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 استخدام وتم الحكومیة، عمان قصبة لواء مدارس في العلیا األساسیة المرحلة طالب لدى
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The Role of School Administration in Reducing the Phenomenon 
of School Bullying in the Students of Higher Level of Basic 
Education in the Public Schools of Amman District 
Tamador Yousef Al Aroud, Qublan Al Majali 
Department of Sociology, Criminology, Faculty of Social Sciences, 
Amman, Jordan. 
Email: tamadoryosef123@gmail.com 
Abstract: 
The study aimed to identify the role of school administration in 
reducing the phenomenon of school bullying among students of 
higher level of basic education in the public schools of Amman 
district.An analytical descriptive approach was used; and to 
collect data, a four-domain scale was developed. The study sample 
consisted of (431) teachers and (576) students from public schools 
in Amman district. The data was analyzed using the SPSS 
program.The study found several results, including that there is 
moderate level for the role of principals of higher primary schools 
in reducing the phenomenon of school bullying among students of 
higher level of basic education in the public schools of Amman 
district, and there is a moderate level for the role of principals of 
the primary schools in in reducing the phenomenon of school 
bullying among primary school students in the public schools of 
Amman district from the viewpoint of students. The study 
recommended the necessity of enhancing the appropriate 
educational environment for students to express their 
psychological needs and desires by engaging students with 
effective class and extra-curricular activities to mitigate bullying 
behavior. The study also suggested the need to focus more on 
activating communication between the family, the school, and the 
local community, instill values and develop programs offered by 
the school administration to treat bullying behavior. 
Keywords: School Administration, the Phenomenon of School 
Bullying, the Students of Higher Level of Basic, Education in the 
Public Schools, Amman District. 
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 :المقدمة
ّتعاني المدارس في جمیع أنحاء العالم من مشكالت أكادیمیة وسلوكیة تستدعي  ّ

ّالتنمر)ومن أهم تلك المشكالت ما یسمى بسلوك  .العمل على حلها بشكل سریع فمنظر  (ّ
ّطفل قد ضرب وتقطعت مالبسه ورمیت كتبه أرضا أصبح مشهدا متكررا على بوابات  ً ً ّ

ّورة األمر أن سلوكیات التنمر غالبا ما تحاط بجو من التكتم المدارس وساحتها ویزید خط ًّ ّ ّ ّ
ّوالسریة من قبل الضحایا الذي تقع علیهم سلوكات التنمر؛ حیث یلجأ األطفال إلى كتمان  ّّ ّ ّ
ّحوادث التنمر وعدم اإلعالن عنها؛ خوفا من إساءات مستقبله من األطفال المتنمرین  ًّ ّ

ّین أكثر إذا أعلنوا عن تعرضهم للتنمر، وقد یخفي واعتقادهم بأنهم سیكونون معزول ّّ
ّالطالب الضحیة ما تعرض له من إیذاء عن كوادر المدرسة ممثلة باإلدارة والمعلمین  ّّ ّ
ّوالمرشدین العتقادهم بأنهم لن یقوموا بأي إجراء یجعل المتنمرین یتوقفون عن ممارسته 

ین علیهم وینظرون إلى عدم كفاءتهم ّكما أنهم یحملون عبئا نفسیا واألهل سیصبحون قلق
 .)2010 ، الحجاج(في حمایة أنفسهم 

ّإلى أن لسلوك التنمر أثار سلبیة  )  2018أبوسحلول،  (وقد أشارت دراسة  ّ ّ
ّعلى المتنمر وضحیته، إذ یعاني كل من المتنمر والضحیة تدني في الصحة النفسیة  ّ ّّ ّ

ّي تكوین الصدقات، كما یصبح الطالب وفقدان الثقة، وتدني تقدیر الذات، ومشكالت ف
ّمكتئبا ومشوشا ویصاب بالقلق ویصبح عنیفا، كما أنه یجعل الطالب  )ّالضحیة( ً ً  )ّالضحیة(ً

ّمرفوض وغیر مرغوب فیه، كما أنه قد ینسحب من المشاركة في األنشطة المدرسیة، أو 
ّیهرب من المدرسة خوفا من المتنمرین، أما بالنسبة للمتنمر فإنه ّ قد یتعرض للحرمان أو ّّ

ّالطرد من المدرسة، وكذلك یظهر قصورا من االستفادة في البرامج التعلیمیة المقدمة له،  ّ ً ّ
ّكما أنه قد ینخرط مستقبال في أعمال إجرامیة خطیرة، وتشیر دراسة  ً   2010 ،أبو عرار(ّ

ّمن الطلبة المتنمرین في الصفوف   (%60)إلى أن )2009قطامي والصرایرة  ّ بین ّ
ّقد ارتكبوا على األقل جریمة واحدة لدى بلوغهم سن الرابعة والعشرین،  )السادس والتاسع(

منهم یكون قد أدین بثالث جرائم أو أكثر في أواسط   )%95 - %35(ّوأن ما بین 
ّكما سجل الباحثون أن المتنمرین والضحایا في المدارس  .العشرینات من أعمارهم ّ ّ ّ

ّاإلعدادیة والثانویة ٕ سبق لهم أن فكروا في االنتحار وایذاء أنفسهمّ ّ. 
ّوینتشر التنمر عند الذكور واإلناث ّ ّإال أنه أكثر انتشارا عند الذكور أما اإلناث  ,ّ ً

 )2010بو عرار، أ(ّفإنهن أكثر عرضة من غیرهن للوقوع كضحایا لسلوكیات المتنمرین 
ّكما أن المضایقة اللفظیة أكثر أشكال التنمر شیوعا  ّ ّ ّعند الذكور واإلناث في حین تنمر ّ ّ

ّكما یؤثر التنمر المدرسي بشكل عام على المناخ المدرسي  .اإلناث على اإلناث فقط ّ ّ ّ
ّویجعله غیر آمن مما یترتب علیه ظهور كثیر من الصراعات واالنحرافات السلوكیات داخل  ّ

ًلذلك یجب أن تكون المدرسة مكانا آمنا، إذا أن .ّالبیئة المدرسیة ّ المناخ المدرسي اآلمن ً
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ّواإلیجابي یسهم في خفض المشكالت السلوكیة والنفسیة للطالب ومنها مشكلة  ّ ّالتنمر( ّ ّ( 
ّداخل المدرسة؛ واحترام جمیع أعضاء المدرسة والعدل واالنضباط المدرسي وزیادة 

ّالمشاركة بین البیت والمدرسة یؤدي إلى تحقیق نتائج تربویة ونفسیة إیجابیة  ین حس(ّ
 .)2010  ،، العبسي2010 ،وحسین

ومن المعروف أن المسؤول األول في المدرسة والمشرف على جمیع جوانبها 
ومن خالل عمل الباحثة كمعلمة في إحدى مدارس قصبة عمان  )المدیر(المختلفة هو 

ّسلوك التنمر المدرسي(األولى فقد الحظت تزاید ظاهرة  ّ ّلدى الطلبة دون اتخاذ إجراءات  )ّ
ّیقیة للتصدي لهذه الظاهرة من قبل مدیري المدارس والمعلمین وأولیاء األمور لذا فإن حق ّ

ّالغرض من هذه الدراسة هو التعرف على دور مدیر المدارس في الحد من ظاهرة التنمر  ّ ّ ّ
ّالمدرسي في مدارس قصبة عمان األولى الحكومیة حیث أنه وعلى ما تعلم الباحثة فإن  ,ّ

ّناولت التنمر قلیلة وأن ما توفر من تلك الدراسات هدفت إلى التعرف على ّالدراسات التي ت ّّ ّ
ّنسبة انتشار تلك الظاهرة بین طلبة المدارس األساسیة واإلعدادیة إال أن الظاهرة تستحق  ّّ
ّالدراسة لذا جاءت فكرة الدراسة الحالیة للتعرف على دور مدیري المدارس في الحد من  ّ ّّ

ّظاهرة التنمر الم ّدرسي لدى طلبة المدارس الحكومیةّ ّ. 
 :ّمشكلة الدراسة

ّفي ضوء األهمیة الكبیرة لمؤسسات التربیة والتعلیم وما تقدمه من بناء جیل  ّ ّ ّ ّ
ّالمستقبل من خالل توفیر البیئة التعلیمیة المناسبة ّوالتي تشمل المقومات التربویة والتي  ,ّّ ّّ ّ ّ

