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 صالملخ  

ف إِلَى َواقِِع االستِقَواِء  لََدى ُمِديِري الَمَداِرس الُحُكوِميَّة فِي ُمَحافَظَِة الَخلِيِل َكَما يََراه ُمَعلُّمو هَِذِه  اإلداريهََدفَْت هَِذِه الّدَراَسة التََّعرُّ

ن ُمْجتََمع الّدَراَسة ِمن ( 01401)ِمي الَمَداِرس الُحُكوِميَّة فِي ُمَحافَظَِة الَخلِيِل، والبَالِغ َعَدِدهم َجِميِع ُمَعلّ  الَمَداِرس َوُمِديروها. تَكوَّ

م، فِي ِحين َشَملَت َعيّنَة 2120/2122للَعام الّدَراِسي ( مديراً ومديرة 825)وعددهم  ُمَعلَّماً َوُمَعلَّمة، َوُمديري هَذه الَمدارس

َعيّنَة  وكانتُمِديِري الَمَداِرس، و، ُمَعلّماً وُمَعلَّمة (0140نة َعْشَوائِيّة َطبَِقيَّة بَلََغ َعَدد أَْفَراِدهَا )َعيّ  كانتالُمَعلِّمين، وَ  تين:الّدَراَسة فِئ

( فقرة ُموزعة على ثاَلثة 70االستَبَانَة أََداة لعيّنة الُمعلمين، وتكونت من ) ت( ُمِديراً. واستخدم01قَصِديّة بَلَغ َعدد أفَراِدها )

د من الّصدِق والثّبَاِت بالطُُّرِق التَّربَويَّة واإلحَصائِيَّةَمَجاالت الُمنَاِسبَة، ولإلَجابَة َعن  ، والُمقابَلة أَداة ثَاِنية لعينة المِديِرين، وتَمَّ التَّأكُّ

زَمة اإلحَصائيَّة للُعلوم  َراَسِة َوفَْحص فََرضياتِها تَمَّ استِخَدام بََرناِمج الرُّ   (SPSS) .االجتماعيَّةأَْسئِلَِة الدِّ

جاءت  لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل اإلداريلواقع االستقواء أظهرت نتائج الّدراسة أن تقديرات المعلمين 

( تعزى لمتغيرات: جنس المعلم، α≤  0.05أظهرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )كما بدرجة منخفضة، 

كما أظهرت نتائج المقابلة التي الخبرة.  تعزى لمتغير في حين لم تُظهر فروقاً ، المدرسة، المؤهل العلمي، المديريةجنس مدير 

 ليس ظاهرة منتشرة في المدارس الحكومية في محافظة الخليل. اإلداريأجريت مع المديرين أن االستقواء 

دريب لمديري المدارس لتوعيتهم بضرورة استخدام األساليب بعقد ورش عمل وت ونوبناًء على نتائج الّدراسة يوصي الباحث

 .عن مستواها اإلداريالعلمية الحديثة في اإلدارة، واالبتعاد عن كل ما يؤدي إلى ارتفاع درجة االستقواء 

 ، محافظة الخليل.، مدير المدرسةاإلداري االستقواء :الكلمات المفتاحية
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The Status of Administrative Bullying of Government School Principals in Hebron 

Governorate Schools  

Abstract   

This study aimed to identify the status of administrative bullying among government school 

principals in Hebron Governorate, as seen by school teachers and principals. The study 

population consisted of all public school teachers in the Hebron Governorate,  numbered (10470) 

teachers and principals of these schools for the academic year 2021/2022 AD, while the study 

sample of teachers was a stratified random sample of (1047) teachers, the sample also included 

(16) principals. The researchers used the questionnaire as a tool for the sample of teachers, 

consisted of (37) paragraphs. The interview also used as a second tool for the principals. Validity 

and reliability were confirmed by appropriate educational and statistical methods.  

The results of the study revealed that teachers' estimates of the status of administrative bullying 

among public school principals in Hebron governorate came to a low degree, The results also 

showed statistically significant differences at the level of significance  ≥α )0.05) due to the 

variables of the gender of the teacher, the gender of the school principal, the educational 

qualification, the directorate, while no differences appeared due to the variable of experience. 

The results of the interview also indicated that the administrative bullying is not a widespread 

phenomenon in the schools of Hebron Governorate. 

Based on the results of the study, the researchers recommends holding workshops and training 

for school principals to make them aware of the need to use modern scientific methods in 

management. 

 Keywords: Bullying, School principal, Hebron governorate 
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 مة:مقد  ال .1

لما  ؛لماء لدراستهاة مما دعت العُ ة والغربيّ جتمعات العربيّ نتشرة في المُ لوكية المُ واهر السّ من الظَّ  االستقواءرة اهِ ظَ  دُّ عَ تُ 

 هِ الِ شكأ االستقواء بكافةِ  مة بدراسةِ لدان المتقدّ مت البُ األداء، لذا اهتَ الفرد على  البشري وقدرة لوكِ لها من تأثيرات حادة على السُّ 

ذالل ر واالستقواء واالضطهاد واإلنمّ التّ  عُ منَ مت القوانين التي تَ رة فيه، واهتَ والفئات المشاركة فيه والعوامل المؤثّ  هِ نواعِ أو

 (.2121)النشار والسواح، 
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قلق  حت مصدرَ العديد من المنظمات، وأصبَ  رة في بيئةِ المنتشِ  لبيةِ من السلوكيات السَّ  العملِ  في مكانِ  االستقواءِ  ظاهرةُ و

 العملِ  لتركِ  يةِ كالنّ  العاملينَ لبية على السَّ  العديد من اآلثارِ  رِ نمّ عن التّ  نتجُ ، إذ يَ العملِ  ـاكنِ بأمَ  م اليوميةِ في حياتهِ  لكثير من العاملينَ 

 (.Ahmad, 2018غيب عن العمل مما يؤثر على المنظمة ككل )أو البقاء مع انخفاض انتاجيته ومشاركته الفعالة وزيادة التَّ 

 ب سلبية على حياةِ لها عواقِ  العملِ  في مكانِ  اإلدارياالستقواء ات ( أن سلوكيّ Lee & Chang, 2018أشار )

حكماً خاطئاً، أو  أو المشرفين أو الرؤساء التي تتضمنُ  العملِ  سلبية، من زمالءِ  ض الموظفين ألفعال  تعرّ  العاملين، من خاللِ 

خصي، معنى لها، أو انتقاد شخصية الفرد، أو تقييد التعبير عن الرأي الشَّ  الف، أو تعيين مهام حول أداء عمل الموظ غير عادل  

 الرضا في بيئةِ عدم و األمانالموظفين بعدم  رِ لى شعوإيؤدي ذلك  ر،نمّ بة على ممارسات التّ لبية المترتّ السَّ  اآلثار فنتيجة تلكَ 

 .العمل

لصراخ العلني، النقد المستمر، الحرمان من استخدام الموارد، الضغط )ا:اء مجموعة من السلوكياتوويتضمن االستق

معنويات واألداء، وزيادة التكاليف الزيادة استخدام اإلجازات المرضية، والغياب، وانخفاض  ى:غير المبرر( والتي تؤدي إل

 (Wanga & Hsieh, 2016وتشويه سمعة المنظمة )

 راسةمشكلة الد  . 1.1

يتم ممارسة  أنه بعض األحيانفي ، يطا-عليم تَّ الربية وتَّ المدارس الحكومية في مديرية ته في الما تم مالحظمن خالل 

نه ال يوجد قوانين صارمة تحد من مستوى أكما ، يرينمن قبل بعض المد اإلداريلوكيات التي تقود إلى االستقواء بعض السُّ 

وإن  أو بشكل ال يمكن رصده مباشرة. ،بشكل خفي في المدارس عندما يتم ممارسته من قبل بعض المديرين اإلدارياالستقواء 

 .عليمربية والتَّ يتم متابعتها بشكل خجول من قبل مديريات التَّ  اإلداريكاوى بسبب االستقواء كان هناك بعض الشَّ 

، ومالحظة مدى اإلدارياالستقواء ابقة التي تمحورت حول موضوع راسات السَّ ومن خالل استعراض بعض الدَّ 

واقع االستقواء راسة للبحث في جاءت هذه الدَّ  ربوية على حد سواء،اهرة من قبل الباحثين والمؤسسات التَّ االهتمام بهذه الظَّ 

 راسةالدّ لت مشكلة تمث حيث ومديروها، لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراه معلمو المدارس اإلداري

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراه معلمو  اإلداريواقع الستقواء ا مئيس اآلتي: ؤال الرَّ في السُّ 

 ؟ومديروها المدارس

 راسةأسئلة الد  . 2.1

 راسة اآلتية:راسة، انبثقت أسئلة الدّ من خالل مشكلة الدّ  

 ؟خليل كما يراه معلمو المدارسلدى مديري المدارس الحكومية في محافظة ال اإلداريواقع االستقواء ما : السؤال األول

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة  اإلدارياالستقواء راسة لواقع هل تختلف تقديرات أفراد عينة الدّ : السؤال الثاني

جنس المستجيب، جنس مدير المدرسة، المؤهل العلمي، الخبرة في التدريس، باختالف متغيرات الدراسة: )الخليل 

 (؟المديرية

  ؟لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراه مديرو المدارس اإلداريما واقع االستقواء : ال الثالثالسؤ
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   راسة:فرضيات الد  . 3.1

 :انيراسة الثّ سؤال الدّ فرية اآلتية عن انبثقت الفرضيات الصّ 

 االستقواءلواقع  المعلمينبين تقديرات  ((α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية األولى:

 .جنس المستجيبتعزى لمتغير لدى مديري المدارس في محافظة الخليل  اإلداري

لواقع االستقواء المعلمين تقديرات بين  ((α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  انية:الفرضية الث  

 .زى لمتغير جنس مدير المدرسةتعحافظة الخليل لدى مديري المدارس في م اإلداري

لواقع االستقواء  المعلمينبين تقديرات  ((α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الثة:الث  الفرضية 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي.لدى مديري المدارس في محافظة الخليل  اإلداري

لواقع االستقواء  المعلمينبين تقديرات  ((α≤ 0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فرو ابعة:الفرضية الر  

 .تعزى لمتغير الخبرة في التدريسلدى مديري المدارس في محافظة الخليل  اإلداري

لواقع االستقواء المعلمين بين تقديرات  ((α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الخامسة:

 .المديرية تعزى لمتغيرلدى مديري المدارس في محافظة الخليل  اإلداري
 

 أهمية الدراسة:. 4.1

 تتمثل أهمية الدراسة بما يأتي:

  ويظهر ذلك في الحد من األداء الوظيفي للعاملين اإلداريالدور الذي يلعبه االستقواء تنبع أهميّة الّدراسة من خالل أهمية ،

 .إلى تحقيقها ربويةالمؤسسة التَّ  في تحقيق األهداف التي تسعى اإلدارياالستقواء انعكاس من خالل 

  وآثاره اإلدارياالستقواء إضافتها ألدب تربوي ينطوي على معرفة تربوية حول تعريف. 

