لتقدير 

وجدول  ،  فئةما تم حسب النسبة املئوية املقابلة لكل  (. ك102، ص2014املعادلة التالية: )طول الفئة = املدى/عدد الفئات( )عبيدات وآخرون،  خالل  

 املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة.املعيار املستخدم للحكم على استجابة ( يبين 5)

 لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين الطالب  املعيار املستخدم للحكم على استجابة املعلمين(: 5)جدول 

 جة التقدير  در  النسبة املئوية  املتوسط الحسابي

  % 36إلى أقل من  %20من  1.80إلى أقل من  1من 
 
 ضعيفة جدا

 ضعيفة  % 52إلى أقل من  %36من  2.60إلى أقل من   1.80من 

 متوسطة   % 68إلى أقل من  %52 3.40إلى أقل من   2.60من 

 عالية % 84إلى أقل من  %68  4.20إلى أقل من   3.40من 

 عالية جدا  فأكتر  %84 5إلى  4.20من 

   املعالجة اإلحصائية:

 تم استخدام املعالجات اإلحصائية التالية: 

  .ةوالنسب املئوي ،املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعياريةتم استخدام  ،لإلجابة عن السؤال األول  •

  ."Independent Samples Test( لعينتين مستقلتين "Tتم استخدام اختبار ) ،لإلجابة عن السؤال الثاني •

 ".One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين األحادي " ،لإلجابة عن السؤال الثالث •

 : ومناقشتها الدراسةنتائج 

وج من  املتوسطة  املرحلة  طالب  بين  التنمر  سلوك  من  الحد  في  املدرس ي  اإلرشاد  دور  "ما  ونصه  األول  السؤال  عن  باإلجابة  املتعلقة  هة النتائج 

 ُبعد كل    الستجابات املعلمين على  والنسب املئوية  املعياري   اتواالنحراف  ةالحسابي  ات لإلجابة على السؤال، تم حساب املتوسطجدة؟"    بمدينةاملعلمين  

  هاترتيبو  االستبانة، أبعادمن 
 
 تنازليا

 
   ( يبين ذلك. 6؛ وجدول )املتوسط الحساب وفقا

افات املعيارية (: 6)جدول  دور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب  ل التقدير ودرجة  ب والرتالنسب املئوية و املتوسطات الحسابية واالنحر

 املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمين 

املتوسط   عنوان الُبعد   الُبعد 

 الحسابي

االنحراف  

 املعيار 

النسبة  

 املئوية

درجة   الترتيب

 التقدير  

 دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب للحد   األول  الُبعد

 من ظاهرة التنمر 

 عالية جدا  1 % 93 0.505 4.65

 عالية جدا  2 % 92 0.563 4.61 دور اإلرشاد املدرس ي في حث وتوجيه املعلمين للحد من ظاهرة التنمر  الثاني  الُبعد

تفعيل العالقة بين املدرسة ومؤسسات املجتمع  دور اإلرشاد املدرس ي في  الرابع  الُبعد

 املحلي 

 عالية 3 % 68 0.667 3.42

دور اإلرشاد املدرس ي في تعزيز العالقة بين املدرسة واألسرة للحد من ظاهرة   الثالث  الُبعد

   التنمر

 متوسطة  4 % 58 0.925 2.91

 عالية  % 78 0.401 3.90 الدرجة الكلية  

 يلي:( ما 6يتبين من جدول )

متوسط حسابي  بالدراسة،    أبعادالترتيب األول من بين    على  دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب للحد من ظاهرة التنمراألول املتعلق ب  الُبعد  حصل •

( ودرجة تقدير(، %93وبنسبة مئوية )(، 4.65)
 
 .)عالية جدا

الخاص  الُبعد  احتل • وتوجيه  ب  الثاني،  في حث  املدرس ي  اإلرشاد  التنمردور  ظاهرة  للحد من  الثاني، وحصل على    ،املعلمين  الترتيب  توسط  املعلى 

((، %92وبنسبة مئوية )(، 4.61)
 
  .ودرجة تقدير )عالية جدا

املتعلقالرابع  الُبعدجاء   • التنمر،  ب  ،  ظاهرة  للحد من  املحلي  املجتمع  املدرسة ومؤسسات  بين  العالقة  تفعيل  في  املدرس ي  اإلرشاد  الترتيب دور  في 

   .ودرجة تقدير )عالية((، %68وبنسبة مئوية )(، 3.42متوسط )الثالث، وحصل على 

ا  • بالثالث  لُبعدحصل  واملتعلق  بين  ،  العالقة  تعزيز  في  املدرس ي  اإلرشاد  التنمردور  ظاهرة  من  للحد  واألسرة  واألخير، ،  املدرسة  الرابع  الترتيب  في 