ّتتعلق بتوفیر إدارة متمیزة والمعلمین ّ  ذوي الكفاءات العالیة، عالوة على أن توفیر ما ّ
ّتحتاج إلیه البیئة التعلیمیة من مواد مادیة وطرق واستراتیجیات تعلیمیة تساعد في بناء  ّ ّ ّ ّ

ّمناخ مدرسي مریح وآمن وبالتالي التقلیل من مظاهر السلوكیات العدوانیة كالتنمر ّ ّ ّّ ّ ّ. 
ّكما أشارت بعض الدراسات الوطنیة التي أج ّ  .ّراها المجلس الوطني لشؤون األسرةّ

ّمن األطفال تغیبوا عن المدرسة لیوم واحد على األقل في   %15ّمع منظمة الیونیسف أن 
ّالعام الدراسي لعدم شعورهم باألمان ّوألهمیة هذه الظاهرة وتزایدها فقد اهتم المسؤولین  .ّ ّ ّ

ّفي وزارة التربیة والتعلیم على كافة مستویاتهم في توف ّ ّیر اإلجراءات السلیمة لمكافحة هذه ّ
أبو علیا، ( )ّنحو بیئة مدرسیة آمنة(مما دفع بأصحاب القرار بتبني شعار  .ّالظاهرة
ّكذلك تنفذ وزارة التربیة والتعلیم عدد من الدورات  )ال للعنف نعم للحوار(و  )2001 ّ ّ

ّالتدریبیة لمدیري المدارس والمرشدین التربویین لتدریبهم على تو ّجیه سلوك الطلبة والحد ّّ ّ
ّمن التنمر ّ. 
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ّومن خالل خبرة الباحثة كمعلمة في وزارة التربیة والتعلیم الحظت انتشار ظاهرة  ّ ّ
ّالتنمر وتأثیرها السلبي على سیر العملیة التعلمیة ّّ ّّ ٕواحساسها بوجود قصور في دور  ,ّ

ّالهیئة اإلداریة والتدریسیة في التصدي لمواجهة ظاهرة الت ّ ّّ ّ ّنمر داخل البیئة المدرسیة، لذلك ّ ّ
ّجاءت هذه الدراسة بهدف تسلیط الضوء على هذه المشكلة وتفعیل الدور الوقائي  ّ ّ

ّوالعالجي لمدراء المدارس في مواجهة التنمر المدرسي وتطویر اإلدارة المدرسیة ّ ّّ ّ. 
 :ّأسئلة الدراسة

 :ّتسعى الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتیة       
ّة ممارسة مدیري المدارس األساسیة العلیا في مدارس لواء قصبة عمان ما درج -1

ّالحكومیة لدورهم للحد من ظاهرة التنمر المدرسي لدى الطلبة؟ ّ ّ ّ ّ ّ 

بین  )0.05α(ّهل یوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  -2
ّة المعلمین في تقدیرهم لدرجة ممارسة مدیري المدارس الحكومیة ّمتوسطات استجاب

ّفي لواء قصبة عمان لدورهم في الحد من ظاهرة التنمر المدرسي تعزى لمتغیرات  ّ ّ ّ
 .ّالجنس، الخبرة، المؤهل العلمي

 :ّأهداف الدراسة
ّالتعرف على درجة ممارسة مدیري المدارس الحكومیة في لواءقصبة عمان  • ّ

ّالحد من ظاهرة التنمر المدرسي لدى الطلبة من وجهة نظر لدورهم في  ّ ّ ّ
 .ّالمعلمین

ّالتعرف إذا كان هناك أثر إلجابات أفراد عینة الدراسة في تقدیرهم لدرجة ممارسة  • ّ ّ
ّمدیري المدارس الحكومیة في لواء قصبة عمان لدورهم في الحد من ظاهرة  ّ

ّالتنمر المدرسي لمتغیرات الجنس، الخبرة، ال ّ  .ّمؤهل العلميّ
 :ّمصطلحات الدراسة

ــة فــي مؤســسة  :ّاإلدارة المدرســیة ــه ومراقبــة واشــراف وتنــسیق ومتابع ّهــي عملیــة توجی ٕ ّ
ّتقوم لتحقیـق غـرض بنجـاح كمـا یقـصد بهـا كـل نـشاط مـنظم ومقـصود وهـادف  )المدرسة( ّ

ّتحقق من ورائه األهداف التربویة المنشودة في المدرسة ّ  .( 2016 ,الدعیج) .ّ
ّهو ما تقوم به اإلدارة المدرسیة من ممارسات وأعمال إداریة  :ّاإلدارة المدرسیةدور  ّ

ّأكادیمیة وفنیة داخل محیط المدرسة وخارجها مما یسهم في خدمة العملیة التعلمیة  ّ ّ ّّ ّ
ّألحداث التغیر المطلوب الذي یستجیب للمستجدات والمتغیرات المحلیة  ّ ّّ  )2008 ، عاشور(ّ



 ..المدارس في العلیا األساسیة المرحلة طالب لدى المدرسي التنمر ظاهرة من الحد في المدرسیة اإلدارة دور
 المجالي قبالن/ د.أ، العرود یوسف تماضر/ أ

  
  

 -289-

ّالمرحلة الدراسیة التي تشمل الصفوف من السابع األساسي : ة العلیاّالمرحلة األساسی ّ ّ ّ ّ ّ
 )2013القداح، (ّلغایة العاشر األساسي 

ّالتنمر ّهو تعرض فرد ما بشكل متكرر إلى سلوك سلبي من طرف أو أكثر، حیث یكون  :ّ ّ ّ
ّهذا السلوك متعمدا، ویسبب األلم للضحیة في المجال الجسمي أو اللفظي  ّّ ّ ّ ّ ّأو العاطفي أو ّ

ّالنفسي، وهو یختلف عن السلوك العرضي أو العدواني، حیث ال یعدان تنمر، ولكي یكون  ّ ّ ّ ّّ
ّالسلوك تنمرا یجب أن یكون حقیقیا وال یكون فیه توازن بین المتنمر والمتنمر علیه  ّ ًّ ّ ّ

ّولهذا ال یعد الصراع بین اثنین لدیهما نفس القدرات الجسمیة والعق، )ّالضحیة( ًلیة تنمرا ّ ّ ّ
)2001, Schulz& Stanford , Woods, Wolke( 

 :ّحدود الدراسة
ّطبقت الدراسة على المدارس الثانویة الحكومیة في لواء قصبة عمان  :ّالحد المكاني ّ ّ ّ

ّالتابعة لوزارة التربیة والتعلیم باالردن ّ ّ 
ّالحد الزماني ّطبقت الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام الد :ّ ّ  .2019/2020ّراسي ّّ
ّالحد البشري ّاقتصرت الدراسة على عینة من مدیري ومعلمي وطلبة المرحلة األساسیة  :ّ ّّ

ّالعلیا في المدارس الحكومیة في لواء قصبة عمان ّ. 
ّالدراسات السابقة التي تناولت التنمر ّ ّ ّ:  

دراسة هدفت إلى بحث مدى   (Rigby &Slee, 1991)وأجرى ریجبي وسلي 
ّالتنمر في المدارس االسترالیة، تكونت العینة من انتشار  ّّ ّ طالبا وطالبة، تراوحت   (685)ّ

ّسنة، أشارت النتائج أن طفال واحدا من كل عشرة تعرض للتنمر   (16-6)أعمارهم بین  ّّ ّ ّ ّ
ّمن األقران، وأن الذكور تعرضوا له أكثر من اإلناث ّ. 