 أهداف الدراسة:. 5.1

 سعت الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:

 .المدارسومديرو مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراه معلمو  لدى اإلدارياالستقواء واقع  لىإعرف التَّ  -0

)جنس المستجيب، جنس مدير المدرسة، المؤهل العلمي، الخبرة في  الخاصة بالمعلمين راسةالكشف عن دور متغيرات الدّ  -2

 .س الحكومية في محافظة الخليللدى مديري المدار اإلدارياالستقواء لواقع  المعلمينفي تقديرات التدريس، المديرية( 

في مديريات  اإلداريقليل من االستقواء التَّ عليم الفلسطينية من أجل دعم ربية والتَّ تقديم توصيات ومقترحات لوزارة التَّ  -7

 عليم.ربية والتَّ التَّ 

 حدود الدراسة:. 6.1

راسة بالحدود اآلتية:تحددت الدّ   

ربية في محافظة الخليل.ابعة لمديريات التَّ المدراس الحكومية التَّ  ومعلمالحد البشري:     
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 .م2122-2120اني للعام الدراسي راسي الثّ الفصل الدّ  الحد الزمني:  

 المدارس الحكومية في محافظة الخليل. الحد المكاني:  

 البيانات.ها في معالجة واألساليب اإلحصائية التي اتبع يتمثل في اإلجراءات التي حّددها الباحث الحد اإلجرائي:  

بات" وموضوعية استجابة أفراد دق والثَّ يتم تعميم نتائج الدراسة في ضوء الخصائص السيكومترية "الصّ  الحد الموضوعي:

 العينة إلى فقرات األداة. 

 الد راسة:مصطلحات  . 7.1 

 :حو اآلتيراسة الحالية مصطلحات ُعّرفت على النَّ تضمنت الدّ 

لبية المتكررة التي تحدث مراراً وتكراراً وعلى مدى فترة زمنية في مكان لوكيات السَّ السُّ مجموعة من " :اإلداريالستقواء 

 .(224، ص2120)عشيري،  "العمل والتي تستهدف العمل أو شخصية الفرد

المجال  لوكية التي تّم قياسها بالمجاالت اآلتية )المجال المهني،بأنَّها مجموعة من األنماط السُّ  :عرفها الباحثي إجرائياً 

عليم في محافظة الخليل وتم قياس ذلك بواسطة ربية والتَّ ن في مديريات التَّ وسدي( والتي يتشارك بها العامللوكي، المجال الجَ السُّ 

 استبانة أعدت لذلك خصيصاً.

لطة  هو المسؤول األول الذي يقف على رأس التَّنظيم المدرسي، ويتحمل الَمسؤولية األولى والكاملةمدير المدرسة:  أمام السُّ

 (.2107التَّعليمية والمجتمع. )أبو حامد، 

( كم، وتعد من أكبر محافظات 78لى الجنوب من القدس بحوالي )إفة الغربية محافظة فلسطينية تقع في الضّ محافظة الخليل: 

ة حيث تعتبر مية اقتصاديَّ ر، وتمتاز المدينة بأهالوطن من حيث العدد والمساحة، أسسها الكنعانيون في العصر البرونزي المبكّ 

براهيمي الذي اكسبها أهمية دينية، وتضم مدينة الخليل البلدات فة الغربية، وفيها الحرم اإلة في الضّ من أكبر المراكز االقتصاديَّ 

  (.2100والمخيمات المجاورة، وفيها أربع مديريات للتربية والتعليم )مركز اإلحصاء الفلسطيني، 

 تالطريقة واإلجراءا. 2

 منهج الدراسة:. 1.2

 تم استخدام المنهج الوصفي التَّحليلي؛ نظراً لمالءمته ألغراض الّدراسة.     

 مجتمع الدراسة: . 2.2

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكومية في مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل، والباالغ عاددهم 

( معلمااً ومعلماة فاي تربياة شامال الخليال، 2451معلماً ومعلماة فاي تربياة جناوب الخليال، و)( 2011( معلماً ومعلمة: )01401)

( معلمااً ومعلماة فاي تربياة مديرياة يطاا، إضاافة الاى ماديري هاذه المادارس 0580( معلماً ومعلمة في تربية الخليال، و)7473و)

والتعلاايم فااي محافظااة الخلياال، وذلااك فااي الفصاال  ( مااديراً ومااديرة، وفااق اإلحصااائيات الرساامية لمديريااة التربيااة825وعااددهم )

 م.2120/2122الدراسي الثاني 
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 عينة الدراسة. 3.2

تكونت عينة الدراسة من فئتين: األولى عيناة عشاوائية طبقياة مان المعلماين، حساب متغياري المديرياة وجانس المساتجيب، إذ قاام 

ي مديريات تربية محافظاة الخليال الكترونيااً، وهاو ماا يشاكل ( استبانة على معلمي المدارس الحكومية ف0140الباحثون بتوزيع )

( مقابلة مع 01( مديراً، حيث تم إجراء )01( من مجتمع الدراسة، والفئة الثانية عينة قصدية من مديري المدارس عددها)01%)

نااة الديموغرافياة ماان ماديرين فاي المااديريات األرباع، بواقاع أربااع مقاابالت لكاال مديرياة، والجادول التااالي يوضا  خصاائص العي

 المعلمين.

 (: الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة من المعلمين1جدول )        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أداتا الدراسة. 4.2

 األولى: الستبانة أداة الدراسة 

لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراه  اإلدارياالستقواء  االستبانة لقياسأداة قام الباحثون ببناء وإعداد 

)الوظيفي(، والمجال  موزعة على ثالثة مجاالت، هي: المجال المهني فقرة،( 41، تضّمنت بصورتها األولية )معلمو المدارس

من  اإلداريإضافة إلى سؤال مفتوح حول اآلثار المترتبة على االستقواء  ،غير اللفظي )السلوكي(، والمجال الجسدياللفظي و

 قبل مديري المدارس. 

 النسبة المئوية  العدد مستويات المتغير المتغير

 جنس المستجيب
 70.0 738 ذكر

 12.7 182 أنثى

 جنس مدير المدرسة
 45.0 814 ذكر

 80.3 847 أنثى

 المؤهل العلمي
 51.8 311 أقلبكالوريوس ف

 07.8 040 ماجستير فأعلى

 الخبرة في التدريس          

 22.8 271 سنوات 8أقل من 

 21.5 205 سنوات 8-01

 81.1 837 سنوات 01أكثر من 

 المديرية

 72.3 744 الخليل

 28.5 201 جنوب الخليل

 27.0 245 شمال الخليل

 00.0 058 يطا
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( 4( درجات، درجة كبيرة وتعطى )8وتمت اإلجابة وفق تدريج ليكرت الخماسي، وهي كاآلتي: درجة كبيرة جداً وتعطى )

 درجات، درجة قليلة وتعطى درجتين، درجة قليلة جداً وتعطى درجة واحدة. (7درجات، درجة متوسطة وتعطى )

 أداة الدراسة الثانية: المقابلة

، وهي عبارة لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل اإلداريأداة أخرى لقياس االستقواء قام الباحثون بإعداد  كما

 عدد من المديرين في مدارس مديريات التربية والتعليم األربع، وعددهم( أسئلة، تم طرحها على 0عن المقابلة، وتضّمنت )

 ( مديراً. 01)

 (:)الستبانةصدق وثبات أدوات الدراسة 

 تم التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة بالطرق اإلحصائية المتبعة في الدراسات التربوية. 

 متغيرات الدراسة:. 5.2

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 لمتغيرات المستقلةا .1

 جنس المستجيب.  .أ

 جنس مدير المدرسة.  .ب

 المؤهل العلمي، وله مستويان: )بكالوريوس فأقل، ماجستير فأعلى(. .ت

 سنوات(. 01سنوات، أكثر من  01-8سنوات، من  8الخبرة العملية في التدريس، ولها ثالثة مستويات: )أقل من  .ث

 ليل، جنوب الخليل، يطا(.المديرية ولها أربعة مستويات:)شمال الخليل، الخ .ج

 المتغير التابع: .2

 لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل.  اإلداريلواقع االستقواء تقديرات المعلمين      

 المعالجة اإلحصائية: . 6.2

جتماعية لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها واختبار فرضياتها، تم استخدم برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اال

(Statistical Package for the Social Sciences(  )SPSS.) 

وقد استخدم الباحثون المقياس الوزني التالي؛ للتعبير عن )درجة( تقدير المبحوثين للفقرة والمجال والدرجة الكلية من خالل قيم 

 المتوسطات الحسابية لتقديراتهم:

 .اد عينة الدراسة(: المقياس الوزني لدرجة تقديرات أفر2)جدول 

 التقدير %الوزن النسبي الوسط الحسابي

 منخفضة 46.8%أقل من  2.34أقل من 

 متوسطة 73.4%-46.8%من  3.67-2.34من 
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 ابقةراسات الس  ظري والد  اإلطار الن  . 3

 ظريإلطار الن  ا. 1.3

عليمية الذي عليه االعتماد في تحقيق المدرسة لرسالتها، وفي ، فهو قائد البيئة التَّ ربويةيعتبر المدير أحد أهم عناصر العملية التَّ 

سؤولية األولى نظيم المدرسي، ويتحمل المَ ربوي لبلوغ أهدافه، وهو المسؤول األول الذي يقف على رأس التَّ ظام التّ سعي النّ 

لبة، إال أثير األكبر على دافعية وتحصيل الطَّ عية المعلمين لها التَّ عليمية والمجتمع على الرغم من أن نولطة التَّ والكاملة أمام السُّ 

 .(2107لبة )أبو حامد، أن نوعية القيادة تؤثر في دافعية المعلمين ونوعية تعليمهم، والتي تؤثر فيما بعد على أداء الطَّ 

 اإلدارة المدرسية:

ت العالميّة التي شملت جميع مناحي الحياة، وباألخّص ما كان طوراباهتمام  كبير ؛ الرتباطه بكافة التَّ  اإلداريحظي المجال 

ة الحديثة التي تؤدي دوًرا كبيًرا في الحياة اإلدارية، وتعتبر إدارة الذات من المفاهيم اإلداريالتي تُسيّر العملية  متعلّقاً بالجوانبِ 

فس، حيث يكون تي يعمل فيها، مّما يفضي إلى تقوية النَّ كيف مع البيئة المهنية الالمهنية للفرد؛ إذ تجعل للّشخص قدرةً على التَّ 

جاح المهنّي واألكاديمّي واالجتماعّي، وكذلك الفرد متمّكناً من أدائه المهنّي، وأكثر إنتاجية في الحياة المهنية، مّما يحقّق النَّ 

فسّي والمهنّي، ويجعله قادًرا ازن واالستقرار النَّ ويستطيع الفرد من خالل إدارة الذات أن يشبَع حاجاته النفسيّة، بحيث يحقّق له التَّ 

 (.2019)عّساف، على أداء واجباته المهنية

 صفات المدير وخصائصه

واصل مع العاملين في فاِت والخصائَص التي تُمّكنه من التَّ يتوقف نجاح اإلدارة على حسن اختيار المدير الذي يمتلك الصّ   

يجب أن يمتلَك العديد من الّصفات  ،ولكي يكون المدير ذا تأثير بالعاملين ،اجاتهموتُمّكنه أيًضا من معرفة ح ،المدرسة

 والخصائص ليوصل مدرسته إلى التميّز.