  .ودرجة تقدير )متوسطة((،  %58وبنسبة مئوية )(، 2.91متوسط )وحصل على 
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ل • العام  املتوسط  )عالية(، جاء  بدرجة  املعلمين  نظر  وجهة  من  املتوسطة  املرحلة  طالب  بين  التنمر  سلوك  من  الحد  في  املدرس ي  اإلرشاد  دور 

)عالية(  ، (3.90)كلي  متوسط  بو  تقدير  )  ؛ودرجة  الدراسة ضمن (،  %78وبنسبة مئوية  في  املستخدم  املعيار  النسبة حسب  تقع هذه  الفئة    حيث 

 عالية. تقدير وهي نسبة( %84إلى أقل من  68%)

ا ارتفاع    الباحث  و ويعز  لدور  املعلمين  املدرس يتقديرات  املتوسطة  إلرشاد  املرحلة  بين طالب  التنمر  الحد من سلوك  املناط    ،في  الدور  طبيعة  إلى 

العنف والتنمر  ،نفسه  املرشدب الحد من سلوكيات  القيم لدى  و   ،من خالل محاولته  الحوار   لطالبقيامة بغرس  الروحية منها، وإلى استخدام  ال سيما 

املعلمين للحد من املظاهر السلبية لظاهرة التنمر  هوإلى تواصل،  الطالبواإلقناع مع   إلى اقتناع املعلمين بالدور الذي يقوم به املرشد   كما قد ُيعزى   ؛مع 

الطالب، وأن دور الطالبي   بين  التنمر  الحد من ظاهر  املعلم فه  في  املختلفةمكمل لدور  الجوانب  الطالب في  تنمية شخصية  الحماية   ،ي  املرشد خط  وأن 

قبل   هم تعديل سلوكو  ، ومساعدتهم في حل املشكالت التي تعترضهم،للطالبالخدمات اإلرشادية  تقديم  في    إليه  والركيزة األساس الذي يتم اللجوء  ،األول 

 التوجه لجهات أخرى مثل املعلمين واألسرة واملجتمع. 

)  معالسابقة  النتيجة    واتفقت املصري  العنف (،  2019دراسة  ظاهرة  من  الحد  في  عالية  بدرجة  جاء  التربویين  املرشدين  دور  أن  إلى  بينت  التي 

الحديد وعبد السميع )املدرس ي؛ كما تتفق مع   أن  (،  2017دراسة أبو  التنمر املدرس ي  دور املرشداتالتي أشارت إلى  النصح  تركز  ت  في مواجهة مشكلة  في 

لدور املرشد التي أشارت ، (2015الفهيقي ) دراسةمع  كما اتفقت ،(%90تنفيذ برامج التدخل املنهي بنسبة )في و  ،(%100 – 90بنسب تتراوح من )واإلرشاد 

  ،
 
تماما املدرس ي  العنف  القضاء على  التي أظهرت بأن  (Brown, 2014دراسة براون )مع  و الطالبي في  األكثر   ين واملرشد  املعلمين،  الدور  يلعبون  املدرسين 

 أهمية في مكافحة التنمر. 

)مع    اختلفتو  ماثيوز  دراسة  إليه  توصلت  االبتدائية    أن  في  ،(Matthews, 2019ما  املدارس  منخفضة    ون يتنفذمرشدي  رسمية بدرجة  برامج 

 . محددة وأنشطة تدخل لردع التنمر

الثاني   السؤال  باإلجابة عن  املتعلقة  "النتائج  ونصه  به  الخاص  داللة  ال  والفرض  عند مستوى  ذات داللة إحصائية  فروق  بين    (α0.05)توجد 

لفحص الفرض تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة تعزي ملتغير الجنس )ذكر ، أنثى(".  

 . يبين نتائج التحليل (7، وجدول )( لعينتين مستقلتينTاستخدام اختبار ) تم السابق 

 طالب املرحلة املتوسطة لداللة الفروق بين تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين  "T" ار نتائج اختب(: 7)جدول 
ً
 ملتغير الجنس تبعا

املتوسط   الجنس  األبعاد 

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

درجات  

 الحرية 

 قيمة  
T 

 مستوى   الداللة 

 الداللة 

 ( 0.05)غير دالة عند  0.317 1.008- 63 0.533 4.61 ذكر الطالب للحد من ظاهرة التنمر البعد األول: دور اإلرشاد تجاه 