دراسة حاولت الكشف   (Kepenekci&Sinkir, 2006)أجرى كیبنك وسنكیر 
ّعن مستویات التنمر المدرسي لدى الطلبة في تركیا، ولتحقیق أهداف الدراسة تم تطویر  ّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّمقیاس للكشف عن سلوكیات التنمر لدى الطلبة في المدارس، وتكون المقیاس من  ّ ّ ّ(28) 
ّفقرة، وتم تطبیقه على عینة عشوائیة من طلبة المرحلة األساسیة في المدارس ا ّ ّلحكومیة ّ

ّوكشفت نتائج الدراسة عن انتشار ظاهرة التنمر  .ًطالبا وطالبة (692)التركیة كان عددهم  ّ ّ
ّلدى الطلبة بنسب متفاوتة، كما كشفت النتائج عن وجود فروق إحصائیة في التنمر تعزى  ّ ّ ّ

 .ّللجنس وكانت الفروق لصالح الذكور
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 ,Pernille, Mogens, Rikke& Bjorn)وأجرى بیرنیلوموجینز وبیكي 
ّدراسة حاولت الكشف عن العالقة االرتباطیة بین سلوكیات التنمر والمستوى  (2009 ّ ّ ّ

ّاالقتصادي لدى الطلبة، وتأثیر التنمر في االكتئاب النفسي لدى الطلبة، وتم اختیار عینة  ّ ّّ ّ ّ
ّنمائي ًطالبا وطالبة من النرویج والسوید والدنمارك لدراسة التطور اإل  (614)ّتكونت من 

ّلسلوكیات التنمر لدیهم وعالقته بالمستویات االقتصادیة، وتم دراسة متغیرات الدراسة بین  ّ ّّ ّ
ّسنة لعینة الدراسة، وكشفت نتائج الدراسة وجود   (27)سنة إلى عمر   (15)عمر  ّ ّ

ّعالقة ارتباطیة عكسیة بین المستوى االقتصادي وحاالت التنمر؛ إذ كلما تدنى المستوى  ّ ّ ّ
ّقتصادي زادت حاالت التنمر لدى الطلبةاال ّ ّ. 

ّدراسة هدفت إلى التعرف على عالقة سلوك  )2010 ، أبو عرار (كما أجرى 
ّالتنمر لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة في منطقة بئر السبع بأنماط المعاملة الوالدیة والنوع  ّ ّّ ّ ّ

ّاالجتماعي وتكونت عینة الدراسة من  ّنطقة بئر السبع، وتم طالبا وطالبة من م (315)ّ ّ
ّاستخدام مقیاس التنمر، ومقیاس أنماط معاملة الوالدین، وكشفت النتائج وجود فروق ذات  ّ ّ
ّداللة إحصائیة في التنمر الجسدي، واللفظي والكلي وجاءت الفروق لصالح الذكور، كما  ّ ّّ ّ ّ ّ ّ

ّكشفت نتائج معامل ارتباط بیرسون للعالقة بین سلوك التنمر وأنماط م ّعاملة الوالدین لدى ّ
 ."ّبئر السبع"ّطلبة المرحلة اإلعدادیة في منطقة 

ّدراسة هدفت هذه الدراسة للكشف عن دور اإلدارة   (2010)وأجرى السعیدي
ّالمدرسیة في مواجهة ظاهرة العنف المدرسي لدى طالب التعلیم األساسي في سلطنة  ّّ ّ

ّعمان من وجهة نظر المعلمین، وتم بناءاستبانة م ّفقرة، وقد تألفت عینة   (49)كونة من ُ
ّمعلما ومعلمة من منطقتي الباطنة شمال وجنوب، ومن أهم النتائج   (380)ّالدراسة من 

ّالتي توصلت إلیها الدراسة أنه یوجد دور إیجابي لدور اإلدارة المدرسیة في مواجهة العنف  ّ ّ
كما توجد  ,المجتمع المحیطّالمدرسي والمتمثل في تفعیل التواصل بین البیت والمدرسة و

ّفروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة لدور اإلدارة المدرسیة في مواجهة  ّّ
ّالعنف المدرسي تعزى لمتغیر النوع لصالح اإلناث ّ كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  .ّ

ّبین أفراد عینة الدراسة لدور اإلدارة المدرسیة في مواجهة العنف ال ّمدرسي تعزى لمتغیر ّّ ّ
ّالمنطقة التعلیمیة ّ. 

ّدراسة هدفت إلى التعرف إلى اآلثار النفسیة  (2011)أجرى الصرایرة  ّ
ّواالجتماعیة واألكادیمیة والجسمیة للتنمر على ضحایا التنمر من طلبة المرحلة األساسیة  ّ ّ ّّ ّّ ّ

ّالعلیا في محافظة الكرك، تكونت عینة الدراسة من  ّ ّا وطالبة في الصفوف طالب  (1030)ّ ً
ّمن السابع ولغایة العاشر، تم اختیارهم بالطریقة القصدیة في المدارس الحكومیة في  ّ ّ ّ

ّمدیریات التربیة والتعلیم في محافظة الكرك في العام الدراسي  ّ ّ ، وقد أظهرت 2010/2011ّ
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ّنتائج الدراسة إلى أن الطلبة الذكور هم األكثر تعرضا للتنمر في الشك ّّ ّ ّ ّلین الجسدي ّ ّّ
ّواللفظي في حین أن اإلناث كن أكثر تعرضا للتنمر االجتماعي ّّ ّّ ً ّ ّ. 

ّالتنمر المدرسي وعالقته بالمهارات (دراسة بعنوان   (2012)وأجرت خوج ّ ّ
ّاالجتماعیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بمدینة بالمملكة العربیة السعودیة ّ ّ هدفت إلى  ،)ّّ

ّمرتفعي ومنخفضي االستقواء المدرسي في المهارات االجتماعیة، الكشف عن الفروق بین  ّ
ّباإلضافة إلى التعرف على المهارات االجتماعیة التي یمكن أن تسهم في التنبؤ باالستقواء  ّّ ّ

ّالمدرسي، وتكونت عینة الدراسة من  ّ ّ ّطالبا وطالبة من طلبة الصف السادس   (243)ّ ّ ً
ّمملكة العربیة السعودیة، وأشارت النتائج إلى وجود فروق ّبالمرحلة االبتدائیة بجدة في ال ّ ّّ

ّذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات مرتفعي االستقواء المدرسي، ومنخفضي  ّ
ّاالستقواء المدرسي في المهارات االجتماعیة لصالح منخفض االستقواء المدرسي ّّ. 

ّإلى التعرف على دور التنشئة ا (2015)وهدفت دراسة علي  ّألسریة والتنشئة ّ ّ
ّالمدرسیة في السلوك التنمري، تم تطبیق الدراسة على المدارس الحكومیة في لواء عین  ّّ ّ ّ ّ
ّالباشا، وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في وجود داللة إحصائیة لدور  ّ ّ

ّالتنشئة األسریة والتنشئة المدرسیة في السلوك التنمري عند مستوى الدال ّ ّ ّ ّّ ّ   (0.05)لة ّ
ّحیث كانت الفروقات لصالح دور التنشئة األسریة في السلوك التنمري، وعدم وجود داللة  ّ ّّ ّ
ّإحصائیة لدور التنشئة األسریة والتنشئة المدرسیة في السلوك التنمري وفقا لمتغیر  ّ ّّ ّ ّ ّّ
الجنس، حیث یظهر اقتراب قیمها من بعضها البعض والفروق إن وجدت لم تبلغ مستوى 

 .ّلداللة اإلحصائیةا
ّدراسة بعنوان دورمدیري المدارس الثانویة ومعلمیها في  )2015(كما أجرى السید ّ ّ

ّالتصدي لظاهرة العنف المدرسي في منطقة بئرالسبع، تعرف بدور مدیري المدارس الثانویة  ّ ّ ّ ّ ّ
ّومعلمیها في التصدي لظاهرة العنف المدرسي في منطقة بئر السبع ّ ّ ّ ّتكونت عین .ّ ّة الدراسة ّ

ّمعلمین مقابل كل   (7)مدیرا وتم أخذ   (31)من جمیع مدیري المدارس والبالغ عددهم 
ّمدیر إذ بلغت عینة المعلمین  ًمعلما ومعلمة تم اختیارهم عشوائیا  (217)ّ وأظهرت نتائج  ,ّ

ّالدراسة أن دور مدیري المدارس الثانویة في التصدي لظاهرة العنف في منطقة بئر الس ّ ّّ ّ بع ّ
ّمن وجهة نظرهم كان مرتفعا، كما بینت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة على  ً

 ,والخبرة )ذكر، أنثى( ّتعزى إلى متغیر الجنس  (α=0.05)جمیع المجاالت عند مستوى 
ّ، ولمتغیر المؤهل العلمي لصالح (48-40)ّووجود فروق تعزى لمتغیر العمر لصالح فئة  ّ ّ

 .یا للمدیرینّالدراسات العل
ّهدفت من خاللها إلى التعرف على دور مدیري  (2017)وأجرت الفیومي 

ّالمدارس الحكومیة في لواء الباشا في الحد من ظاهرة العنف المدرسي لدى الطلبة من  ّ ّ ّ



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -292-

ّفردا، تم اختیار العینة  (1323)ّوتكون مجتمع الدراسة من  .ّوجهة نظر المعلمین ً
ّبالطریقة العشوائیة الب معلمة، واستخدام   (163)ًمعلما و   (106)ّسیطة، وتكونت من ّ