 حو اآلتي:( وهي على النَّ 2010) فات كما ذكرها العجميلمدير أن يمتلك العديد من الصّ ل ال بدولذلك 

 وأن يكون قادًرا على مواجهةِ  ،درصَف بَسعة الصَّ وأن يتَّ  ،حّملالتَّ  قادًرا على المديرُ  أن يكون فال بدَّ  ،أن يكون صبوًرا -1

 المواقف الّصعبة.

 والباطن.  وبين الظاهرِ  ،والفعل بين الكلمةِ  التوازن في الّشخصيَة والبعد عن التناقضِ  :وتعني ،نزيهاً  أن يكونَ  -2

الستماع الذكّي لشكواهم واالستجابة الفورية ويقصد بها مبادئ العدالة والمساواة ورفع الظّلم وا ،منصفًا أن يكونَ  -3

 لة.لمطالب العاملين العادّ 

 مرتفعة فأكثر 73.4% فأكثر 3.67

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

       

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                       202 

 ISSN: 2706-6495 

 
واإلحاطة الشاملة بكّل ما يجري  ،النفس والقدرة على ضبطِ ، وتعني القدرة على التحكّم باالنفعاالت ،منضبطًا أن يكونَ  -4

 حوله.

ة  وذلك لتوفير بيئة  مّشجع، ون خوفدوالعاملين على إبداء آرائهم بصراحة   المديرُ  أي أن يشّجعَ  ،مشجًعا أن يكونَ  -5

 للعمل.

وعدم  ،وعدم انتهاز الفرص على حساب العاملين ،لوكوهي صفة تعني عدم االنحراف أو سوء السُّ  ،مستقيًما أن يكونَ  -6

 ارجية أو أمام أصحاب النفوذ.ورفض االنحناء أمام الضغوطات الخَ ، إذاللهم

 بالصفات والخصائص اآلتية: تمتّعَ أن ي عليه ( أّن المديرَ 2012وتؤّكد صباح )

 والمعرفة الكاملة بوسائل تحقيق أهدافها.، التعليم المعرفة واإليمان بمهنةِ  أن يمتلكَ  على المديرِ  التمتّع بالكفايات المهنية: -

على القدرة  أن يمتلكَ  وعلى المديرِ  ،به التفكير الذكّي والحكمة والموضوعيّة ويقصدُ  :التمتّع بالكفايات العقلية -

 واتخاذ القرار. والتنظيمِ التخطيط ِ

مع المعلّمين ومشاركتهم في مناسباتهم المختلفة للعمل  ةعالقات  َحسن التمتّع بالكفايات االجتماعية: القدرة على إنشاءِ  -

 على رفع الرضا الوظيفّي لديهم. 

 ،ة لديهاإلداريتطوير األساليب التمتّع بالكفايات الشخصية: قدرة المدير على مواكبة التطور والتجديد عن طريق  -

 واحترام ُوجهات نظر العاملين. ،وتحّمل المسؤولية ،وقدرته على التأثير في األفراد والجماعات

واالهتمام  ،والّصحة الجيدة، متّع بالقوة والحيويةوالتَّ ، التمتّع بالكفايات الجسمية والنفسيّة: حيث تتمثّل باللياقة البدنية -

 فسيّة الخالية من االضطرابات الوجدانية. المة النَّ والسَّ  ،بالمظهر الخارجيّ 

عامل واضع وعدم التَّ والتَّ  ،حلّي بالّصدق واألمانة بالعملوالتَّ ، التمتّع بالكفايات األخالقية: تتمثّل في اإلخالص بالعمل -

 وأن يكون المدير مثاالً حسنًا للعاملين.، حيزواالبتعاد عن التَّ ، بفوقية  مع العاملين

 المدرسي ة:  إلدارةاأنماط 

، وهي ثالثة المرؤوسينأبرز التقسيمات تلك التي اعتمدت على طريقة إدارة و ة،اإلدارياختلف الباحثون في تحديد األنماط 

 .ةة، والترّسليَّ ة، والديموقراطيَّ أنماط رئيسة: األوتوقراطيَّ 

 ة: األوتوقراطي  

اآلمر،  سلّطّي، أومط الديكتاتورّي، أو التَّ مط الفردّي، أو النَّ ادّي أو المتحّكم، أو النَّ النمط االستبد :تعددت تسميات هذا النمط، مثل

 ،فوذ في يديهِ ة المطلقة للقائد، الذي يترّكز النُّ ن كانت كّل المسّميات تحمل المعنى نفسه، وهو المركزيَّ إو
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ياسات واإلجراءات لطة وينفرد بتصميم السّ السُّ  ئيسالرَّ ر فاعالت الّشخصيّة داخل جماعة العمل تجاه القائد، ويحتكوتتحرك التَّ  

واب والعقاب، ويرى في نفسه األقدر على إدارة المؤّسسة وصنع القرارات، وينفرد بتحديد مهاّم المجموعة، ويتحّكم بأساليب الثَّ 

لطة الممنوحة له في إصدار القرارات من السُّ ته األكثر ِعلماً وفكراً وثقافةً،  فهو من وجهة نظره األذكى، ويستمّد المدير هنا قوَّ و

المنفذين حينما  ظر عن األشخاصِ ين إدارته إلى نفسه، بغض النَّ اإلداري، ويعزو هذا النوع من اإلداريبحكم مركزه في التنظيم 

قد  على مرؤوسيه الذينَ  يقعُ  ة؛ فإّن اللومَ القرارات نتائج سلبيَّ  تظهر نتائج إيجابية لقرارته المختلفة، وإذا ما تمّخض عن هذهِ 

 (.2012يوصفون باإلهمال والتهاون)أبو النور، 

 ة: الديموقراطي   

 ئيسالرَّ فاعل بين عاون والتَّ وجيهّي؛ وذلك ألنّه يقوم على التَّ اء أو التَّ مط البنَّ شاركّي، والنمط اإليجابّي، والنَّ مط التَّ ويُسّمى أيًضا بالنَّ 

فويض في تسيير العمل الديموقراطّي على التّ ئيس الرّ قة بينهما، ويحرص الحترام المتبادل والثّ جّو من ا ومرؤوسيه؛ ولذلك يسودُ 

ة بشأنه، ويتي  الفرصة للمبادرات الّشخصيّة واالبتكارات التي من شأنها تحقيق أهداف خاذ القرارات الالزمَ وتوزيعه واتّ 

 زيادةِ  ىهاية_ إلفي النّ  _مشكالتهم، مّما يؤّدي ون الجماعة ومناقشةِ ؤش ة في ممارسةِ لمرؤوسيه الحريَّ  القائدُ  المؤّسسة، ويتي ُ 

ة المشاركة الكاملة حيث تختلف درجات الديموقراطيّ  دارةاإلالمحّددة، وال تعني  المبادأة واالبتكار والوصول إلى األهدافِ 

خاذ القرارات)أبو هائية في اتّ لطة النِّ خر إال أنّه في جميع األحوال ال بّد أن يحتف  القائد بالسُّ آلالمشاركة من موقف 

 (.2012النور،

إليهم  من أنه عضو في فريق، واألفراد في مؤّسسته يعملون معه وال يعملون عنده، فهو يستمعُ يموقراطي ئيس الدّ الرَّ وينطلق 

ه يهتّم بما لديهم من احتياجات كما أنَّ  لوك القيادّي وَسْير المؤّسسة،ها تجاه السّ التي يقدمونَ  الراجعةِ  على التغذيةِ  كثيًرا، ويعتمدُ 

 (.2019 ،)عّساف المعنويةرضاهم لرفع روحهم  ةِ لزيادَ 

 :الترسلي ة

الترّسلّي يترك جميع  ئيسالرَّ األوتوقراطّي، فإّن  مطالنَّ نه على النقيض من أمط التسيّبّي، أو النمط الحر، حيث ويسّمى بالنَّ  

معه، ولهم الحريّة المطلقة في اتخاذ القرارات دون أن يُسهم إسهاًما فعااًل في رسم ون المؤّسسة لألفراد الذين يعملون ؤش

 (.2019السياسة والتخطيط والتنظيم والتوجيه والمتابعة والتقويم وما إلى ذلك)عّساف،

لطة ة في ممارسة السُّ الحّر أّن تنمية قدرات الموظّفين وزيادة إمكاناتهم في العمل تتحقق من خالل إعطاء الحريّ  الرئيسويعتقد 

وجيه العام لمرؤوسيه من خالل تعليمات غير محددة ومالحظات عامة، واستقاللهم في إنجاز أعمالهم؛ ولذلك فإنه يهتّم بالتَّ 

ويترك المرؤوسين يُحّددون أهدافهم في نطاق األهداف العامة للتنظيم، ويوفّرون ألنفسهم حوافز العمل دون االعتماد على القائد، 

 (.2013)أبو الخير،  تماًما رئيسلك تتجاهل جماعة العمل وجود الوبذ

 :اتجاه المعلمين المدرسة مدير دور 

يكولوجي للمعلم، وتحرص على تطوير إن عالقة مدير المدرسة مع المعلمين تكون دقيقة ومثمرة إذا كانت تراعي الجانب السّ 

 االبداع واالبتكار،  وتقدير مكانته واحترامه، ودفعه نحوإمكانياته وقدراته، 
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وعلى المدير أن تكون تلك المساعدة التي يقدمها قائمة على احترام مبدأ العالقات االنسانية واحترام شخصية المعلم وهذا 

االحترام يتطلب االهتمام بالمعلمين ومشكالتهم التي تواجههم داخل المدرسة، وتقدير اقتراحاتهم وآرائهم، وأخذها بعين االعتبار 

 (. 2102اخلي. )الفليت، نظيم الدَّ اصة بالتَّ ليه أن يعمل على إعطاء المعلمين فرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات الخَّ كما ع