 0.448 4.74 انثى 

البعد الثاني: دور اإلرشاد في حث وتوجيه املعلمين للحد من  

 التنمر 

 ( 0.05)غير دالة عند  0.696 0.393- 63 0.582 4.59 ذكر

 0.537 4.64 انثى 

الثالث: دور اإلرشاد في تعزيز العالقة بين املدرسة  البعد 

 واألسرة للحد التنمر 

 ( 0.05)غير دالة عند  0.319 1.005 63 0.981 3.00 ذكر

 0.811 2.76 انثى 

البعد الرابع: دور اإلرشاد في تفعيل العالقة بين املدرسة  

 ومؤسسات املجتمع للحد التنمر 

 ( 0.05)غير دالة عند  0.496 0.684 63 0.707 3.47 ذكر

 0.593 3.35 انثى 

 ( 0.05)غير دالة عند  0.686 0.406 63 0.393 3.91 ذكر الدرجة الكلية 

 0.424 3.87 انثى 

املدرس ي في الحد من بين تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد  (α0.05)دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عإلى ( 7) جدول  يشير

الجنس، املتوسطة تعزي ملتغير  املرحلة  بين طالب  التنمر  إلىيُ   وقد  سلوك  املعلمين  تقارب    عزي ذلك  بين  املعرفية    حول   ،الدراسةفراد عينة  أ املستويات 

فكالهما يسعى إلى عالج ،  بين الجنسينفترض فوارق  تال  التي  ملرشد  ا إلى طبيعة العمل  و ،  طالبالفي الحد من سلوك التنمر لدى    الطالبييندور املرشدين  

  ،
 
قد يفسر جزء من    ،في عينة الدراسة  واملعلمات  كما أن تقارب عدد املعلمينظاهر التنمر لدى الطالب في مدارس متجانسة النظم واإلمكانيات تقريبا

، وعدد املعلمات )42النتيجة السابقة، حيث بلغ عدد املعلمين )
 
 ( معلمة. 23( معلما

في الحد من  التربويين فروق ذات داللة إحصائية في دور املرشدين إلى عدم وجود  أشارتالتي  ،(2019النتيجة السابقة مع دراسة املصري ) واتفقت

 ظاهرة العنف املدرس ي 
 
 . الجنس  ملتغير  تبعا

الث  النتائج  السؤال  باإلجابة عن  داللة    الث املتعلقة  عند مستوى  ذات داللة إحصائية  فروق  توجد  ونصه "ال  به  الخاص  بين    (α0.05)والفرض 

سنوات،   5تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين طالب املرحلة املتوسطة تعزي ملتغير الخبرة في التدريس )أقل من  

"  One Way ANOVAاستخدام اختبار تحليل لتباين األحادي "تم  لفحص الفرض السابق    ."سنوات فأكثر(  10سنوات،   10سنوات إلى أقل من    5من  

  .يبين نتائج التحليل (8وجدول )
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 طالب املرحلة املتوسطة لداللة الفروق بين تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين نتائج تحليل التباين األحادي  (: 8)جدول 
ً
تبعا

 سنوات الخبرة  ملتغير 

 مصدر   الُبعد 

 التباين

 مجموع  

 املربعات 

 درجة  

 الحرية 

 متوسط  

 املربعات 

 قيمة  

F 

 مستوى 

 الداللة  

دور اإلرشاد املدرس ي تجاه الطالب للحد من ظاهرة  

 التنمر 

 0.475 0.754 0.194 2 0.387 بين املجموعات 

 0.257 62 15.914 داخل املجموعات 

 - 64 16.302 املجموع 

دور اإلرشاد املدرس ي في حث وتوجيه املعلمين؛ للحد من  

 ظاهرة التنمر 

 0.852 0.160 0.052 2 0.104 بين املجموعات 

 0.329 62 20.193 داخل املجموعات 

 - 64 20.298 املجموع 

دور اإلرشاد املدرس ي في تعزيز العالقة بين املدرسة  

 واألسرة للحد من ظاهرة التنمر 

 0.848 0.165 0.145 2 0.291 بين املجموعات 

 0.879 62 54.480 داخل املجموعات 

 - 64 54.770 املجموع 

دور اإلرشاد املدرس ي في تفعيل العالقة بين املدرسة  

 ومؤسسات املجتمع املحلي للحد من ظاهرة التنمر 

 0.069 2.788 1.174 2 2.348 بين املجموعات 

 0.421 62 26.112 داخل املجموعات 

 - 64 28.461 املجموع 

 0.415 0.892 0.144 2 0.288 املجموعات بين  الدرجة الكلية 

 0.161 62 10.009 داخل املجموعات 

 - 64 10.297 املجموع 

بين تقديرات املعلمين لدور اإلرشاد املدرس ي في الحد من سلوك التنمر بين    (α0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  (  8)يتضح من جدول  