وأظهرت  .ّالمنهج الوصفي المسحي؛ ولتحقیق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة وتطویرها
بین إجابات   (α≤0.05)ّالنتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

ّلمدارس لدورهم في الحد من ظاهرة العنف ّأفراد العینة في تقدیرهم لدرجة ممارسة مدیري ا
ّالمدرسي وفقا لمتغیر الجنس لصالح الذكور، وأظهرت عدم وجود فروق تعزى ألثر كل من  ّ ّ

ّعدد سنوات الخبرة والمؤهل العلمي ّ.  
 :النظري اإلطار

 :التنمر المدرسي
ّیقصد بالتنمر المدرسي  ّ ّسلوك مقصود واساءة في استخدام القوة الحقیقیة : ّ بین ٕ

ّالطلبة یحدث بشكل مستمر ومتكرر وغیر مبرر بین طالب أو أكثر ّ ضد طالب ) ّالمتنمرین (ّ
ّوقد یكون جسدیا مثل الركل أو النغز أو تنمر نفسي مثل رفض ) ّالضحایا(آخر أو أكثر  ّ ّّ ً ّ

ّاالختالط مع الضحیة أو نقد أسلوب الضحیة في الملبس أو تنمر ضد الممتلكات العامة  ّّ ّ ّ
ّر وتخریب المقاعد المدرسیة واألدوات التعلیمیةتكسی( ّوقد یكون تنمر مباشر أو غیر  (ّّ

 .)مباشر
ّأسباب التنمر المدرسي ّ ّ: 

ّإن الحتمیة العلمیة تفرض وجود مسبب ألي ظاهرة في أحداثها، ولتحقیق مزید من  ّ ّ ّ
ّب التنمر لدى طلبة المدارس، الالفهم ألسبا ّلسیاق الذي یحدث ّبد من األخذ بعین االعتبار اّ ّ

ّفیه التنمر، الذي یختلف حدوثه من مدرسة إلى أخرى، فعلى سبیل المثال قد یتنمر بعض  ّّ ّ
ّالطلبة كاستجابة لضغط األقران، أو ربما لكسب الشعبیة، وهذا األمر یعتمد حدوثه بشكل  ّ ّ

ّكبیر على مدى تطبیق كل مدرسة لقواعد وتعلیمات االنضباط المدرسي ّ.                    
 .)2011  ، ّالصرایرة(

ّوأسباب تتعلق بظروف الطفل الضحیة كانتقاله إلى مدرسة جدیدة أو وجود إعاقة           ّ ّ
ّجسمیة، أو ضعف جسمي واضح، أو نقص في المهارات االجتماعیة واعتمادیة عالیة  ّ ّّ

ّعلى الوالدین، وقد تبدو بعض العوامل هنا كمسببات مثل التنشئة األسری ة والقیم واألخالق ّّ
 )2008 ، مكي وعجم (ّوالثقافة
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ّاالتجاهات النظریة التي فسرت سلوك التنمر المدرسي ّ ّ ّّ ّ ّ: 
ّإن السلوك اإلنساني سلوك معقد؛ لذلك فقد حاولت نظریات متعددة تفسیر سلوك  ّّ ّ ّ ّ

ّالتنمر لدى الطلبة، ویعتقد بعض الباحثین بأنه سلوك غریزي بینما یرى آخرون ّ ّ ّ ّ أن ّ
ّالمراهق یتعلم الكثیر من السلوكیات العدوانیة ومنها التنمر عن مالحظة نماذج سلوك  ّ ّ ّ ّ
ّالوالدین واألخوة واألقران وغیرهم، ولفهم طبیعة السلوك التنمري كان البد من االطالع على  ّ ّ ّ ّ

ّبعض النظریات التي حاولت تفسیره ّ ّ:  
 رواد هذه النظریة جون دوالرد وزمالؤه من :)دوالر ومیللر ( ّنظریة اإلحباط العدوان ّ ّ

(Dollard.et.al 1993)   ونیل میللر(Miller).   ّإذ یعرف دوالرد وزمالؤه
ّما یحول دون صدور استجابة متجهة نحو هدف ما، یكون قد آن (اإلحباط على أنه 

ّأوانها في السلسلة السلوكیة  ّأي أنه یحول دون الوصول إلى مغزة متوقع، ویواف "ّ ق ّ
ّدوالرد وزمالؤه على أن العدوان فطري، إلى أنهم یعتقدون أیضا بأنه ال یحدث إال في  ّ
ّإطار شروط بیئیة معینة، وأن اإلحباط الناتج عن عدم إشباع حاجة هامة ستعود إلى  ّ ّ ّ

فاإلحباط حالة شعوریة تعتري الفرد إذا ما فشل  .)2015 ، هدیب(ّاستجابة عدوانیة 
ٕواذا حال بینه وبین تحقیق هدفه عائق یعجز  .الوصول إلیهافي تحقیق غایة یرید 

ّعن التغلب علیه،  ّویكون اإلحباط أو الشعور باإلحباط نتیجة للقمع الذي یصطدم  "ّ ّ
ّبه الفرد متمثال في وقوف السلطة من الكبار المحیطین به أو القوانین والنظم حائال  ّ ّ

 .)2000 ، الهمشري(دون وصوله إلى الهدف 
ّض الرئیس لهذه النظریة هووالغر ّأن السلوك التنمري یسبقه حالة عدوان، وكل  :ّ ّ ّ ّ

  القرعان والحراحشة،(ّنوع من أنواع العدوان یفترض أن یكون مسبوقا بحالة إحباط 
ّحیث تتناسب طردیا شدة العدوان كلما زاد اإلحباط وأن هذا الدافع ینخفض  )2011 ّ ّّ ّ

ّتدریجیا بعد إلحاق األذى بالش ّخص اآلخر حیث تسمى هذه العملیة بالتنفیس أو التفریغ ً
 .)2016 ، بني یونس(

ّووفقا لنظریة اإلحباط العدوان، فإن الطالب المتنمر الذي یمتاز بصفات عدوانیة  ّّ ّ ّ
ّتجاه زمالئه هو شخص محبط غیر قادر على التوافق مع البیئة المدرسیة، ومن ثم فهو  ّ

ّؤدي شعوره باإلحباط إلى توجیه العدوان والتنمر نحو ّیعاني من سوء توافق دراسي، وی ّ ّ
ّزمالئه، وقد یظهر اإلحباط في المدرسة نتیجة عدم اهتمام اإلدارة المدرسیة بالطلبة أو  ّ
ّبشخصیاتهم ویصبح التعلیم هو الغایة دون االهتمام بقدرات الطلبة، أو دون مراعاة  ّ ّ

ًم ومواهبهم مما یولد لدیهم عائقا یحول دون ّالفروق الفردیة بینهم، وتجاهل تنمیة قدراته ّ ّ
ّویظهر ذلك على شكل انفعاالت تؤدي بالطلبة إلى .تحقیق الهدف المراد الوصول إلیه ّ
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 أحمد، (ّممارسة سلوك العنف على اآلخرین أو على ذاتهم أو حتى على الممتلكات
2013( 
  ّنظریة التعلم االجتماعي ّ ّیفسر أصحاب االتجا  :)باندورا(ّ ّه االجتماعي سلوك التنمر ّ ّ ّ

ّبأنه سلوك متعلم حیث یتعلم الطالب المتنمر هذا السلوك عن طریق مالحظة نماذج  ّ ّ ّ ّ ّ
ّالتنمر، أما عن طریق الوالدین أو المعلمین أو األصدقاء حیث یمكن اعتبارهم نماذج  ّ ّ

ّیستقي منها الطفل سلوكه االجتماعي بصفة عامة وسلوكه التنمري بصفة خا ّّ ّ ّصة ّ
ّویتم هذا االكتساب عن طریق القدوة والمحاكاة والتقلید  .)Shaya , 2018شایع( ّ

ّوالتقمص، حیث یخزن النماذج السلوكیة المضطربة بالذاكرة ّ ّ ّ ّ ّفإذا توفرت لهم الفرصة  .ّ
ّالمناسبة تحولت إلى سلوك عدواني، وعندما یمارس الطفل سلوك التنمر، ویجد أنه  ّ ّ ّ ّ ّ