ك يكون ، وكذلن وجدتإ اإلداري مع ظاهرة االستقواء عاملالتَّ التي تجعل المعلم قادراً على  اتتوفر اإلمكاني وعلى المدرسة أن

ذلك أن توفر المدرسة برنامجاً تدريبياً شامالً ألنواع التنمر، ومساعدة المعلمين على كيفية التعامل ، ولرلديه معرفة بأنواع التنم

سة حاالت االستقواء التي حصلت في رامع سلوك التنمر في المدرسة ومواجهته، وعمل لقاء دوري ومنظم في المدرسة لد

راسية بحيث المدرسة بتطوير المناهج الدّ  يية، ويجب أن توصحالمدرسة ومناقشتها واالجراءات المترتبة على المتنمر والضَّ 

 الب والمعلمين، مما ينعكس ذلك على الحد من التنمربين الطُّ والب مع بعضهم البعض واصل بين الطُّ تقوم على زيادة التَّ 

 (.2120)نصر، 

 :اإلداريالستقواء 

ة مما يؤدي عليميَّ خطيرة تلقى بظاللها على النشاطات والفعاليات التّ ة ة واجتماعيَّ تّعد ظاهرة االستقواء في المدارس مشكلة تربويّ 

إلى تواضع في أداء المدرسة، وقدرتها على الوصول إلى أهدافها في تحقيق ألوان النمو المعرفي واالنفعالي واالجتماعي 

 .(Colorose, 2003ة مبتغاة )ة إنتاجيّ للمتعلمين، وإعداد شخصيات متكاملة تتسم بسلوكيات إيجابية وفعاليّ 

 : اإلداريمفهوم الستقواء 

عب لدى هـديد، وخلق الرُّ يعّرف االستقواء بأنه نشاط شعوري متعمد لألنشطة العدوانية بقصد اإليذاء وإثارة الخوف من خالل التَّ 

من مسؤول أو سلوك عدواني تجاه فرد أو مجموعة، قد يصدر فهو  اإلدارياالستقواء  ا(، أمColorose, 2003) ــحيةالضَّ 

هة لشخص خصي للمسؤول لالستهداف واإلساءة الموجَّ ة من الجانب الشَّ اإلداريلطة زميل في موقع العمل، يتم فيه استغالل السُّ 

وأخطره تأثيراً على مواقع العمل والكوادر فيه، وقد يؤدي إلى  اإلداريما بغير حق، وهو سلوك يوصف بأنه أقسى أنواع الفساد 

 (.2121)النغيمش،  راجع في األداءلتَّ ترك العمل أو ا

يطرة والهيمنة على مرؤوسيهم ومضايقتهم و رؤساء العمل إلى السَّ أ ينمديرالأو  فوذالنّ  ميل بعض أصحاب ويمكن تعريفه أيضاً 

فسي، االعتداء ، النَّ لفظيال، غير نمر اللفظيالتَّ  :عدة مثل نمر يمكن أن يأخذ أشكاالوع من التَّ عنيف. هذا النَّ سلط والقسوة والتَّ بالتَّ 

 .(2105)الحسيني،  الجسدي واإلذالل واإلشاعات

الوجهان هما ان الشكل األكثر خطورة من أشكال التنمر، فهو يجمع بين التنمر المؤسساتي والتنمر المجتمعي، وهذ واالستقواء

 .(2103الشافعي، ما يمارسه أفراد المجتمع بشكل جماعي، داخل إطار مؤسسي مثل المدرسة )

 اإلداري المكونات األساسية لسلوك الستقواء

 وعلى النحو التالي:  اإلداريستقواء ( إلى المكونات األساسية التي تحدد سلوك االAlana, 2010أشارت )
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صدقاء لبعضهم ألمثل ضرب اذلك بقصد إحداث الضرر، د ية في إحداث األذى: وهو االستقواء المتعمَّ وجود النّ  .0

 فهذا يعتبر استقواء.ه لزعزعة أمنضرب شخص لشخص آخر  واء، ولكنليست استق البعض

 أو أكثر جسدياً وعاطفياً.  انتيجة ضارة: يضر أشخاص .2

ضرب الشخص، وكذلك  :أفعال مباشرة أو غير مباشرة: يمكن أن ينطوي سلوك االستقواء على عدوان مباشر مثل .7

 أفعال غير مباشرة مثل نشر الشائعات. 

 سلط أو االستقواء.ستقواء على أعمال عدوانية متكررة مثل العراك لغرض التَّ التكرار: ينطوي اال .4

أكثر قوة  نلطة من جانب شخص أو عدة أشخاص بحيث يكونوإساءة استخدام السُّ  فيلطة: ينطوي عدم المساواة في السُّ  .8

 هم.تهم البدنية أو سنّ بسبب قوَّ 

 اإلداريأشكال الستقواء 

دة: منها ما هو لفظي كالتَّجري  والّسباب والتّرهيب باللف  أو استخدام صالحيات المسؤول إليقاع صور عدي اإلداريلالستقواء 

عقوبة قد ال يستحقها الموظف كالحرمان من التَّرقية أو تأخيرها أو عدم التَّرشي  للجان والمهام ذات المردود المالي اإلضافي 

متعددة، يدور  اإلداريألسباب قد ال تستدعي ذلك، وأسباب االستقواء  واختصارها على فئة محددة، أو إيقاع جزاءات إدارية

أغلبها حول النَّزعات وحب السَّيطرة، وتحطيم كل فكر إداري متميز يعارض رأي القائد التَّنظيمي، ومنها ما يص  أن نطلق 

قافة راسخة لدى البعض ممن ، وقد يكون ثاإلداريعليه "ميكانزم دفاعي" يقوم به المسؤول المتنمر تحت مظلة المنصب 

يعانون من نزعات سيطرة خفية يؤججها شغلهم لمناصب قياديّة، تبرر لهم التّمادي في االستعالء وسوء معاملة اآلخرين 

والغرور، وهذا وهو ميل األفراد أو الجماعات الستخدام سلوك عدواني بشكل مستمر ضد زميل في العمل أو مديرين ضد 

 (.2105مرؤوسيهم )عزيز، 

( االستقواء في ثالثة أشكال: هي اللفظي، الذي يشير إلى استخدام ألفاظ مشينة أو عبارات تهديد، 2115ويصنف جردات )

واالستقواء الجسمي، الذي يتم من خالل إيذاء الّضحية بدنياً، واالستقواء االجتماعي الذي يتمثل في نشر الّشائعات المغرضة 

 ة الجنسيّة التي تّعد أخطر أنواع اإلساءة. واالتّهامات، وقد يصل إلى اإلساء

 :(2100جاء عند كل من أبو سحلول والحداد)  رئيسية كماكما ينقسم االستقواء إلى أربعة محاور 

 .واإلذاللانفعالي: ويشتمل على التَّهديد والشَّتائم والسُّخرية  -

حية وسرقة الم - رب واالصطدام بالضَّ حيةجسدي: ويشتمل على الدَّفع والضَّ ة بالضَّ  متلكات الخاصَّ

 .جنسي: ويشتمل على التعليقات المخجلة على اآلخرين والتَّحرش الجنسي -

 .عنصري: ويتضمن اإليماءات والتلميحات وسب اآلخرين -

 والمؤشرات الدالة عليه: اإلداريمظاهر الستقواء 

 لت في:رسات تمثَّ يظهر من خالل مجموعة من المما قد اإلداري( أن االستقواء 2105) العنزييرى 
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نواع أد بمختلف أو أن يُهدَّ  ض الموظف لألذى الجسدي من قِبل المديرِ يء بشكل مباشر، كأن يتعرَّ عامل السَّ التَّ  -

 .هديداتالتَّ 

 .هري أو الفصل المؤقت وبال سبب فعلي يستدعي ذلكاتب الشَّ الخصم من الرَّ  -

 العملفي له أضحوكة أمام زمالئه حقير واالستخفاف به، أو بجعقليل من شأنه أو التَّ التَّ  -

 .راخ عليه أمام اآلخرينب والصَّ تم والسَّ الشَّ  -

 .ه من الموظفينبها غيرُ  أو اضطرارية بينما يتمتعُ  سنوية   جازة  إه اعطائِ  ف كعدمِ طاول على حقوق الموظَّ التَّ  -

ئة لعبة خفية، يمكن أن يقاطع شخصاً آخر ويكون على هي ،وتحديداً في المؤسسات األكاديمية ،يحدث االستقواء في مكان العملو

ائعات، وتظهر ديدة، بنشر الشَّ ه شخص آخر من أفكار جَ حُ ق بعينيه على ما يطرَ ث بها في اجتماع ما، أو يحدّ في كل مرة يتحدَّ 

من بين كل  يضاً موظفاً أمييز غير القانوني، كما تظهر االحصاءات أن معدل التنمر في مكان العمل أكبر بثالث مرات من التَّ 

 (.2103نمر )مهيدات، ستة موظفين في العمل يواجهون التَّ 

 : اإلداري الستقواء وسلبيات آثار

حة النفسية، وفقدان وضحيته؛ إذ يعاني كل من المستقوي وضحيته تدنياً في الصّ  يوقالستقواء آثاراً سلبية على المستإن لسلوك ا

صداقات يمكن الوثوق بها. كما يصب  الضحية مكتئباً ومشوشاً، ويصاب بالقلق  الثقة، وتدني تقدير الذات، ومشكالت في تكوين

حية على معظم أدائه في البيت والمدرسة، ومع جماعة الرفاق، وقد تدوم واألرق، ويصب  عنيفاً ومنسحباً، وقد تعمم مشاعر الضَّ 

 (.2108هذه اآلثار لفترة طويلة في حياة الفرد )المفرجي، 

لوكيات أكثر نم هو واالستقواء  العاملين دافعية على تقليل وتعمل العاملين نفوس في سلبا تؤثر التي المنظمات داخل السُّ

 الخاطئة األساليب نتيجة الموهوبين من خسارة الكثير عنه وينتج وظائفهم وترك المطلوبة النَّشاطات ممارسة في ورغبتهم

  .(2105، )دمرجيانالمساوئ  هذه أبرز ومن منظمة كل في المتَّبعة

ة، كونها انتهاك لكرامة ة واجتماعيَّ ة وأخالقيَّ على المعلمين قضية مرفوضة العتبارات إنسانيَّ  اإلداري وتعد قضية االستقواء

 ,Ghraibehالمعلم ومكانته وتقليل من هيبته، مما يؤثر على العمل ويحد من دافعية اإلنجاز، مما يؤثر على أداء المعلم )

2015.) 

