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 المدارس اإلعدادية في منطقة النقب من وجهة نظر المعلمين ي االستقواء لدى مدير 

 حسن محمد الشافعي
 *منيرة محمود الشرمانأ.د. 

 ملخص:
مدارس اإلعدادية في منطقة هدفت هذه الدراسة الكشف عن درجة االستقواء لدى مديري ال

النقب من وجهة نظر المعلمين. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي من 
خالل تطوير استبانة تم التأكد من صدقها وثباتها. طبقت الدراسة على عينة عشوائية نسبية 

ت االستقواء جاء ددرجة أن جميع مجاال وأظهرت نتائج الدراسة ،ومعلمة ا  ( معلم062تكونت من )
( تعزى ألثر الجنس في جميع ≤0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )منخفضة كما تبين 

( تعزى ألثر المؤهل العلمي في ≤0.05المجاالت، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )
الخبرة في ( تعزى ألثر سنوات ≤0.05جميع المجاالت، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )
( تعزى ألثر المنطقة في جميع ≤0.05جميع المجاالت، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )

، وكان من ادرز المجاالت، باستثناء مجال االستقواء االجتماعي، وجاءت الفروق لصالح المدينة
 .ءستقوااال لمواجهةالباحُث بإعداِده  مالمقياِس الذي قا من اإلدارييناستفادُة  التوصيات

 .منطقة النقب والمدارس، التسلط، التنمر، معلم واالستقواء، مدير الكلمات المفتاحية: 
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The Bullying of Junior High School Principals in the Negev Region 

from the Point of View of Teachers 

 

Hassan Mohammed Al-Shafei  

 *Shurman-Muneera M. Al. Prof     

Abstract: 

     The aim of this study was to reveal the degree of bullying among 

principals of junior high schools in the Negev region from the point of 

view of the teachers. To achieve the objectives of the study the descriptive 

descriptive method was used through the development of a questionnaire 

has been verified the validity and stability. The results of the study showed 

that all areas of bullying were low and no statistically significant 

differences were found )≤0.05) due to the effect of sex in all fields. There 

were no statistically significant differences (≤0.05) due to the effect of 

the academic qualification in all fields, and the absence of statistically 

significant differences )≤0.05) due to the effect of the years of experience 

in all fields, and the absence of statistically significant differences 

)≤0.05) except in the area of social bullying, and the differences came in 

favor of the city Among the most prominent recommendation = 

Administrators benfit from the scale that the researcher prepared to face 

bullying. 

Keywords: bullying, school principals, teachers of the Negev region. 
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 :المقدمة

باتت ظاهرة االستقواء تّتسم بالخطورة، فال تكاد مؤّسسة تعليمّية أو غير تعليمّية تخلو من 
أشكاله، لذا فمعالجته تعد أمر ا ضروريًّا وحتميًّا، وهي مسؤولّية مشتركة دين جميع األطراف، أحد 

وال تكون عملّية العالج فّعالة إال بعد استئصال جذور هذه الّظاهرة واألسباب المؤّدّية إليها، والّسعي 
أدوارهم في الحد من أثر لحلها بالّطرق الّسلمّية، لذا يتوجب على مؤّسسات المجتمع وأفراده ممارسة 

 هذه الّظاهرة ومنع انتشارها.
وحدة إدارّية نظامّية  بوصفهاوكون المدرسة مؤّسسة تربوّية أوجدها المجتمع لتحقيق أهدافه، و 

وأساسّية ألّي نظام تربوّي وفي أّي دلد في هذا العالم، وكونها تمثل المستوى اإلجرائي للعملّية 
ذا الّنظام، وكل ما يجري داخلها من تفاعالت وممارسات ينعكس على الّتربوّية، وتعد قاعدتها له

جميع العاملين فيها من معّلمين ومتعّلمين وإداريين ومستخدمين، وما ينشأ عن ذلك من مناخ 
يتحدد وفق ا لطبيعة العالقات المؤّسسية اّلتي تسودها، إذ تعد ثاني مؤّسسات الّتنشئة االجتماعّية بعد 