ويرجع الباحث سنوات فأكثر(،    10سنوات،    10سنوات إلى أقل من    5سنوات، من    5طالب املرحلة املتوسطة تعزي ملتغير الخبرة في التدريس )أقل من  

بين    إلى  ،ذلكالسبب في   االحتكاك  التدريسية  املعلمينكثرة  العملية  الحياة  املرشدين  القائم    التفاعلإلى  و ،  في  لحد من سلوك ل  الطالبيين واملعلمينبين 

النظر عن  التنمر لدى   املعلمين )بغض  اتفاق  إلى  ينتج عنها من سلوكيات سلبية عند   ظاهرة حول  (  سنوات خبرتهم الطالب؛ كما قد يرجع  التنمر، وما 

 وبرامج عالجية محددة.أساسية خطوات وتداخالت  د، من خالل الطالب، تحتاج معالجة من املرش

فروق ذات داللة إحصائية في دور املرشدين التربویين في الحد من التي أشارت إلى عدم وجود  ،(2019واتفقت النتيجة السابقة مع دراسة املصري )

 ملتغير 
 
 .الخبرة ظاهرة العنف املدرس ي تبعا

)  اختلفتو  البازعي والراجحي  إلية دراسة  الطالبي في مواجهة ودود  (، في  2019مع ما توصلت  التوجيه اإلرشاد   لدور وحدات 
 
فروق دالة إحصائيا

 . ة سنوات الخير لاملشكالت األخالقية لدى طالبات تعزي 

  :ومقترحاتها الدراسةتوصيات 

 : يلي الباحث ويقترحه ما، فإن أهم ما يوص ي به ضوء نتائج الدراسة الحالية في

من  زيادة التواصل والتعاون بشكل تكاملي بين املدرسة واألسرة للحد من سلوك التنمر لدى الطالب، ووضع برامج إرشادية وقائية تحمي الطالب   .1

 السلوكيات العنيفة واملتنمرة. 

 املناهج التعليمية. دعوة املسؤولين لوضع استراتيجيات وخطط تتناول ظاهرة التنمر ومعالجتها ضمن  .2

 املحبة واالحترام. القائمة على التفاهم واملشاركة  توفير مناخ مدرس ي يسوده العالقات اإلنسانيةالعمل على  .3

بمخاطر   ،ألسرة وأفراد املجتمع ا وتنوير الطالب و   تثقيفلوسائل االتصال املختلفة،  من خالل  اللقاءات و   عقد  وتثقيفية عبر توفير برامج إرشادية   .4

 .على كافة مناحي الحياة داخل املدرسة وخارجها وآثاره السلبية التنمر

 .وربطه بمغيرات أخرى املختلفة، املراحل التعليمية  طالببين  تتناول سلوك التنمر دراسة مقارنة إجراء  .5

 إجراء دراسة حول متطلبات الحد من سلوك التنمر بمدارس املرحلة املتوسطة. .6

 وسبل التغلب عليها. في الحد من سلوك التنمر  الطالبيين املرشدين املعوقات التي تواجه  حول دراسة إجراء  .7
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Abstract: The aim of the research is to identify the role of school counseling in reducing bullying behavior 
among middle grade students from the teachers' point of view in Jeddah city in the Kingdom of Saudi Arabia. 
A 65 middle-grade teachers were recruited to complete a questionnaire consisting of 40 items that covers 
four dimensions. The results showed that the teachers’ assessment of the role of school counseling in 
reducing bullying behavior among middle-grade students was of a high degree, with an average of 3.90 with 
a percentage of 78%, and the dimension of the 'school counseling role towards students to reduce the 
phenomenon of bullying" came in the first order with a mean of 4.65, a percentage of 93%, and with a very 
high degree of appreciation, followed by the dimension of the 'role of school counseling in urging and 
directing teachers to reduce the phenomenon of bullying', with an average of 4.61, a percentage of 92%, and 
a very high degree of appreciation. The dimension that focuses on the "role of school counseling in 
activating the relationship between the school and local community institutions to reduce the phenomenon 
of bullying" ranked third with an average of 3.42, percentage of 68% with degree of appreciation. The 
dimension of 'enhancing relationship between school and families to reduce bullying behavior" came last 
with an average of 2.91, percentage of 58% and intermediate degree of appreciation. However, gender and 
experience of teachers were not significant factors in determining the teacher's assessment. The study 
recommended integrating the role of the school and the family to reduce bullying behavior among students, 
and to develop preventive counseling programs that protect students from violent and bullying behaviors, 
and to invite educators to develop strategies and plans that address the phenomenon of bullying and 
incorporate it within the curriculum. 

Keywords: School Counseling; Bullying Behavior; Middle school. 
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