 ابقةس  السات راالد  . 2.3 

  ةراسات العربي  لد  ا. 1.2.3

 لدى مديري المدارس البتدائية بدولة الكويت.  اإلداريدرجة الستقواء بعنوان:  (2021دراسة العجمي والعنزي )

لدى مديري المدارس االبتدائية بدولة الكويت من وجهة نظر مديري  اإلداريعرف إلى درجة االستقواء راسة التَّ هدفت الدّ 

راسة أن درجة االستقواء أظهرت نتائج الدّ و ،الجنس، وسنوات الخبرة( في ذلكالمؤهل العلمي، متغيرات ) دورها والمدارس في

لدى مديري المدارس االبتدائية بدولة الكويت من وجهة نظر مديري المدارس فيها جاءت بدرجة متوسطة في جميع  اإلداري
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المؤهل العلمي  يراسة وفق متغيرتقديرات أفراد عينة الدّ  بينة إحصائيّ المجاالت، كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة 

  .اإلدارية مع متغير الخبرة ضمن مجال االستقواء ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّ اإلداريوالجنس في مجال االستقواء 

ة سيوسولوجية على عينة من دراس –التنمر في بيئة العمل والنغماس الوظيفي  (. بعنوان:2021) ومحمد عليدراسة 

 ين في جامعة سوهاجاإلدارياألكاديميين ومعاونيهم والموظفين 

فين ر وأثرها على ضعف االنغماس الوظيفي لدى األكاديميين والموظَّ نمّ للكشف عن انتشار أشكال سلوكيات التّ  راسةالدّ هدف 

( 141حليلي بنمطه المسحي، وتم تطبيق استبانة على عينة )جامعة سوهاج، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التَّ  فيين اإلداري

ر،س، أحدهما لقياس سلوكيات يمقاي ةِ نة من ثالثمفردة، مكوَّ  ر نمُّ والثاني لقياس االنغماس الوظيفي، والثالث لقياس أثر التَّ  التَّنمُّ

ر الوظيفي بدرجة كبيرة، نمُّ لتَّ لل سلوكيات : ارتفاع انتشار صور وأشكاراسةأظهرت نتائج الدّ  .الوظيفي على االنغماس الوظيفي

دائهم لعملهم، أشاط عند عال من النَّ  ىفاني واالنهماك، ويشعرون بمستوعال جداً من التَّ  ىنة يتمتعون بمستووأن أفراد العيّ 

دي إلى خلق بيئة عمل ر يؤنم  بيئة العمل إلى ضعف االنغماس الوظيفي بدرجة كبيرة، ذلك ألن التَّ  فير نمُّ وتؤدي سلوكيات التَّ 

إيجاد بيئة عمل آمنة وداعمة لإلنجاز راسة بضرورة ت الدّ ، وقد أوصسيئة تتميز بانخفاض الدافعية للعمل واالنغماس فيه

 هاون في مواجهة التنمر.وتطبيق سياسة عدم التَّ  ،واالنغماس الوظيفي

 الرحمن مل النسائية في جامعة األميرة نورة بنت عبدوانعكاسه على بيئة الع اإلداريالتنمر  :( بعنوان2021دراسة كعكي )

ة من وجهة نظر أعضاء هيئة سائيَّ مط القيادي المستخدم في بيئة العمل النّ والنَّ  اإلدارير نمّ راسة إلى تحديد أشكال التّ هدفت الدّ 

ة بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وانعكاس ذلك على أداء الموظفات الالتي يقع عليهن اإلداريالتدريس وأعضاء الهيئة 

، ولتحقيق هذه األهداف استخدم المنهج الوصفي المسحي اإلدارير نمّ ر، ومن ثم تقديم مقترحات للحد من ظاهرة التَّ نمُّ التَّ 

هيئة تدريس  ا( عضو١٣محاور، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )واالستبانة أداة لجمع البيانات، وتكونت االستبانة من ثالثة 

 تائج أبرزها:راسة إلى عدد من النّ ة من جامعة األميرة نورة. وتوصلت الدّ اإلداريمن أعضاء الهيئة  ا( عضو٩٤و)

، وعدم الحرص على ة مثل تجاهل تحفيز الموظفات المتميزاتسائيّ في بيئة العمل النّ  اإلدارير نمّ وجود أشكال متنوعة للتّ  - 

هن، حيث حصلت بعض عبارات هذا المحور على ئة، وتصيد أخطادريبيّ ورات التّ تطوير مهارتهن ومنعهن من االلتحاق بالدَّ 

 .ةة عاليّ حسابيّ  اتمتوسط

 ة.سائيّ ط في بيئة العمل النّ سلُّ راسة موافقات بشدة على وجود نمط قيادي يميل للتّ مفردات عينة الدّ  - 

ة سائيّ على أداء المتضررات في بيئة العمل النّ  اإلدارير نمّ ة على انعكاس ممارسة التَّ راسة موافقات بشدّ ينة الدّ مفردات ع - 

 .للية الوظيفيةبشكل سلبي مثل الشّ 

، وتشجيع روح المبادرة اإلدارير نمّ وضع سياسات واضحة ضد التّ  ضرورة (، على%17.2راسة بنسبة )نة الدّ فقت عيّ اتَّ  - 

 دريبية التي تسم  بتبادل الرأي في مناخ صحي.رش التّ ة بين الموظفات، باإلضافة إلى تنفيذ الوُّ يّ ة، ودعم العالقات الودّ ليمالسّ 
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لدى مديري المدارس في محافظة المفرق وعالقتها باألداء  اإلداريبعنوان: درجة الستقواء  (2020دراسة المساعيد )

 الوظيفي

لدى مديري المدارس في محافظة المفرق وعالقتها باألداء الوظيفي،  اإلدارية االستقواء هدفت الّدراسة التعّرف إلى درج

ة فروق ذات داللة احصائيّ  متغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في ذلك. وأظهرت النّتائج وجود دوروالتعّرف إلى 

قويم لصال  اإلناث، وإلى عدم وجود فروق رقابة والتَّ متغير الجنس في جميع المجاالت، وفي الّدرجة الكلية باستثناء التعزى ل

متغير الخبرة في جميع المجاالت باستثناء لمتغير المؤهل العلمي، وإلى عدم وجود فروق تعزى لذات داللة إحصائية تعزى 

ى معلمي المدارس في داء الوظيفي لدتائج أيضاً أن مستوى األوتبين النَّ  ،ويم، وجاءت الفروق لصال  الخبراتقالمتابعة والتَّ 

 اإلداريالمفرق من وجهة نظرهم قد جاء بالدرجة المتوسطة. وأظهرت النّتائج وجود عالقة سلبيّة بين االستقواء  ةمحافظ

 .داء الوظيفي لدى المعلمينواأل

 المعلمين بعنوان: درجة الستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادية في منطقة النقب من وجهة نظر (2012) دراسة الشافعي

راسة الكشف عن درجة االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادية في منطقة النقب من وجهة نظر المعلمين. هدفت هذه الدّ 

ومجاالت . راسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي من خالل تطوير استبانة تم التأكد من صدقها وثباتهاولتحقيق أهداف الدّ 

خطيط للدرس، األداء الوظيفي )التَّ  :)الجسدي، اللفظي، االجتماعي، المهني(، ثانياً  بأشكاله ستقواءاال :أوالً  كانت، االستبانة

كما تبين عدم وجود فروق  ،درجة منخفضةب تراسة أن جميع مجاالت االستقواء جاء. أظهرت نتائج الدّ قويم(نفيذ، التَّ التَّ 

في جميع المجاالت، باستثناء مجال االستقواء االجتماعي، وجاءت  المنطقةوسنوات الخبرة والمؤهل العلمي والجنس  متغيراتل

 ين من المقياس الذي قام الباحث بإعداده لمواجهة االستقواء.اإلداريبرز التوصيات استفادة أالفروق لصال  المدينة، وكان من 

 جنبية:األراسات د  ال. 2.2.3

المدارس في المدارس الحكومية من وجهة نظر  الدعم والستقواء من قبل مديري :بعنوان( Huffman, 2015راسة )د

 المعلمين

وهايو األمريكية، اشتملت الدراسة على التعريف أ واء في المدارس الحكومية في واليةظاهرة االستق إلىراسة التعرف هدفت الدّ 

تم اختيار عينة عشوائية هم في المدارس، ئقتها بالترك الوظيفي للمعلمين وأدابظاهرة االستقواء من قبل مديري المدارس وعال

تعلق خذ آرائهم فيما يأتم  2102/2107م خالل العام الدراسي من المعلمين في المدارس الحكومية، وتم تطبيق االستبانة عليه

خذ آرائهم حول ثقافة المدرسة وأثر أبسوء المعاملة من قبل المديرين، وأثر االستقواء على صحة ونفسية المعلمين، كما تم 

درجة قليلة من االستقواء وسوء المعاملة بالمدرسية على الرضا الوظيفي وأدائهم، أظهرت النتائج أن المعلمين قد عانوا دارة اإل

من قبل المديرين، وقلة الدعم المقدم من قبل اإلدارة للمعلمين، كما أظهرت النتائج أن العالقة بين اإلدارة والمعلمين تؤثر على 

 المعلمين في المدرسة.مستوى الرضا الوظيفي وأداء 
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 :بعنوان: العالقة بين الستقواء وتقدير الذات والتحصيل الدراسي (Kokkinos &, Panayiotou,2004)دراسة 

 وزيع استبانة على عينة الدراسة والتيتوتم  هدفت إلى بحث العالقة بين متغيرات االستقواء، وتقدير الذات والتحصيل الدراسي.