ة الفرد تنشئة اجتماعّية سوّية سليمة؛ وكونها وجدت لتعديل الفلسفة المجتمعّية إلى األسرة في تنشئ
عادات سلوكّية تؤمن الّنمو المتكامل والّسليم للفرد، كما أوكل إليها المجتمع تحقيق أهدافه الّرامية 

عليم إلى تربية الّنشء، وصياغة العقول لتأخذ دورها في صناعة المستقبل، وتليها مؤّسسات التّ 
 & Al-Assafالعالي التي تكمل دور المدرسة في الّتربية والّتعليم وتحقيق األهداف المجتمعّية )

Al-Sarayra, 2010.) 
فالمدارس بطلبتها ومعّلميها وموظفيها تضم شرائح مجتمعّية متنوعة، وتخضع لظروف 

يئتها الّثقافّية الخاصة اّلتي د فضال  عنالمجتمع الّسياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية وتتأثر دها، 
ات الّسلوكّية، والعادات وأساليب العمل، وهي تجاهتحتوي مجموعة من القوانين واألنظمة والقيم وال

الّشريحة التي تضم أكبر عدد من أفراد المجتمع؛ لذا يجب على إداراتها الّتربوّية أن تسعى دائم ا 
لّدافئ اّلذي يعكس الحالة الّصحّية لتلك المؤّسسات، وأن لتوفير األجواء الّسليمة والمناخ الّتنظيمي ا

تؤّمن ألفرادها الحرّية الكافية، وأن تؤكد ممارسة الّديمقراطّية في القول والفعل، وفي الحوار وتقبل 
الّرأي والّرأي اآلخر، كما يجب عليها أن تغرس قيم الّتسامح والّتعاون، واالدتعاد عن الّتعصب 

اإلقليمي، ونشر المعرفة والعلم، وبناء الّشخصية الّسليمة في إطار منظومة قيمية الّديني والعرقي و 
ا عن أشكال االنحراف وااللتواء واإليذاء والتعّسف والّتسلط؛ إذ يرتبط العنف بالّثقافة  متوازنة، بعيد 

 (. Graiba, 2015اّلتي تسعى هذه المؤّسسات إلى نشرها دين أفراد المجتمع )
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هو إحدى الّركائز األساسّية في العملّية الّتربوّية، وكذلك المدير؛ فهو القائد وكون المعّلم 
والموّجه والمشرف األّول والمسؤول عن قيادة وتسيير أمور المدرسة، وما يجري دداخلها، وبين كافة 
عناصرها من عمليات وتفاعالت، وبالّتالي فإن أي تعرض للمعّلم أو اإلداري سواء كان باألذى أو 

ضدهم يعد قضّية مرفوضة العتبارات  العنف والعدوانلّضرر أو ممارسة أي شكل من أشكال ا
إنسانّية وأخالقّية واجتماعّية، كونها انتهاك لكرامة كل منهم ومكانته وتقليل من هيبته، وهذا ددوره 

ن في اآلونة على المعّلمي لزيادة االستقواء، ويحد من دافعّية اإلنجاز لديه. ونظر ا على العمليؤثر 
األخيرة، قامت اإلدارات الّتربوّية باتخاذ إجراءات كثيرة للحد من هذه الّظاهرة كتشديد العقوبات ضد 
ا منها بأن هذا األسلوب عالجي لهذه الّظاهرة، ولكن يرى البعض أن تشديد  المستقويين، اعتقاد 

ا يؤدي إلى تضّخم المشكلة العقوبات ضد المستقويين شكل من أشكال العنف المضاد، وبالّتالي هذ
 (.Sanososti، 0200وممارسة عنف آخر أشد وال يسهم في حّلها )

والمؤّسسات الّتربوّية دوجه عام، وإدارة المدارس دوجه خاص تواجه استمرار سيطرة أساليب 
 تقليدّية من الّتفكير والّسلوك اإلداري والقيادي، وقصور في نظام اإلشراف الّتربوي داخل المدارس

ووجود خطط تعليمّية ال تؤدي الغرض العلمي الحديث وال تعبر عن طموحات المجتمع وآماله 
 وبالّتالي وجب علينا االهتمام دهذه الّظاهرة. 