ّه یستمر بهذا السلوك طالما یجد فیها منفعة ویدرك أن هذا ّلیس لها عقاب فإن ّ
ًالسلوك یحقق مكاسب، فإنه یتخذها نموذجا لسلوكه في عالقاته مع أقرانه، ویستنتج  ّ ّ ّ
ّأن سلوك التنمر مقبول، وبالتالي یمیل إلى التنمر في المستقبل، وعن الكیفیة التي  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ

ّیكتسب فیها سلوك التنمر تشیر النظ ّ ّریة إلى ثالثة مكوناتّ االكتساب واألداء  :ّ
ّواالحتفاظ فسلوك التنمر یكتسب بفعل التعزیز، أما األداء فنعني به أن یكون الفرد  ّّ
ّقادرا على التصرف والتنمر على اآلخرین إلى الحد الذي یلحق األذى والضرر بهم  ّ ّ ّ ّ ّ ً

ه أو إثباته، بینما ال ّواالحتفاظ یعني أن العدوان من الممكن أن یتكرر عند تعزیز
ّیعاود ظهوره مرة أخرى عند مشاهدة نموذجا وهو یعاقب على سلوكه العدواني  ً ّ

 .)2017 ،إبراهیم(
 :إجراءات الدراسة

 :الدراسة منهج
 یمتاز به من قدرة على توفیر البیانات لما الوصفي، المنهج على االعتماد تم

 علیه اعتمد حیثالوقوف على دالالتها، والحقائق حول المشكلة، قید الدراسة وتفسیرها و
 یشكل المدرسي،مما التنمر ظاهرة من الحد في المدرسیة اإلدارة دور واقع وصف في

 بیان في التحلیلیة الطریقة إلى واللجوء والثاني، األول الدراسة تساؤل على اإلجابة
 في لواء قصبة ّالحكومیة المدارس مدیري ممارسة لدرجة الدراسة عینة تقدیرات في الفروق

ّعمان لدورهم في الحد من ظاهرة التنمر المدرسي ّ ّ  .والوظیفیة الدیمغرافیة للمتغیراتً تبعا ّ
 :وعینتها الدراسة مجتمع

 قصبة لواء في الحكومیة المدارس في المعلمین كافة من الدراسة مجتمع تكون
 أما ذكور، مدرسة  29و إناث مدرسة 39 على موزعة مدرسة 68 عددهم والبالغ عمان
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 مدرسة 30 في المعلمین من البسیطة العشوائیة بالطریقة اختیارها تم فقد الدراسة عینة
 المعاینة وحدة یخص فیما وأما ذكور، مدرسة 15و إناث مدرسة 15 على موزعة حكومیة

 استرداد وتم والمدراس، تلك في العاملین المعلمین على استبانة (500) توزیع تم فقد
 لعدم استبانة (21) استبعاد تم االستبانات تدقیق وبعد المعلمین، من ةاستبان  (452)

 االستبانات عدد أصبح وبذلك اآلخر، بعضها في الجدیة وعدم بعضها في اإلجابات اكتمال
 مجموع من (%86.2) نسبته ما شكلت استبانة (431) اإلحصائي للتحلیل الصالحة

 .الدراسة عینة صائصخ یبین التالي والجدول الموزعة، االستبانات
 الدیمغرافیة للمتغیراتً تبعا الدراسة عینة أفراد توزیع :(1) الجدول 

 النسبة التكرار الفئة المتغیرات
 المئویة

 49.0 211 ذكر
  الجنس 51.0 220 أنثى

 100.0 431 المجموع
 26.0 112 سنوات 5 من أقل

 35.7 154 سنة 15 – 5
 38.3 165 ةسن 15 من أكثر

 الخبرة سنوات

 100.0 431 المجموع
 12.5 54 دبلوم

 62.4 269 بكالوریوس
 25.1 108 علیا دراسات

 العلمي المؤهل

 100.0 431 المجموع
  :الدراسة أداة

 بالرجوع وذلك )استبانة( باعداد الباحثة قامت الدراسة، أسئلة على لإلجابة
 اإلدارة دور( مجاالت أربعة على موزعة فقرة (36) من وتكونت السابق واألدب للدراسات
ّالتنمر ظاهرة من ّالحد في ّالمدرسیة  تعزیز في ّالمدرسیة اإلدارة دور ّالطلبة، لدى ّالمدرسي ّ
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 توجیه في ّالمدرسیة اإلدارة دورة األمور، أولیاء مع التواصل خالل من ّاإلیجابي ّالسلوك
ّالتنمر سلوك من للحد ّالمعلمین  ظاهرة من ّالحد في ّالمدرسیة اإلدارة دورة ّالمدرسي، ّ

ّالتنمر  الخماسي لیكرت طریقة استخدم وقد ،)المحلي المجتمع مع ّبالتعاون ّالمدرسي ّ
 وكلما ،180 إلى 36 من علیه الكلیة الدرجة وتتراوح فقراته، من فقرة كل على لإلجابة
 ّالحكومیة لمدارسا مدیري ممارسة مستوى ارتفاع إلى ذلك أشار اإلجابات درجة ارتفعت

ّالتنمر ظاهرة من ّالحد في لدورهم عمان قصبة لواء في  .ّالمدرسي ّ
 :الدراسة أداة وثبات صدق

 باستخراج الباحثة قامت الدراسة، عینة على االستبانة بتوزیع البدء قبل 
 :التالیة بالطرق للمقیاس السیكومتریة الخصائص

 :المحكمین صدق
 محكمین،من (5) على بعرضها الباحثة قامت االداة، صدق من التأكد بهدف 

 الوقوف بهدف وذلك مؤتة، جامعة في التدریس هیئة أعضاء من واالختصاص الخبرة ذوي
 المحكمین وضع وقد الدراسة، أغراض مع لتتناسب لألداة؛ الظاهري الصدق دالالت على

 وانتماء غویةالل الصیاغة مدى حیث من المقیاس فقرات صالحیة حول ومالحظاتهم، آرائهم
 الفقرات بعض صیاغة تعدیل تم حیث برأیهم األخذ وتم إلیه، تنتمي الذي للمجال الفقرة

 .)(1) الملحق( في كما النهائیة بصورته لیخرج بعضها وتغییر
 :الداخلي االتساق
 لالستبانة الداخلي االتساق

 ًشخـصا (40) علـى بتطبیقهـا وذلـك للمقیـاس البناء صدق مؤشرات استخراج تم
 والدرجة المجال درجة االرتباط معامل استخراج وتم عینتها؛ خارج ومن الدراسة مجتمع من

            فـي معروضـة هـي كمـا "بیرسـون" ارتبـاط معامـل قیمـة بلغـت وقـد لالسـتبانة، الكلیـة
 . (3) الجدول 

  
  
  
  
  



 ..المدارس في العلیا األساسیة المرحلة طالب لدى المدرسي التنمر ظاهرة من الحد في المدرسیة اإلدارة دور
 المجالي قبالن/ د.أ، العرود یوسف تماضر/ أ

  
  

 -297-

 قیاسلم الكلیة والدرجة المجال درجة بین "بیرسون" ارتباط معامالت قیم :(3) الجدول
 الدراسة

 المجال الدراسة مجاالت
 األول

 المجال
 الثاني

 المجال
 ككل المقیاس الرابع المجال الثالث

 **421. **362. **392. **201. 1 األول المجال
 **565. **386. **463. 1  الثاني المجال
 **341. **543. 1   الثالث المجال
 **404. 1    الرابع المجال

 1     ككل المقیاس
 الكلیة والدرجة المجال درجة بین االرتباط معامالت أن (3) الجدول من یالحظ

 مستوى إحصائیاعند دالة قیم وجمیعها (0.565-0.341) بین تراوحت لالستبانة
(0.05). 