وتم يدرسون في مدرستين متوسطتين في قبرص، ( سنة (15-12وطالبة تراوحت أعمارهم بين ( طالباً 212تألفت من )

وقد تبين أن اضطراب السلوك وتقدير . نوحايدن، والمين، والضحايا، والضحايا المستقووتصنيفهم إلى أربع فئات: المستقو

لمنخفض فقط كان متنبئاً بالوقوع ضحية. ولم تظهر الذات المنخفض كليهما كانا متنبئين باالستقواء، في حين أن تقدير الذات ا

الضحايا على -النتائج فروقاً دالة إحصائياً بين الجنسين على مقياسي االستقواء والوقوع ضحية. وقد حصلت مجموعة المستقوين

 .يدينأقل درجة على مقياس تقدير الذات. وكان مستوى تقدير الذات لدى المستقوين مشابهاً لذلك الذي لدى المحا

 الخاتمة:. 4

 نتائج ومناقشتها:ال. 1.4

 نتائج الستبانة:

لاادى مااديري الماادارس الحكوميااة فااي محافظااة الخلياال كمااا يااراه معلمااو  اإلدارينتااائج السااؤال األول: مااا واقااع السااتقواء  

 ؟المدارس

 مان المعلماين يرات المبحاوثينلإلجابة عن سؤال الدراسة األول، تّم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافاات المعيارياة لتقاد

لدى مديري المدارس الحكومية، من خالل استجاباتهم على مجاالت أداة الدراسة ودرجتها الكلية، وذلك  اإلداريلواقع االستقواء 

 (.7كما هو موض  في الجدول )

لدى  اإلداريع الستقواء لواق من المعلمين (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات المبحوثين3جدول )

 مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل 

المتوسط  المجال

 الحسابي

النحراف 

 المعياري
 الدرجة

 منخفضة 0.72 1.74 المجال المهني)الوظيفي(

 منخفضة 0.67 1.41 المجال اللفظي وغير اللفظي )السلوكي(

 المجال الجسدي
 منخفضة 0.47 1.18

 منخفضة 0.56 1.44 الدرجة الكلية

لادى ماديري المادارس  اإلدارياالساتقواء  لواقاع مان المعلماين ( إلى أن تقاديرات المبحاوثين7الواردة في الجدول ) القيمتشير     

( وانحااراف معياااري 0.44حيااث بلااغ المتوسااط الحسااابي للدرجااة الكليااة ) منخفضااة جاااء بدرجااة الحكوميااة فااي محافظااة الخلياال 

(1.81.) 
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ممارساة المجاال  اإلداري( للدرجاة الكلياة وجاد أن أكثار مجااالت االساتقواء 7يم المتوسطات الحساابية فاي الجادول )بناء على قو

(، يليه المجاال اللفظاي وغيار اللفظاي )السالوكي( بمتوساط 1.02( وانحراف معياري )0.04المهني )الوظيفي( بمتوسط حسابي )

(، وجااءت 1.40( وانحراف معياري )0.05الجسدي بمتوسط حسابي ) (، يليه المجال1.10( وانحراف معياري )0.40حسابي )

 جميعها بدرجة منخفضة.

هذه النتيجة إلى سعي جميع المؤسسات التعليمية إلى ترسيخ بيئة عمل مالئمة لتقديم أفكار جديدة وتفاهمات  ونيعزو الباحث

المؤسسة التربوية يعتمد على التعاون بين العاملين مشتركة وعالقات طيبة وسلوكيات لدى المعلمين والمديرين، وأن العمل في 

والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف العملية التعليمية، وينتشر في المدارس روح المحبة والتسام ، وتبادل األفكار من خالل 

 . يديرونها مجهودات للنهوض في المدارس التيالمديرون االجتماعات التشاورية بما يتالءم مع بيئة العمل، حيث يبذل 

وقد يعزى السبب أيضاً للظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني من استقواء وقهر من االحتالل اإلسرائيلي وبالتالي يحاول أبناء 

 من استقواء بعضهم على بعض، وخاصة في الميدان التربوي كونه مثاال يحتذى به. واالشعب الفلسطيني أن يخفف

منخفض، هو ما حصل خالل الشهور الماضية  اإلداريعليها الباحث، من أن االستقواء  ومما يدلل على النتيجة التي حصل

م، من قبل المعلمين، فلم يستطع المديرون االستقواء على المعلمين وإجبارهم على االلتزام 2122( من العام وأيار سانني)شهر 

سلطة القانون والمركز الوظيفي بدعم من وزارة التربية ، بالرغم من امتالكهم لللمطالبة بحقوقهم بالدوام خالل فترة االضراب

 والتعليم، فقد كانت نسبة االلتزام باإلضراب مرتفعة على مدى أسابيع.

 المدرسة؟ لدى مدير اإلداريما اآلثار المترتبة على الستقواء نتائج السؤال المفتوح: 

 بالترتيب التالي:لمدير المدرسة جاءت  اإلداريعلى االستقواء  أن النتائج المترتبةالواردة في الجدول  تشير اجابات المبحوثين

كما يترتب على  ين،تاله عدم الرضى لدى المعلم ،"إحساس المعلمين بضعف شخصية المديراألثر المتعلق "ب بالدرجة األولى

لمدير على المعلمين، وسوء تسلط اوانعدام الثقة بين المدير والمعلمين، مما يؤدي إلى االحباط لدى المعلمين،  :االستقواء

أن االستقواء يظهر سلبية المدير، واستهتار المعلمين بالعملية  في الترتيب األخيراء . وجالمعاملة داخل المؤسسة التربوية

 .التعليمية، وأن المدير من خالل االستقواء يحاول ان يثبت شخصيته

في  الحكومية لدى مديري المدارس اإلدارياقع الستقواء لو المعلمينهل تختلف تقديرات نتائج سؤال الدراسة الثاني: 

جنس مدير المدرسة  المؤهل العلمي  الخبرة في التدريس   محافظة الخليل باختالف متغيرات الدراسة: جنس المستجيب 

 المديرية؟

 لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم اختبار الفرضيات الصفرية المنبثقة عنه: 

 األولى: الفرضية الصفرية 

لدى  اإلداريلواقع الستقواء  المعلمينبين تقديرات  ((α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

 تعزى لمتغير جنس المستجيب.في محافظة الخليل  الحكومية مديري المدارس
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أفراد عينة الدراسة لواقع  ق بين تقديراتللفرو (T-test)للتحقق من صحة الفرضية الصفرية األولى استخدم الباحث اختبار 

 (.4، وجاءت النتائج كما هي موضحة في جدول )تبعاً لمتغير جنس المستجيب اإلدارياالستقواء 

 تبعاً لمتغير جنس المستجيب اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثينللفروق بين تقديرات  (T-test) (: نتائج اختبار4جدول )

جنس 

 المستجيب
 العدد

متوسط ال

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 النتيجة

 0.66 1.52 395 ذكر

0148 3.526 0.000 

يا
ائ
ص
ح
 ا
ل
دا

 

 0.49 1.39 652 أنثى

 

(،  ≥1.18αى )( أن الفروق بين متوسطات الذكور واالناث دالة إحصائية عند المستو4تشير المعطيات الواردة في الجدول )

(، وبذلك ترفض الفرضية 1.18(، وهي أقل من قيمة ألفا )1.111وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية عند الدرجة الكلية بلغت )

 (.0.73( مقابل اإلناث بمتوسط حسابي )0.82الصفرية األولى، وكانت الفروق لصال  الذكور بمتوسط حسابي )

يدققون في كل ما يطرحه المدير من تعليمات وارشادات، وبهذا تكون مساحة األخذ  وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمين

المدير  إلزاموالرد لديهم أوسع مما هو لدى المعلمات، ويترتب على هذا األمر اختالفات في وجهات النظر، قد تصل إلى حد 

وليات أخرى عدا مسؤوليتها في المدرسة، مسؤولية لمعلميه بقضايا يراها المعلمون استقواًء إدارياً، في حين لدى المعلمات مسؤ

 البيت، فتراها مثقلة بالواجبات والتي قد تجعلها ال تقف كثيرا عند العديد من القضايا كما هو المعلم. 

 الفرضية الصفرية الثانية: 

لدى  اإلداريلستقواء لواقع ا المعلمينبين تقديرات  ((α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

 مدير المدرسة. تعزى لمتغير جنسفي محافظة الخليل  الحكومية مديري المدارس

لواقع االستقواء  المعلمين للفروق بين تقديرات (T-test) اختبار استخدم الباحث  لثانيةللتحقق من صحة الفرضية الصفرية ا

 (.8كما هي موضحة في جدول ) مدير المدرسة، وجاءت النتائج تبعاً لمتغير جنس اإلداري

 مدير المدرسة تبعاً لمتغير جنس اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثينللفروق بين تقديرات  (T-test)(: نتائج اختبار 5جدول )

 العدد جنس مدير المدرسة
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 النتيجة

 0.63 1.48 504 كرذ

0148 2.068 0.039 

ئي
صا
ح
 ا
ل
دا

 ا

 0.49 1.41 543 أنثى

(،  ≥1.18α( أن الفروق بين متوسطات الذكور واالناث دالة إحصائية عند المستوى )8تشير المعطيات الواردة في الجدول )

 (، 1.18يمة ألفا )(، وهي أقل من ق1.173وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية عند الدرجة الكلية بلغت )
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ل اإلناث بمتوسط ( مقاب0.45وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثانية، وكانت الفروق لصال  المديرين الذكور بمتوسط حسابي )

هذه النتيجة الى الفطرة التي خلق عليها الرجل، هذه الفطرة التي يحملها في تفكيره من أنه يملك وقد تعزى   (،0.40حسابي )

لطة، وله الحق في ممارستها أينما كان. ففي حال تقلد منصباً إدارياً يرى أنه من حقه أن يمارس دور الرئيس أو قوامة، ويملك س

بعيداً عن االستقواء  اإلداري، فتضبط سلوكه اإلداريالزعيم، ولكن هناك من المديرين من تطغى النزعة اإلنسانية على سلوكه 

لب على طبعهن مشاعر اللين والعطف المنبثق عن فطرة األمومة. وهذا ال يعتبر . وهذا بخالف المديرات اللواتي يغاإلداري

 قاعدة وال أمرا عاماً، ولكنه الغالب.

 الفرضية الصفرية الثالثة: 

لدى مديري  اإلداريلواقع الستقواء  المعلمين( بين تقديرات  (α≤ 0.05توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

 في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلمي. كوميةالح المدارس

لواقع االستقواء المعلمين  للفروق بين تقديرات (T-test) للتحقق من صحة الفرضية الصفرية الثالثة استخدم الباحث اختبار

 (.1)، وجاءت النتائج كما هي موضحة في جدول محافظة الخليل تبعاً لمتغير المؤهل العلمي مدارسفي  اإلداري

 تبعاً لمتغير المؤهل العلمي اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثينللفروق بين تقديرات  (T-test)(: نتائج اختبار 6جدول )  

 العدد المؤهل العلمي
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الدالة 

 اإلحصائية

 النتيجة

 0.55 1.41 906 بكالوريوس فأقل

0148 4.478 0.000 

دا
يا
ائ
ص
ح
 ا
ل

 

 0.63 1.64 141 ماجستير فأعلى

 

( أن الفروق بين متوسطات حملة درجة البكالوريوس فأقل وحملة درجة ماجستير فأعلى 1تشير المعطيات الواردة في الجدول )

(، وهي أقل من 1.111كلية بلغت )(، وذلك ألن قيمة الدالة اإلحصائية عند الدرجة ال ≥1.18αدالة إحصائية عند المستوى )

(، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية الثالثة، وكانت الفروق لصال  حملة درجة الماجستير فأعلى بمتوسط 1.18قيمة ألفا )

هذه النتيجة إلى أن حملة درجة  ونيعزو الباحث(، 0.40فأقل بمتوسط حسابي )( مقابل حملة درجة بكالوريوس 0.14حسابي )

على تلقوا العديد من المهارات والدورات والمؤهالت، التي قد تمكنهم من مالحظة سلوك المدير أكثر من المعلمين الماجستير فأ