 ((concept of bullyingمفهوم االستقواء 
ظهر مفهوم االستقواء في منتصف الّثمانينات من القرن العشرين من قبل اإلخصائيين 

ن اهتموا دهذا الجانب في المؤّسسات الّسويدّية والّنرويجّية، وحاولوا البحث عنه في الّنفسيين اّلذي
( دتحليل Leymann، 0992ديئة العمل في دداية الّتسعينات من القرن العشرين، إذ قام ليمن )

مفهوم االستقواء في مكان العمل، من خالل دراسة الّسلوك المرتبط باالعتداء على العاملين، وقام 
قصي اآلثار الّنفسّية الّسلبّية للموظفين والعاملين الذين يتعرضون إلى اإلساءة، وقد خلص إلى أن دت

العاملين اّلذين تعرضوا لإلهانة واالستبعاد أو العقوبة من قبل زمالئهم في العمل قد عانوا من آثار 
 سلبّية كبيرة كالعزلة االجتماعّية واإلحباط واالكتئاب والقلق.

( أّن االستقواء في مكان العمل يمثل سلوكات عدائّية ضد Namie، 0222ي )واعتبر نام
موظفين معينين بصورة مستمرة وهذا يؤّدي إلى شعورهم باالكتئاب واإلجهاد والّرغبة في ترك العمل 
واالدتعاد عن الّناس، واعتبرها على أّنها ظاهرة ينظر فيها الفرد إلى نفسه على أّنه غير قادر على 

 ع عن نفسه نتيجة تعرضه لسلوكيات سلبّية من قبل شخص أو أكثر من زمالئه في العمل.الّدفا
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أّن االستقواء سلوك ( Al-Sarayra,2009) & Qatamiقطامي والصرايرة  في حين دين  
عنفي طويل المدى يقوم به فرد أو مجموعة من األفراد ضد فرد غير قادر على الّدفاع عن نفسه 

 نفسيًّا.  وقد يكون جسديًّا أو
تمت دراسته  ا( بأن االستقواء سلوك مثير لالهتمام إذTehrani، 0222) يوبين تهران

ضمن مصطلحات مختلفة كالعاطفّية واإلساءة أو االعتداء واإليذاء والّتحرش والّتنمر في مكان 
إليماءات العمل، وسوء المعاملة، والغوغائّية، ومن الممكن إظهار االستقواء بأساليب مختلفة، مثل ا

أو الّنظر بصورة سلبّية نحو الّشخص المستهدف أو تجاهل الّشخص المستهدف أو رفض 
 االستماع له.

أن االستقواء ظاهرة يغلب عليها الّطابع الخفي والّسرّية  ((Omar,2010 عمر وأوضح
تحدثون عن الّتامة، إذ ال يمكن اكتشافها دبساطة، لذا قد يكون اآلباء والمعّلمون غير واعين لها وي

هذه الّظاهرة في حدود ضّيقة، والّضحايا عادة ال يخبرون اآلخرين بمشكالتهم، وقد ينتظروا فترة 
طويلة لكي يفعلوا ذلك بسبب شعورهم بالخزي وقّلة ثقتهم باآلخرين في تقديم المساعدة لهم، ومن 

مستقبلية في حال األسباب اّلتي تدفع لعدم اإلعالن عنها هو خوفهم من حدوث عقوبات وإساءات 
 إعالم اآلخرين. 