 :الدراسة أداة ثبات
 :یلي ما استخدام تم الدراسة، أداة ثبات من للتحقق
 على المقیاس طبق حیث  :(test-retest) االختبار ٕواعادة االختبار، طریقة •

 أعید ثم عینته، خارج ومن الدراسة مجتمع من ًشخصا (40) قوامها عینة
 .األول التطبیق مدة من أسبوعان مدته زمني بفاصل نفسها، العینة على تطبیقه

 الثبات معامل بلغ وقد التطبیقین، بین "بیرسون" االرتباط معامل حساب وتم 
 . مرتفع تثبا معامل وهو  (0.869)

 الدراسـة، أداة مـصداقیة مـن للتأكـد االختبـار هـذا یـستعمل:"كرونباخ ألفا" معامل •
 ثبـات معامـل اسـتخدام تم حیث االختبار، في والصحة الصالحیة لها یكون حتى
 الدراسة عینة إجابات في التناسق مدى یقیس إذ (Cronbach's Alpha) ألفا

 فــوق ومــا (%70) عنـد ةمقبولـ قیمتــه وتكـون األداة، فقـرات كــل علـى
(Sekaran&Bougie, 2016)، ككـل للمقیـاس ألفـا معامــل بلـغ وقـد 

 .االختبارات نتائج یوضح اآلتي والجدول ،(0.911)
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 الدراسة ألداة "ألفا كرونباخ" ومعادلة االختبار، إعادة بطریقة الثبات قیم :(4) الجدول
 عدد األبعاد

 الفقرات
  ألفا كرونباخ

Cronbach’s 
Alpha 

 إعادة بطریقة لثباتا
 االختبار

 0.857 0.831 6 األول المجال
 0.794 0.762 6 الثاني المجال
 0.769 0.793 6 الثالث المجال
 0.843 0.810 6 الرابع المجال

 0.869 0.911 36 ككل المقیاس
 بین تراوح االختبار، إعادة بطریقة الثبات معامل أن (4) الجدول من یالحظ 

 بین لألبعاد "ألفا كرونباخ" معامل قیم وتراوحت (0.869) ككل لألداة ،(0.769-0.857)
  . تطبیقها في للثقة یدعو مما ،(0.911)ككل لألداة  (0.762-0.831)

 .االستبانة تصحیح
 لیكرت" طریقة وضع تم االستبانة فقرات على العینة أفراد تقدیرات لقیاس

 .)ًجدا قلیل( ،)لقلی( ،)متوسط( ،)كبیر( ،)ًجدا كبیر( :"الخماسي
 :التالي النحو على وذلك المستوى لقیاس الدراسة عینة إلجابات أوزان إعطاء تم وعلیه

 .)(1) ًجدا قلیل ،(2) قلیل ،(3) متوسط ،(4) كبیر ،(5) ًجدا كبیر(
 من فقرة كل على الدراسة عینة أفراد لتقدیرات الحسابیة المتوسطات ولتفسیر

 :التالیة المعادلة احتساب تم فقد مجاالتها، من المج كل وعلى االستبانة، فقرات
 1-5 )لألوزان( األدنى الحد – األعلى الحد

 =الفئة طول
 المفترضة الفئات عدد

= 
3 

= 1.33 

 :التالي المعیار اعتماد تم لذلك واستنادا
 2.33-1 =المنخفض المستوى •
 3.66-2.34 =المتوسط المستوى •
 5-3.67 =المرتفع المستوى •
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 .الدراسة نتائج
 ّاألساسیة المدارس مدیري ممارسة درجة ما :األول بالسؤال المتعلقة النتائج: ًأوال

ّالتنمر ظاهرة من ّللحد لدورهم ّالحكومیة عمان قصبة لواء مدارس في العلیا  لدى ّالمدرسي ّ
  المعلمین؟ نظر وجهة من ّالطلبة

 المعیاریة نحرافاتواال الحسابیة، المتوسطات حساب تم السؤال، عن ولإلجابة
 :اآلتي النحو على وذلك ككل، والمقیاس الدراسة مجاالت فقرات على المعلمین إلجابات
 فقرات على المعلمین إلجابات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات :(6) الجدول

 الدراسة مقیاس مجاالت

 المتوسط المجال الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 ةالدرج الرتبة المعیاري

 من ّالحد في ّالمدرسیة اإلدارة دور 1
ّالتنمر ظاهرة  مرتفعة 1 961. 3.43 ّالطلبة لدى ّالمدرسي ّ

2 
 تعزیز في ّالمدرسیة اإلدارة دور

 التواصل خالل من ّاإلیجابي ّالسلوك
 األمور أولیاء مع

 متوسطة 2 873. 3.33

3 
 توجیه في ّالمدرسیة اإلدارة دورة

ّالتنمر سلوك من للحد ّالمعلمین ّ 
 ّالمدرسي

 متوسطة 3 882. 3.21

4 
 من ّالحد في ّالمدرسیة اإلدارة دورة

ّالتنمر ظاهرة  مع ّبالتعاون ّالمدرسي ّ
 المحلي المجتمع

 متوسطة 4 1.028 3.17

 ّللحد لدورهم المدارس مدیري ممارسة درجة
ّالتنمر ظاهرة من  متوسطة ----- 3.29 ككل ّ

 الدراسة عینة أفراد إلجابات العام الحسابي طالمتوس أن (6) الجدول من یظهر
 درجة من متوسط مستوى وجود یعني مما ،(3.29) بلغ الدراسة مقیاس فقرات على

 لدورهم ّالحكومیة عمان قصبة لواء مدارس في العلیا ّاألساسیة المدارس مدیري ممارسة
ّالتنمر ظاهرة من ّللحد  .نالمعلمی نظر وجهة من ّالطلبة لدى ّالمدرسي ّ
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 اإلدارة دور) األول المجال أن الجدول من فیظهر الدراسة مجاالت یخص وفیما
ّالتنمر ظاهرة من ّالحد في ّالمدرسیة  بأعلى األولى المرتبة احتل(ّالطلبة لدى ّالمدرسي ّ
 اإلدارة دور) الثاني المجال تاله ثم متوسط، وبمستوى (3.43) بلغ حیث حسابي متوسط

 الثانیة المرتبة (األمور أولیاء مع التواصل خالل من ّاإلیجابي لوكّالس تعزیز في ّالمدرسیة
 في ّالمدرسیة اإلدارة دورة) المجال وجاء متوسط، وبمستوى (3.33) حسابي بمتوسط
ّالتنمر سلوك من للحد ّالمعلمین توجیه  حسابي وبمتوسط الثالثة المرتبة في ,(ّالمدرسي ّ

 من ّالحد في ّالمدرسیة اإلدارة دورة) الرابع لمجالا كان فیما متوسط، بمستوى (3.21) بلغ
ّالتنمر ظاهرة  حسابي بمتوسط األخیرة بالمرتبة (المحلي المجتمع مع ّبالتعاون ّالمدرسي ّ

 المدارس لمدیري متوسطة ممارسة درجة هناك بأن ذلك ویفسر.متوسط وبمستوى (3.17)
 والعنف التنمر ظاهرة من الحد في ّالحكومیة عمان قصبة لواء مدارس في العلیا ّاألساسیة
 مشاكل متابعة في تبذله الذي المجهود في والمتمثل المعلمین، نظر وجهة من المدرسي
 ترتقي لم الممارسة من الدرجة هذه ولكن المدرسي، والعنف التنمر ظاهرة من للحد الطالب

 ٕواجراءاتها سیاساتها خالل من المدرسیة اإلدارة قیام حیث من المطلوب المستوى إلى
 المتكررة بالشكاوى خاص صندوق إعداد من الظاهرة هذه من للحد المدرسة في المتبعة

 .دوري بشكل وجدت إن التنمریة السلوكیات ورصد الطلبة، بین
 والعنف التنمر ظاهرة من للحد المدارس مدیري ممارسة درجة أنً ملحوظا بدأ حیث

 بینها ّاإلیجابي ّالسلوك بتعزیز اإلدارة ممارسة مستوى في االنخفاض خالل من المدرسي
 هذه من الحد في تسهم والتي اإلیجابي التواصل بعملیة المتمثل األمور أولیاء وبین

 السلوكیات بمضار لتعریفهم األمور ألولیاء اإلرشادیة والندوات الدورات كعقد الظاهرة،
 توجیه نحو لمدارسا مدیري ممارسة مستوى انخفاض إلى باإلضافة وآثارها، العدوانیة
ّالتنمر سلوك من للحد ّالمعلمین  مجلس بتشكیل الكافي االهتمام خالل من ّالمدرسي، ّ
 التي الظروف أو أسبابها على والتعرف المشكلة هذه مناقشة فیه یتم واإلداریین للمعلمین

 تبین والتي (2010) الفیومي دراسة نتیجة مع النتیجة هذه اتفقت وقد .انتشارها إلى أدت
ّأن درجة ممارسة مدیري المدارس الحكومیة لدورهم في الحد من ظاهرة العنف المدرسي  ّ ّ
ّلدى الطلبة من وجهة نظر المعلمین كانت بدرجة متوسطة، كما اختلفت هذه النتیجة مع  ّ