حملة البكالوريوس، وكذلك ساعدهم المؤهل التربوي على تطويرهم مهنياً، ومنحهم اعتداداً بالنفس، ورؤية كل أمر يصدر من 

 اً، يحسبونه استقواًء إدارياً.قبل المدير تجاههم من ممارسات، ولو كان بسيط

 الفرضية الصفرية الرابعة: 

لدى  اإلداريلواقع الستقواء  المعلمينبين تقديرات  ((α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

 .تعزى لمتغير الخبرة في التدريسمديري المدارس في محافظة الخليل 
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لتقديرات أفراد عينة الدراسة تم أوالً حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  للتحقق من صحة الفرضية الرابعة

في محافظة الخليل تبعاً لمتغير الخبرة في التدريس، والنتائج يوضحها  لدى مديري المدارس الحكومية اإلداريلواقع االستقواء 

 .  (0الجدول)

تبعاً لمتغير الخبرة في  اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثينمعيارية لتقديرات (: المتوسطات الحسابية والنحرافات ال7جدول )

 التدريس

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة في التدريس

 0.49 1.48 271 سنوات 8أقل من 

 0.59 1.52 205 سنوات 8-01

 0.58 1.44 837 سنوات 01أكثر من 

 1.81 0.44 0140 المجموع

 

( إلى وجود فروق ظاهرية بين قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 0ير البيانات الواردة في الجدول )تش

في محافظة الخليل تعزى لمتغير الخبرة في التدريس. وللتحقق فيما إذا  لدى مديري المدارس الحكومية اإلداريلواقع االستقواء 

 (.5، كما هو مبين في جدول رقم )(ANOVA)حصائياً( تم استخدام تحليل التباين األحاديكانت هذه الفروق حقيقية )دالة ا

تبعاً لمتغير  اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثين( للفروق بين تقديرات ANOVA(: نتائج تحليل التباين األحادي )8جدول )

 الخبرة في التدريس

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الدللة 

 اإلحصائية

 النتيجة

 1.989 1.052 2 2.103 بين المجموعات

  

  

0.137 

  

يا  
ائ
ص
ح
 ا
ل 
دا
ر 
غي

 

 0.529 1044 336.130 داخل المجموعات

 1046 338.233 المجموع  

 

ديرات أفراد عينة الدراسة لواقع االستقواء ( الى أن الفروق بين متوسطات تق5تشير القيم االحصائية الواردة في الجدول )

في محافظة الخليل تبعاً لمتغير الخبرة في التدريس هي فروق غير دالة إحصائياً عند المستوى  لدى مديري المدارس اإلداري

(1.18α≤ وعل ،) ،ارسهم ذلك لكون مديري المدارس كانوا يمكثون في مد ونويعزو الباحثيه تقبل الفرضية الصفرية الرابعة

لفترة زمنية طويلة ) قبل عملية تدوير المديرين(، وتتراكم خبرة المعلم مع نفس المدير، وبالتالي زيادة عدد سنوات الخبرة لدى 

 لدى المدير. اإلداريالمعلم ال تأتي بجديد على تقديراته لواقع االستقواء 
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ولى، وبالتالي يستطيع المعلمون من ذوي الخبرة وقد يعزى السبب أيضا إلى شخصية المدير تتشكل خالل سنوات خبرته األ 

 المرتفعة والمنخفضة على حد سواء تحديد معالم هذه الشخصية، وما فيها من استقواء اداري.

 الفرضية الصفرية الخامسة: 

لدى  رياإلدالواقع الستقواء  المعلمين( بين تقديرات  (α≤ 0.05ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

  .تعزى لمتغير  المديريةفي محافظة الخليل  الحكومية مديري المدارس

لتقديرات أفراد عينة الدراسة للتحقق من صحة الفرضية الخامسة تم أوالً حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (. 3الجدول). وجاءت النتائج كما يوضحها تبعاً لمتغير المديرية اإلداريلواقع االستقواء 

 تبعاً لمتغير المديرية اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثين(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات 2جدول )

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المديرية

 0.61 1.54 744 الخليل

 0.40 1.34 201 جنوب الخليل

 0.65 1.51 245 شمال الخليل

 1.80 0.72 058 طاي

 1.81 0.44 0140 المجموع

 

( إلى وجود فروق ظاهرية بين قيم المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 3تشير البيانات الواردة في الجدول )

هذه الفروق  في محافظة الخليل تعزى لمتغير المديرية. وللتحقق فيما إذا كانت لدى مديري المدارس اإلداريلواقع االستقواء 

 (.01، كما هو مبين في جدول رقم )(ANOVA)حقيقية )دالة احصائياً( تم استخدام تحليل التباين األحادي

 اإلداريلواقع الستقواء  المبحوثينللفروق بين متوسطات تقديرات  (ANOVA)(: نتائج تحليل التباين األحادي 10جدول )

 تبعاً لمتغير المديرية

 مصدر التباين
مجموع 

 لمربعاتا

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الدللة 

 اإلحصائية

 النتيجة

 3.384 3 10.151 بين المجموعات

10.757 

 

0.000 

يا 
ائ
ص
ح
 ا
ل
دا

 

 3151. 1043 328.082 داخل المجموعات

 1046 338.233 المجموع 
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فروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع االستقواء ( الى أن ال01تشير القيم االحصائية الواردة في الجدول )

في محافظة الخليل تبعاً لمتغير المديرية هي فروق دالة إحصائياً عند المستوى  لدى مديري المدارس الحكومية اإلداري

(1.18α≤ .وعليه ترفض الفرضية الصفرية الخامسة ،) 

بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقاع ( للمقارنات الثنائية البعدية LSDوإليجاد مصدر الفروق تّم استخدام اختبار )

 (.00وذلك كما هو واض  في الجدول ) تبعاً لمتغير المديرية اإلدارياالستقواء 

اء لواقع الستقو المبحوثينبين متوسطات تقديرات ( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق LSD(: نتائج اختبار )11جدول )

 تبعاً لمتغير المديرية اإلداري

 يطا شمال الخليل جنوب الخليل الخليل المقارنات

 **1.228803  **1.033814  الخليل

     جنوب الخليل

 **1.032084  **1.011511  شمال الخليل

     يطا

 

وشمال الخليل من  مديرية الخليل( الى أن الفروق جاءت بين متوسطات معلمي 00تشير القيم االحصائية الواردة في الجدول )

جهة ومعلمي مديريتي يطا وجنوب الخليل من جهة أخرى لصال  معلمي مديريتي الخليل وشمال الخليل، أي أن االستقواء لدى 

قد تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة العالقة بين مكتب على من مديريتي جنوب الخليل ويطا، مديريتي شمال الخليل والخليل كان أ

بية والتعليم وكل من مديري المدارس والمعلمين، فالمعروف ان مكتب مديرية التربية في الخليل كانت بداياته منذ زمن، التر

وكان له من الهيبة والعظمة والقوة التي انعكست على مديري المدارس، وقد يعزى السبب الى أن الرابطة العائلية والعشائرية 

عالية، مما يترتب على هذا األمر عالقات فيها من الحميمية والود ما يطغى على سلطة  في منطقة يطا وجنوب الخليل ال زالت

 اإلداري. لهذا جاء االستقواء اإلداريالمركز واإلدارة، ويسود جو من العائلية في المدارس، ويتجنب المديرون فيها االستقواء 

 في هاتين المديريتين أقل من مديريتي شمال الخليل والخليل.

ئج المقابالت نتا   

لمدارس؟لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخليل كما يراه مديرو ا اإلداريما واقع االستقواء نتائج السؤال الثالث:   

 وتمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل إجابات المديرين عن األسئلة الفرعية المنبثقة عنه:

 عد ظاهرة؟يالمديرين  من قبل اإلداريالسؤال األول: هل الستقواء   

الحكومية في مدارس الليست ظاهرة منتشرة في  اإلداريأن االستقواء  لهذا السؤال الذين تمت مقابلتهم أظهرت إجابات المديرين

 كما اشارت غالبية اجاباتهم.محافظة الخليل، 
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 ؟اإلداريالسؤال الثاني: هل يدرك المديرون أنهم يقومون بالستقواء 

 .من المديرين يدرك ذلك اإلداري م باالستقواءوتبين أن من يق

 السؤال الثالث: إذا كان األمر كذلك ما هي مبرراته لدى المديرين؟

لدى بعض المديرين نابع من ضعف شخصية المدير  اإلداريلقد أظهر المديرون من خالل المقابالت أّن مبررات االستقواء 

 بالدرجة األولى. 

؟اإلداري ءستقواالذين يقومون بالي يستند إليها المديرون السؤال الرابع: ما القوة الت  

على  اإلداريمن أجل إظهار االستقواء  المركز القيادي وقوة القانون بالدرجة األولىأن المدير يستند إلى  االجاباتأظهرت 

 والقانون.، وقوة السلطة، والصالحيات الممنوحة ال تختلف في مفهومها عن مفهوم المركز القيادي المعلمين

 السؤال الخامس: ما األثر السلبي لهذه الظاهرة على العملية التعليمية التعلمية؟

يتمحور بالدرجة األولى في: اهمال المعلمين لمهامهم، ثم فقدان الثقة بين المدير  اإلداري بينت النتائج أن األثر السلبي لالستقواء

  لدافعية للعمل، وعدم االنتماء.والمعلمين، وتأثر العالقة بين الزمالء، وانعدام ا

 ؟في حال شيوعها السؤال السادس: كيف يمكن التغلب على هذه الظاهرة

 .والعمل بروح الفريقيمكن التغلب على هذه الظاهرة عن طريق توزيع المهام وعدم التفّرد في القرار، 

 ؟دى المديرين وتعالج ذلكل اإلداريالستقواء السؤال السابع: هل تتابع مديرية التربية والتعليم    

، ومدير واحد فقط أشار الى أن المديرية تتابع بشكل الفت، أّن المديرية ال تتابع هذه الظاهرة من إجابات غالبية المديرين تبين

   وعدم المتابعة يعني عدم المعالجة حتماً.