ومتكرر يهدف إلى إيقاع األذى  ،مما سبق يستنتج الباحثان أن االستقواء سلوك مستمر
بشخص معين من خالل استخدام أساليب وأشكال مختلفة تعزى إلى عدم توازن القّوة دين الّطرفين، 

قي وأّن االستقواء يختلف عن ويجب أن ال يتم دمجه مع المفهوم المرتبط بالّتحرش الجنسي والعر 
ة ضمن األمثلة المرتبطة بالّتطورات العرقّية أو الجنسّية، ق يظهر بصورة رئيسالّتحرش كون الفر 

 واّنه سلوك يمكن أن ينجم عن حاالت منفردة.
 أسباب االستقواء:

( إلى أّن من أسباب االستقواء (AL-Zubi & Mehdat,2014 ت الزعبي والمهداتوأشار       
يتمثل في الحاجة إلى الّسيطرة، وضعف الّثقة بالّنفس، والّشعور الّدائم بعدم األمان، والخوف  ما

حالة من عدم الّتوازن  فضال  عنالمستمر من تفوق الّضحّية وقيامها بالعمل بشكل أفضل منه، 
قاع وتتمثل في االضطرابات الّنفسّية، واالكتئاب، واضطرابات في الّشخصّية، واإلصرار على إي

ن ضحايا في الّسادق كما يتصفون بالحقد والحسد و المستقو  ما يكون األذى باآلخرين، وعادة 
والكذب، والخداع، ومن العوامل ما يتعلق دثقافة المؤّسسة من خالل وجود إدارة ضاغطة إلى حد 
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كان العمل، كبير أو انعدام األمن دين العاملين، والمنافسة الكبيرة دينهم، والّصراعات المستمرة في م
م في الّلجوء هومستوى العاملين األكاديمي فجميع هذه العوامل تعزز سلوك االستقواء، وتس

 لممارسته في ديئة العمل.
 :في المؤسسات التربوية النظريات التي تفّسر ظاهرة االستقواء

و ترى هذه الّنظرّية أن الّطفل يولد وه( psychoanalysis Theoryالّنظرّية الّتحليلّية:) -
وغريزة الحياة فالموت تتمثل بالعدوانّية والكراهّية االعتداء، واالنتحار،  ،مزّود بغريزة الموت

والّتخريب، والّتعذيب، واالتكالّية وجلد ذاته أو اآلخرين، وغريزة الحياة تتمثل بالحب والجنس، 
ذي والحرمان الّ وهي أساس بقاء اإلنسان، وينجم سلوك االستقواء وفق هذه الّنظرّية عن الفقدان 

عتقد )فرويد( أّن سلوك االستقواء سلسلة من االستجابات ا يعاني منه الّشخص المستقوي، و 
الّطبيعّية اّلتي تحدث في حال تعرض الفرد لمثيرات تحرك نزعته للعدوان، والعنف، وتتخذ 

بالّلذة استجاباته أشكاال  مختلفة، ومتعددة من دينها االستقواء، ويرافق هذا الّسلوك شعور 
 (.Al-Hajjaj, 2011واالنتصار على صراعات داخلية لدى الفرد كالفشل واإلحباط  )

تفسر هذه الّنظرّية االستقواء على أّنه سلوك ( Behavioral Theoryالّنظرّية الّسلوكّية:) -
متعّلم يوضح من خالل البيئة ّالتي يعيش فيها األفراد اّلذين يحيطون به كالوالدين واألصدقاء 

لمعّلمين وأّن سلوك االستقواء يرتبط بعالقة طردّية مع المثيرات البيئّية إذ يزداد دزيادة وا
المثيرات، وهذا ما أطلق عليه مبدأ الّتكرار واستثنت هذه الّنظرّية دور الوراثة في الّتأثير على 

ا الفرد في ظهور سلوك المستقوي، وأّكدت على دور الّتنشئة االجتماعّية والبيئة اّلتي يعيش فيه
 (.Ezz Al-Din, 2010تعزيز هذا الّسلوك )

تبين هذه الّنظرّية ( Frustration-Aggression Theory)العدواننظرّية اإلحباط و  -
االستقواء بأنه نتيجة اإلحباط اّلذي يشعر به الفرد ويدفعه لممارسة العنف ضد الّضحية، وعادة 

عندما يشعر الفرد بأّنه فشل في تحقيق  أي سلوك استقوائي يتبعه موقف إحباطي ويحدث كذلك
واإلحباط قد يؤّدي إلى شكل من أشكال العدوانّية فكل عمل عدواني ال دد أن يكون  ،رغباته