ّأن فاعلیة دور مدیري المدارس الثانویة في  بینت والتي ،(2015)نتیجة دراسة السید  ّ
ّالتصدي لظاهرة ا   .ًلعنف من وجهة المعلمین كان مرتفعاّ

 داللة ذات فروق یوجد هل :الثاني السؤال على باإلجابة المتعلقة النتائج: ًثانیا
 تقدیرهم في المعلمین استجابة ّمتوسطات بین (≥0.05α) ّالداللة مستوى عند إحصائیة

 ظاهرة من ّحدال في لدورهم عمان قصبة لواء في ّالحكومیة المدارس مدیري ممارسة لدرجة
ّالتنمر  ؟)ّالعلمي المؤهل الخبرة، الجنس،( لمتغیرات تعزى ّالمدرسي ّ
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 المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات إیجاد تم السؤال، عن ولإلجابة
 استجابة ّمتوسطات في فروق وجود لمعرفة الدراسة أداة على الدراسة عینة أفراد إلجابات
 ظاهرة من ّالحد في لدورهم ّالحكومیة المدارس مدیري مارسةم لدرجة تقدیرهم في المعلمین

ّالتنمر  عمان، قصبة لواء في )ّالعلمي المؤهل الخبرة، الجنس،( لمتغیرات تعزى ّالمدرسي ّ
 :اآلتي النحو على وذلك

 المؤهل الخبرة، الجنس، لمتغیرً تبعا المعیاریة واالنحرافات المتوسطات :(8) الجدول
 العلمي

 المتوسط العدد فئةال المتغیر
 المعیاري االنحراف الحسابي

 0.703 3.21 211 ذكر
 الجنس

 0.613 3.36 220 أنثى
 0.564 3.43 112 سنوات 5 من أقل
 الخبرة 0.663 3.27 154 سنة 15 – 5 من

 0.709 3.20 165 سنة 15 من أكثر
 0.679 3.21 54 دبلوم

 المؤهل 0.638 3.31 269 بكالوریوس
 العلمي

 0.713 3.25 108 علیا دراسات
 في الدراسة عینة أفراد استجابات في ظاهریة فروق وجود (8) الجدول من یتضح

 ظاهرة من ّالحد في لدورهم عمان قصبة لواء في ّالحكومیة المدارس مدیري ممارسة درجة
ّالتنمر  لها الحسابي المتوسط بلغ فقد اإلناث لمصلحة الجنس لمتغیر تعزى ّالمدرسي ّ

 وجود الجدول من ویظهر كما ،(3.21)للذكور الحسابي المتوسط بلغ بینما  (3.36)
 المدارس مدیري ممارسة درجة في الدراسة عینة أفراد استجابات في ظاهریة فروق

ّالتنمر ظاهرة من ّالحد في لدورهم ّالحكومیة  ذوي لمصلحة الخبرة لمتغیر تعزى ّالمدرسي ّ
 ذوي كان بینما (3.43) لها الحسابي المتوسط بلغ حیث (سنوات 5 من أقل) الخبرة
 فروق وجود تبین كما ،(3.20) بلغ حیث حسابي متوسط بأقل (سنة 15 من أكثر) الخبرة

 في لدورهم ّالحكومیة المدارس مدیري ممارسة درجة في العینة أفراد استجابات في ظاهریة
ّالتنمر ظاهرة من ّالحد  درجة على الحاصلین ولصالح عمليال المؤهل لمتغیر تعزى ّالمدرسي ّ



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -302-

 على )دبلوم( درجة على الحاصلین حصل بینما (3.31) حسابي بمتوسط )بكالوریوس(
 .(3.21) بلغ حیث حسابي متوسط أقل

 قامت (α=0.05) الداللة مستوى عند ًإحصائیا دالة الفروق كانت فیما ولمعرفة
 : النتائج یلي وفیما التباین اختبار باستخدام الباحثة
 ,الجنس( المجموعات بین الفروق في ودالالتها )ف( وقیمة التباین تحلیل :(11) الجدول

  )المؤهل ,الخیرة

 مجموع المصدر
 المربعات

 درجات
 df الحریة

 متوسط
 الداللة F قیمة المربعات

 اإلحصائیة
 010. 6.699 2.867 1 2.867 الجنس
 003. 8.841 3.784 1 3.784 الخبرة

 863. 030. 013. 1 013. العلمي المؤهل
   428. 427 182.763 الخطأ

    431 4844.011 المجموع
 المجموع
    430 188.988 المصحح

 داللة مستوى عند ٍإحصائیة ٍداللة ذات فروق وجود إلى (8) الجدول ویشیر
(0.05α=) المدارس مدیري ممارسة لدرجة تقدیرهم في المعلمین استجابة ّمتوسطات في 

ّالتنمر ظاهرة من ّالحد في لدورهم ّالحكومیة  بلغت حیث الجنس لمتغیر تعزى ّالمدرسي ّ
 كما.(0.05) المحددة القیمة من أعلى (0.010) الداللة مستوى عند (6.699) ف قیمة
 (=0.05α) داللة مستوى عند ٍإحصائیة ٍداللة ذات فروق وجود إلى (8) الجدول یشیر

 عند (8.841) ف قیمة بلغت حیث الخبرة متغیرل تعزى المعلمین استجابة ّمتوسطات في
 عدم (8) الجدول یبین كما.(0.05) المحددة القیمة من أعلى (0.003) الداللة مستوى

 استجابة ّمتوسطات في (α=0.05) داللة مستوى عند ٍإحصائیة ٍداللة ذات فروق وجود
 الداللة ستوىم عند (0.030) ف قیمة بلغت حیث العلمي المؤهل لمتغیر تعزى المعلمین

 .دالة وغیر  (0.863)
 إلدارة ممارسة فیها یتواجد اإلناث مدارس أن إلى النتیجة هذه تفسر حیث

 السعدي دراسة نتیجة علیه أكدت ما وهذا المدرسي، العنف ظاهرة من الحد في المدرسة
ة ّتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة لدور اإلدار أنه بینت والتي (2010)
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ّالمدرسیة في مواجهة العنف المدرسي عند مستوى الداللة  ّ ّتعزى لمتغیر النوع   (0.05)ّ ّ
 مدیري ممارسة لدرجة تقدیرهم في المعلمین الستجابات بالنسبة أما .لصالح اإلناث

ّالتنمر ظاهرة من ّالحد في لدورهم عمان قصبة لواء في ّالحكومیة المدارس  تعزى ّالمدرسي ّ
 الخبرة مستویات في اختالف هناك أن إلى ذلك ویفسر األقل، الخبرة لصالح الخبرة لمتغیر

 التعامل كیفیة معرفة في قلیلة خبرة یمتلكون خبرة األقل المعلمین أن حیث المعلمین، لدى
 بها یقوم التي ممارسة هناك أن یرون فهم لذلك المدرسي؛ والعنف التنمر ظاهرة مع

 الخبرة یمتلكون الذین للمعلمین بالنسبة أما .كانت مهما ةالظاهر هذه من الحد نحو المدراء
 التي المختلفة الممارسات بین التمییز على قادرون فإنهم الظاهرة هذه مع التعامل في

 القصور أوجه وتحدید معرفة على قادرون الوقت وبنفس المدارس مدراء بها یقوم
 .لدیهم والضعف

 :التوصیات
 وهي التوصیات من مجموعة تقدیم یمكن فإن ةالحالی الدراسة نتائج ضوء في

  :كاآلتي
 بضرورة توصي الباحثة فإن األردنیة المدرسیة البیئة في التنمر ظاهرة لوجود ًنظرا •

 النفسیة، وحاجاتهم متطلباتهم عن للتعبیر للطلبة المناسبة التعلیمیة البیئة تعزیز
 من للتخفیف الفعالة یةوالالصف الصفیة األنشطة الطلبة إشراك طریق عن ورغباتهم

 .التنمریة السلوكیات
 في العلیا ّاألساسیة المدارس مدیري ممارسة درجة من متوسط مستوى لوجود ًنظرا •

ّالتنمر ظاهرة من ّللحد لدورهم ّالحكومیة عمان قصبة لواء مدارس  لدى ّالمدرسي ّ
األسرة ّتفعیل التواصل بین  على التركیز زیادة بضرورة الباحثة توصي ّالطلبة،

ّوالمدرسة والمجتمع المحلي من قبل إدارة المدرسة لعالج السلوك التنمري، ونشر 
  .الثقافة التوعویة بمضار هذه الظاهرة