لدى مديري المدارس الحكومية في  اإلداري ما واقع االستقواء :للدراسة السؤال الثالث نتيجةخالصة نتيجة المقابلة  وهي 

 محافظة الخليل كما يراه مديرو المدارس؟

لدى مديري المدارس  اإلداريمالحظة ما جاء في إجابات مديري المدارس على أسئلة المقابلة حول واقع االستقواء من 

 الحكومية في محافظة الخليل يمكن االستنتاج:

وهذا ينسجم مع ما جاء من تقديرات  .ليس ظاهرة منتشرة في مدارس محافظة الخليلرين لدى المدي اإلداريأن االستقواء * 

 في سؤال الدراسة األول، حيث جاء بدرجة منخفضة. اإلداريالمعلمين لواقع االستقواء 

لى إء مستندة ، وهذه الفئة تعلم وتعرف ما تقوم به من استقوااإلداري* هناك فئة قليلة من مديري المدارس تمارس االستقواء 

 مركزها القيادي والوظيفي، وما يمنحها القانون من صالحيات.
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 لى ضعف شخصية مدير المدرسة.إلدى المديرين  اإلداري* يعزو غالبية من تمت مقابلتهم االستقواء 

 مية.من آثار، وخاصة ما يمس العملية التعليمية التعل اإلداري* يدرك المديرون ما يترتب على ظاهرة االستقواء 

وعدم التفرد في  ،يمكن التغلب عليه بطرق ووسائل شتى، من أهمها توزيع المهام اإلداريلى أن االستقواء إ* أشار المديرون 

 ، والعمل بروح الفريق.القرار

مديري لدى  اإلداريال تتابع االستقواء  والتعليم في محافظة الخليل لى أن مديريات التربيةإ* أشار غالبية من تمت مقابلتهم 

 فقط في حال حدوث ما يستدعي ذلك. وتابعت يكون المدارس، وإن حصل

 والمقترحات: التوصيات. 2.4

عقد ورش عمل وتدريب لمديري المدارس لتوعيتهم بضرورة استخدام األساليب الحديثة العلمية في اإلدارة واالبتعاد عن  -

 .اإلدارياألساليب التقليدية كاالستقواء 

 .والتحرك السريع تجاه محاربتها اإلداريالتهاون في مديريات التربية والتعليم مع ظاهرة االستقواء تطبيق سياسة عدم  -

ضرورة توعية المعلمين بحقوقهم من خالل محاضرات تثقيفية ونشر منشورات بما لهم وما عليهم من واجبات وكيفية عالج  -

 . لها نأي مشكلة قد يتعرضو

 في تقسيم المهام بين المعلمين ومراقبة أدائهم. يرينلمدأن يكون هناك عدالة من قبل ا -

 بالبشاشة أثناء الحديث مع المعلمين وتكليفهم بالمهام التي يجب عليهم القيام بها. يرونأن يتمتع المد -

 عدم إظهار ردود فعل عدائية أثناء الحديث معهم.و المعلمين على تبادل األفكار ونأن يشجع المدير -

  

 :المراجع. 5

 :العربيةالمراجع . 1.5 

من  اإلدارياألنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها باإلبداع  :(2013) أبو الخير، سامي.

 رسالة ماجستير غير منشورة(.) غزة،، الجامعة اإلسالميّة، وجهة نظرهم

ي  لدى القيادات النسائية في منظ مات المجتمع المدني العوامل المؤث رة في أنماط السلوك القياد :(2012) مروة.أبو النور، 

رسالة ماجستير غير )فلسطين، اإلسالميّة، غزة،  ، الجامعة) رفح)دراسة حالة على منظ مات المجتمع المدني  في محافظة 

 منشورة(.

، جامعة ي مدينة القدستقييم أداء المدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي المدارس األساسية ف :(2107أبو حامد، عارف )

 .بيرزيت. فلسطين، )رسالة ماجستير غير منشورة(
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ِجْستاني المحقق: محمد  سنن أبي داود )د.ت(: . أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

 محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا.

واقع ظاهرة التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة خان يونس  :(2100)بالل. أبو سحلول، محمود والحداد 

 ، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.وسبل مواجهتها

المجلة األردنية في االستقواء لدة طلبة المدارس األساسية. انتشاره والعوامل المرتبطة به.  :(2115جرادات، عبد الكريم. )

 .024-013(، 4)وية  العلوم الترب

السعودية، ، المملكة العربية .. والوظيفي اإلداريالتنمر  :(2105الحسيني، عامر. )

https://www.aleqt.com/2018/09/05/article_1448216.html, 25/3/2022: 16. 5.31 

أثر إستراتيجية عالقات العمل على سلوكيات التنمر في مكان العمل: الدور المعدل لممارسات  :(2105. )سارين دمرجيان،

ماجستير غير  )رسالةاألوسط، جامعة الشرق  ،الدارة بالتجوال دارسة ميدانية في فنادق الخمس نجوم في عمان

 .منشورة(

، جامعة عدادية في منطقة النقب من وجهة نظر المعلمينالستقواء لدى مديري المدارس اإل :(2103الشافعي، حسن. )

 اليرموك، إربد، األردن، )رسالة ماجستير غير منشورة(.

درجة ممارسة مديري المناطق التعليمية لإلدارة بالتجوال في مدارس وكالة الغوث الدولية وسبل  :(2012إيمان. ) صباح،

 ماجستير غير منشورة(. فلسطين، )رسالة غزة، االسالمية،الجامعة  ،تفعيلها

 . عّمانوالتوزيع، دار المسيرة للنشر  ،البشريةة والتنمية اإلداريالتجاهات الحديثة في القيادة  :(2010محمد. ) العجمي،

المجلة  ،لدى مديري المدارس االبتدائية بدولة الكويت اإلداريدرجة االستقواء  :(2120العنزي، سعد. )، العجمي، مبارك

 .210-032(، 03، )لوم اإلنسانية والجتماعيةالدولية للع

 .246 – 225،  11، المجلد مجلة تنمية الرافدينتأثير التنمر الوظيفي في االلتزام التنظيمي،  :(2105)احمد. عزيز، شعيب 

، الوظيفي  إدارة الذات لدى مديري مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات غزة وعالقتها برضاهم  :(2019) .عّساف، زيدان

 رسالة ماجستير غير منشورة(.)غزة، اإلسالميّة،  الجامعة

توسيط التنمر في مكان العمل في العالقة بين السمات الخمسة الكبرى للشخصية ونية ترك العمل:  :(2120العشيري، تامر. )

 .280-220(، 0)85، ةياإلدارمجلة جامعة السكندرية للعلوم بالتطبيق على العاملين بمجالس المدن بمحافظة الدقهلية، 

دراسة سيوسولوجية على عينة من األكاديميين  –(. التنمر في بيئة العمل واالنغماس الوظيفي 2120علي، أحمد ومحمد، وفاء. )

 .047-30(، 0)01، مجلة علوم اإلنسان والمجتمعين في جامعة سوهاج، اإلداريومعاونيهم والموظفين 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

       

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                       219 

 ISSN: 2706-6495 

 
 ،مجلة كلية التربيةقوائي لدى طالب وطالبات جامعتي الجوف وحائل: دراسة مقارنة، السلوك االست. (2105العنزي، مريم، )

 .424- 733(، 003)70جامعة األزهر.  

في  الثانويةدرجة ممارسة الدارة المدرسية للعالقات اإلنسانية من وجهة نظر معلمي المرحلة . (2102) .الفليت، آالء

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. ،غزة ،المية، الجامعة اإلسمحافظات غزة وسبل تفعيلها

المجلة ، عبد الرحمنوانعكاسه على بيئة العمل النسائية في جامعة األميرة نورة بنت  اإلداريالتنمر  :(2120كعكي، سهام. )

 .174 – 830(، 53، )التربوية

 https://www.pcbs.gov.ps26/3/2022 : 18.31.41، احصائيات سنوية :(2100مركز اإلحصاء الفلسطيني. )

، لدى مديري المدارس في محافظة المفرق وعالقتها باألداء الوظيفي اإلداريدرجة الستقواء  :(2121) .المساعيد، عائدة

 جامعة آل البيت. عمان، االردن. )رسالة ماجستير غير منشورة(.

رنامج ارشادي انتقائي في خفض مستوى االستقواء لدى عينة من الطالب في مرحلة المراهقة فعالية ب :(2108المفرجي، سالم. )

 .11-07(، 014) 74 األزهر،جامعة  مجلة كلية التربية المبكرة، 

في الجامعات األردنية في محافظة إربد وعالقته بالروح المعنية للعاملين فيها من  اإلداريالتنمر  :(2103مهيدات، رزان. )

 ، جامعة اليرموك، إربد، األردن، )رسالة ماجستير غير منشورة(.هة نظرهموج

المجلة التنمر الوظيفي في بيئة العمل وعالقته بالكفاءة اإلنتاجية لربة األسرة العاملة،  :(2121والسواح، إلهام. ) ،النشار، نجالء

 .71-0(، 0)71، المصرية لالقتصاد المنزلي

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث ليم األساسي في الحد من ظاهرة التنمر،  مرحلة التع دور معلمي :(2120) .نصر، آالء

 .024-013(، 71) 02 والنفسية التربوية 

 . تم االطالع عليه في، موقع الرجل، المملكة العربية السعوديةاإلداريالتنمر  :(2121) .محمد النغيمش،

https://www.arrajol.com/content/192216,23/1/20226.31.23 

 :المراجع األجنبية. 2.5

Ahmad, S. (2018). Can ethical leadership inhibit workplace bullying across East and West: 

Exploring cross-cultural interactional justice as a mediating mechanism. European 

Management Journal, (36), 223-234. 

Alana.  J. (2010).  Scholar  of  Goldsmiths,  Unpublished  work  of  a  Ph.D  ,University  of  

London, NSPCC 

http://www.ajrsp.com/
https://www.pcbs.gov.ps/
https://www.arrajol.com/content/192216,23/1/20226.31.23
https://www.arrajol.com/content/192216,23/1/20226.31.23


 م 2022-8-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

       

 

  www.ajrsp.com                                                                                                                       220 

 ISSN: 2706-6495 

 
Clorose, B. (2003). The Bullying. the bullied and the Bystanders from pre- school to high 

school. Harper resource press. New York 

Ghraibeh, Mrem (2015). The role of peer support programs in establishing a safe, non-

bullying learning environment. Paper presented at the First International Conference 

Future Prospects, Al-Baha University, Saudi Arabia, 8-12 November. 

Huffman, Diane Sue Burnside. (2015). Support and Mistreatment By Public School 

Principals As Experienced By Teachers: A Statewide Survey. Doctoral Dissertation. 

Miami University. USA. 

Kokkinos, C. &Panayiotou, G. (2004). Predicting Bullying and victimization Among Early 

Adolescents: Association with Disruptive Behavior Disorders. Aggressive Behavior, vol. 

30 , no.6: 520-533. 

Lee, S. & Chang, C. (2018). Job scarcity and voluntary turnover in the U.S. federal bureaucracy, 

Sage Journals, 47 (1), 3-25. 

Wang, M. L., & Hsieh, Y. H. (2016): Do gender differences matter to workplace bullying?. 

Work, 53(3). 

 

 مسلم إبراهيم/ الباحث سمرة، أبو أحمد محمود/ الدكتور سمير، موسى حنان/ الدكتورة ،2122©  محفوظة الحقوق جميع

 (CC BY NC) العلمي والنشر لألبحاث األكاديمية المجلة ،مخامرة

 

http://www.ajrsp.com/