الّدافع خلفه الّشعور باإلحباط أو الفشل، وهو دافع داخلي يتحرك بعوامل خارجّية ويكون 
والفشل اّلذي يشعر به الفرد، وفي حال تم العدوان دتفريغ للشحنة االنفعالّية الّناتجة عن الخيبة، 

حدث استثارة عدوانّية من جديد نتيجة زيادة اإلحباط ت األنماط السلوكيةمنعه من ممارسة تلك 
 (.Al- Kholy, 2007لديه)
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  :أشكال االستقواء
 :اآلتي لالستقواء أشكال كثيرة منها

العض، والقرص وشد الّشعر، وإيقاع ويتمثل في االعتداء والّضرب والّدفع، والّلكم، و الجسدي:    -
 (.Al-Sobhyin & Al-Gdah, 2013األرض )الّضحية على 

ويتمّثل في استخدام األلفاظ الجارحة واأللقاب الّساخرة، والمخاطبة بعبارات غير الّلفظي:  -
 نقدالأخالقّية، والّتعليقات الاّلذعة اّلتي من شأنها الّتقليل من شأن الّضحّية، والّتهديد وتوجيه 

 (.Abu Ghazal, 2009دنبرة غضب، ونشر الّشائعات الكاذبة عن الّضحّية ) القاسي
ويتمثل في قيام المستقوي دتحريض مجموعة من زمالئه بعزل الّضحّية وإقصائها،  :االجتماعي -

ورفض أي صداقة مع الّضحّية ومحاربتها من خالل البناء االجتماعي للمجموعة دتجاهل 
االجتماعّية، وإثارة الفتنة دين الّزمالء، وتكليفه بمهمات خارجّية إلبعاده عن المشاركة بمناسباته 

االجتماعات واألنشطة االجتماعّية، وبهذا ال يتورط بشكل شخصي وال يتحمل المسؤولّية وحده 
وإّنما بمشاركة اآلخرين ويحدث هذا الّشكل دهدف هدم عالقة الّضحّية باآلخرين داخل اإلطار 

 (.(HOLT & Kantor, 2007االجتماعي 
يقوم  إذاّلتي يقوم دها المستقوي داخل ديئات العمل  المهماتيتمثل بالعمل و  المهني: وهذا -

بالّضغط على الّضحّية من خالل منعه من المشاركة في عملّية صنع القرار، وتكليفه القيام 
ام بعمله، وفرض بأعباء عمل أكثر من اآلخرين أو حرمانه من الوسائل اّلتي تمّكنه من القي

الّرأي على الّضحّية، واالستهزاء بكفاءته أمام اآلخرين، وكتابة تقارير سلبّية عن أدائه، ويظهر 
ا انعدام ممن خالل ضعف شخصّية الّضحّية، وضعف  قدرتها في الدفاع عن نفسها، وأيض 

 (.(Soanes,2008في سلوك االستقواء  المحفزة لالستمراراألمن الوظيفي يعد من العوامل 

ويرى الباحثان إّن االستقواء مرتبط بخالفات العمل وهو نوع مرتبط بالّسلوك العدائي ويحصل 
وينشأ ضمن الموقف  آخرين.عندما يواجه الّضحّية استخدام القّوة، واالعتداء من قبل أشخاص 

العمل  المرتبط بالخالف داخل ديئة العمل، ويظهر من خالل األنماط القيادّية المتسلطة، وبيئات
 الّضعيفة والفقيرة.

 طرق مواجهة االستقواء:
عند مواجهة أية مشكلة في الحياة، فإّنه يتوّجب على الفرد اّلذي يتعرض لالستقواء أن يتحلى 
بالّشجاعة الكافية لمواجهة المستقوي لوضع حد لتصرفاته وعدم إفساح الفرصة له للتمادي أكثر 
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في مثل هذه المواقف، لذا يتوجب على المستقوى عليه أن فالّصمت ال يمكن أن يكون أداة فّعالة 
يدافع عن نفسه من خالل إظهار الحقائق واإلصرار على تقدير عمله دنسب إنجازاته الفردّية، 

 ,Soanesوعليه أن يكون عقالنيا  وأن ال يفقد أعصابه بأي شكل من األشكال حّتى ال يفقد حقوقه 
2008).) 