 في العلیا ّاألساسیة المدارس مدیري ممارسة درجة من متوسط مستوى لوجود ًنظرا •
ّالتنمر ظاهرة من ّللحد لدورهم ّالحكومیة عمان قصبة لواء مدارس  لدى ّدرسيالم ّ
  :باآلتي الباحثة توصي ّالطلبة

 عقد إلى الحكومیة عمان قصبة لواء في المدارس مدیري توجه على التركیز •
 خاللها من یتم والتي التربویین والمرشدین للمعلمین التدریبیة الدورات
 .الطلبة بین السلبیة التنمر وآثار مظاهر أهم توضیح
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 جهة من الطلبة بین اإلنسانیة قاتالعال تنمیة نحو متواصل بشكل السعي  •
 على قائمة تكون المدرسة بیئة داخل أخرى جهة من والمعلمین الطلبة وبین

  .واالحترام والمحبة المودة
 المعدل منخفضي للطلبة الدعم بتقدیم المدرسیة اإلدارة اهتمام زیادة •

 .تهموقدرا میولهم ومراعاة الفاعلة، التعلم أسالیب توفیر خالل من التحصیلي
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الدراسة أداة   
 النهائیة بصورتها االستبانة

  ّالمعلمة زمیلتي / ّالمعلم زمیلي
 -:وبعد وبركاته اهللا ورحمة علیكم السالم

ّالتنمر ظاهرة من ّالحد في ّالمدرسیة اإلدارة دور) بعنوان دراسة الباحثة تجري  لدى ّ
 یدیك بین فإن لذا ،(ّومیةالحك ّعمان قصبة لواء مدارس في العلیا ّاألساسیة المرحلة طلبة

 ظاهرة من ّالحد في ّالمدرسیة اإلدارة بها تقوم أن یجب ّالتي الممارسات من مجموعة
ّالتنمر  درجة وتحت ممارسة ّكل أمام (√) إشارة ووضع بدقة قراءتها یرجى ّالمدرسي، ّ
 .مناسبة تراها ّالتي الحكم

 البحث لغایات وتستخدم دأح علیها ّیطلع ولن ّسریة ستكون إجاباتك ّبأن ًعلما
 .فقط ّالعلمي

 تعاونكم لحسنً وشكرا
 

 العرود یوسف تماضر  :الباحثة
  

  ّالشخصیة البیانات
 []  أنثى  []  ذكر: الجنس

 
  :الخبرة سنوات

 []  سنوات 15-5  [] سنوات 5 من أقل
 [] سنة 15 من أكثر

 :ّالعلمي ّالمؤهل
 [] علیا دراسات          []  بكالوریوس  [] دبلوم
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ّالتنمر ظاهرة من ّالحد في ّالمدرسیة اإلدارة دور :األول المجال  لدى ّالمدرسي ّ
  :ّالطلبة

 كبیر الفقرة ت
 جدا

 ًجدا قلیل  قلیل ّمتوسط كبیر

 من ّالطلبة لمشاكل ّالمدرسیة اإلدارة متابعة 1
 .ّالشكاوى صندوق خالل

     

ّالتنمریة ّالسلوكیات رصد 2  مستمر بشكل ّ
 األماكن ّوالسیما المدرسة داخل ّتالمیذلل

ّالتنمر فیها یحدث ّالتي ّ. 

     

 مناسب مناخ بتهیئة ّالمدرسیة اإلدارة قیام 3
 .الطلبة اعتداء دون للحیلولة

     

 المناوبة خطة بوضع ّالمدرسیة اإلدارة قیام 4
 شدید بحرص ّالمدرسي والجدول ّالیومیة

 .ّالطلبة بین الحوادث وقوع لمنع

     

 الحوار لغة بتعزیز ّالمدرسیة اإلدارة قیام 5
 .ّالطلبة بین اآلخر والرأي الرأي واحترام

     

 كافة بمعاملة ّوالمعلمین المدرسة مدیر قیام 6
 الفروق عن ّالنظر ّبغض باحترام ّالطلبة
 .ّالفردیة

     

 خالل من ّياإلیجاب ّالسلوك تعزیز في ّالمدرسیة اإلدارة دور :ّالثاني المجال
 :األمور أولیاء مع التواصل

 كبیر الفقرة ت
 جدا

 قلیل  قلیل ّمتوسط كبیر
 ًجدا

 ألولیاء ّدوریة لقاءات ّالمدرسیة اإلدارة تعقد 1
 .أبنائهم أوضاع لمناقشة األمور

     

 تقاریر األمور ألولیاء ّالمدرسیة اإلدارة ّتقدم 2
 .أبنائهم سلوك عن ّدوریة

     

 للطلبة البیتیة بالزیارات ّالمدرسیة ارةاإلد قیام 3
 .العنیفة النزعة ذوي
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 كبیر الفقرة ت
 جدا

 قلیل  قلیل ّمتوسط كبیر
 ًجدا

 فرصة األمور أولیاء ّالمدرسیة اإلدارة تمنح 4
 تؤثر ّالتي الهامة القرارات اتخاذ في للمشاركة

 .ّالطلبة على

     

 من مجلس بتشكیل ّالمدرسیة اإلدارة قیام 5
 لیتولى األمور وأولیاء ّوالمعلمین اإلداریین
ّالتنمر مشكلة مناقشة  مقاومتها ّوكیفیة ّ
 .علیها والتغلب

     

 اجتماعات بعقد ّالمدرسیة اإلدارة قیام 6
 .األمور ألولیاء ّإرشادیة دورات/وندوات

     

 سلوك من للحد ّالمعلمین توجیه في ّالمدرسیة اإلدارة دورة: الثالث المجال
ّالتنمر   :ّالمدرسي ّ

 كبیر الفقرة ت
 جدا

 ًجدا قلیل  قلیل ّمتوسط كبیر

 العالقة بتعزیز ّالمدرسیة اإلدارة قیام 1
 وبین ّوالطلبة ّالمعلمین بین ّاإلیجابیة
 .ّوالطلبة اإلداریین

     

 ّالمعلم كفاءة برفع ّالمدرسیة اإلدارة قیام 2
 ورشات حضور على ّحثه خالل من ًتربویا
 ّوالتعلیم ّالتربیة وزارة تعقدها ّالتي العمل
ّالتنمر موضوع حول ّ. 

     

 یكون أن ّالمعلم ّالمدرسیة اإلدارة ّتشجع 3
 على العقوبة إیقاع حاالت في ًمعتدال ًلطیفا
 .ّالطلبة

     

 یكون أن على ّالمعلم ّالمدرسیة اإلدارة ّحث 4
 .طلبته مع تعامله في ًمتسامحا

     

 عدم ّالمعلمین على ّالمدرسیة اإلدارة تؤكد 5
ّاللفظیة اناتاإله استخدام  من ّالسخریة أو ّ
 .ّالطلبة

     

 لتدریب ّالمختصین ّالمدرسیة اإلدارة تستقدم 6
 .المشاكل ّحل أسالیب على ّالمعلمین
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ّالتنمر ظاهرة من ّالحد في ّالمدرسیة اإلدارة دورة :الرابع المجال  ّالمدرسي ّ
  :المحلي المجتمع مع ّبالتعاون

 كبیر الفقرة ت
 جدا

 قلیل  قلیل ّمتوسط كبیر
 ًجدا

 في ّاتصال قنوات ّالمدرسیة اإلدارة توجد 1
ّالتنمر بمنع تختص ّالمحلي المجتمع ّ. 

     

 في ّوالثبات بالوضوح ّالمدرسیة اإلدارة تلتزم 2
 ّتشجع ّالتي ّالمجتمعیة األحداث مع ّالتعامل

ّالتنمر ممارسة على ّ. 

     

 الحوار) بتبادل ّالمدرسیة اإلدارة تقوم 3
 المجتمع ّمؤسسات مع (ّالناجحة ّوالتجارب

 .ّالمدني

     

 ّمؤسسات مع ّبالتشارك ّالمدرسیة اإلدارة قیام 4
 للقضاء سیاسات تنفیذ في ّالمدني المجتمع

 .المرغوبة غیر ّالسلوكیات على

     

 المجتمع دور بتفعیل ّالمدرسیة اإلدارة قیام 5
 .ّالنزاعات في كوسیط ّالمحلي

     

 الفاعلة الجهات مع ّالمدرسیة اإلدارة تشارك 6
 ّللحد ّالمجتمعي الوعي رفع في المجتمع في
 .الظاهرة من

     

 
  