توثيق أي شكل من أشكاله من خالل حفظ الوقت والمكان، وإذا ومن طرق مواجهة االستقواء 
كانت اإلساءة مرسلة عن طريق البريد اإللكتروني فمن الّضروري االحتفاظ دنسخة منها، وتوثيق 
سلوك المستقوي أو أي مشاهد يشاهدونها عندما يستهدف المستقوي أي زميل من زمالء العمل فإذا 

ثقه، يمكنه دناء حالة يستجيب لها قسم الموارد البشرّية ألّنهم واجه أكثر من شخص االستقواء وو 
بحاجة إلى أدّلة وشهود، حّتى لو كان الجميع يعلمون بما يفعل هذا الّشخص، واألهم من هذا كّله 

 (.Al-Hajjaj, 2011عدم االنتقام، كون هذا يؤّدي إلى ارتكاب الجريمة )
ا، إذ تكون  يؤديذي ولإلستقواء عالقة ثالثّية من خالل العنف الّ  فيه المتفرجون دور ا خاص 

عالقة تسلطّية على  إيجادفيه عالقة المستقوي مع الّضحّية، وبالّتالي يتمّكن المستقوي من 
الّضحّية من خالل جعل المتفرجين متواطئين مع أفعاله، فعادة ما يشترك المستقوون وضحايا 

 قدامى، أي أّنه كان لهم المبادئ والّتوجهات ا  اقيكونوا رفما ، وعادة ذاته االستقواء في الّضعف
 الّطريقةب، إذ يتقاسمون نفس الّصعوبات العالئقية وسوء تقدير الّذات ولكّنهم ال يعبرون عنه ذاتها
 (.(Catheline & Debarbieux, 2012 ذاتها

ضاء على والّتربية اّلتـي تقـوم علـى القهر، والّتسلط، والعنـف، والّتعسـف، وتعمل على الق
الحريـّة تكون أقرب إلى تحطيم الفــرد، وتدمير المجتمــع بأكمله. إذ أشــار تقرير الّتنمية العربّية 

والّتربية فـي الـوطن  ،الّرادــع إلـى أّن الّتربية العربّية تعمل على خنـق حريـّة الّطالـب والمعلـّم معـا  
 & Al-Assafمشـكالت كثيرة، وتحديات كبيرة ) العربـي تعـاني مـن )أمـراض( مستعصية تتمثـل فـي

Al-Sarayra, 2010.) 
ي عرض وفيما يأت األستقواءالدراسات العربية واألجنبية موضوع ت مجموعة من ناولوقد ت

 :لبعضها
الفهم المشترك  إلىدراسة هدفت الّتعرف  (Sinha & Yadav,2017)وايداف أجرى سينا 

من أشكال  شكال   دوصفهامن اإلعدادات الّتعليمّية في الهند المتعّلق بالّتنمر في مكان العمل ض
ا الوقوف ة المرتبطة بالّتنّمر في مكان على األسباب والّنتائج الّرئيس االستقواء، وهدفت الّدراسة أيض 
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ا اإلشارة إلى الحلول المحتملة من أجل الّتقليل من الّتنّمر في مكان العمل لدى  العمل وتم أيض 
تم إجراء الّتحاليل الّنوعّية من أجل تقديم المعنى والحلول المحتملة من أجل تقليل تأثير  إذالمعّلمين 

ن في الهند إلى الّتنّمر ضمن مكان العمل على أّنه يمّثل و في مكان العمل. إذ ينظر المعّلم الّتنّمر
ا مطّوال  من اإلهانة ومن الّترّصد الّشديد للموظفين ومراقبتهم باستمرار، و  إن الّتنّمر ضمن سلوك 

مكان العمل يحصل ضمن الّسياق الّتعليمي الهندي من أجل إنهاء الّسلطة والّسيطرة على 
ا بأّن الموظفين اّلذين يتعرضون إلى الّتنمر يكون لديهم   شكاوى الموظفين، ولقد تّمت اإلشارة أيض 

المرتبط بالّتنّمر يمكن  مثل الّتوتر، القلق، واالكتئاب، وأن الّتصرف والّسلوك مشكالتمتكررة من 
 أن يؤّدي أيضا إلى تطوير اّلّنّية في ترك العمل.

الخفّية المؤّدية لألستقواء  األنماط السلوكيةددراسة ( Ahu Tugba,2016)توغبا وقام أهي 
في المؤّسسات في تركيا، وهدفت الّدراسة أيضا  إلى استقصاء مفاهيم وأنواع وأسباب وأساليب 

ئج والعالجات المرتبطة به داخل مؤّسسات العمل وقد اختيرت العينة من مؤّسسات االستقواء والّنتا
مختلفة في اسطنبول وجاءت نتائج الّدراسة بأّن األشخاص اّلذين يتعرضون لألستقواء يعانون من 

صحّية ونفسّية وجسدّية كما أن المؤّسسات اّلتي يتعرض الموظفون فيها ألشكال  مشكالت
 ونفسّية.ر يعانون من مشكالت اجتماعّية واقتصادّية االستقواء كالّتنمّ 

الّتنّمر بمكان  إلىالّتعرف  (Manners & Cates,2016)وهدفت دراسة مانرز وكيتس
عقود أنه خالل الإلى أشارت الّدراسة  فقدالعمل في مؤّسسات العمل بالواليات المّتحدة األمريكّية، 

ي محاربة الممارسات الّتنمرّية ضمن مكان العمل عديد من الخطوات فة الماضية تم اتخاذ عديد
نتائج هذه  واشارتمن خالل االستفادة من عينة من الموظفين اّلذين يعملون في الواليات المّتحدة، 

الّدراسة إلى أّن الموظفين المشاركين أّكدوا وجود الّتنّمر أو ما يعرف باالستقواء ضمن مؤّسسات 
 .فسي وشكال  من البيئة العدوانيةريكّية وأّنه يمثل شكال  من الّتحّرش النّ العمل بالواليات المّتحدة األم

دراسة هدفت الكشف عن دور  ((Al-Mousa & Atari, 2013الموسى وعطاري  وأجرى 
اإلدارة المدرسّية في مواجهة انتشار ظاهرة االستقواء في المدارس الحكومّية الّتابعة لمديرّية تربية 

. استخدمت الّدراسة المنهج الوصفي هاومعّلمي ظر مديري المدارسمحافظة جرش من وجهة ن
مجاالت هي: اإلدارة  ة( فقرة موّزعه على ثالث26استبانة تكّونت من ) وتم إعدادالّتحليلي، 

المدرسّية الّداخلّية، والعالقة دين المدرسة والمجتمع، والعالقة دين المدرسة واألسرة، وتكّونت عينة 
( مديرا ومديرة ومعّلما ومعّلمة، وأظهرت نتائج الّدراسة أن دور اإلدارة المدرسّية 243الّدراسة من )
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في مواجهة ظاهرة االستقواء كان متوّسطا ، وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائّية دين المتوّسطات 
يفي الحسادّية لدور اإلدارة المدرسّية في مواجهة انتشار ظاهرة االستقواء تعزى إلى المسّمى الوظ

وجاءت الفروق لصالح مديري المدارس، وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائّية تعزى لمتغير 
الجنس ولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية تعزى لمتغير المؤّهل العلمي 

 وسنوات الخبرة.  
م دراسة هدفت توضيح الّنجاح اّلذي تّم باستخدا (,2012Sansosti)سانسوتي وأجرت 

درنامج تداخلي متعدد المكّونات من أجل الحد من الّسلوك العدواني لدى طلبه المدارس المتوّسطة 
جمع معلومات  ( طالبا من الذكور واإلناث، ومن ثم636في والية نيويورك. دلغت عينة الّدراسة )

ج الّدراسة ئمن المقادالت، وبرنامج الّتدخالت متعدد المكّونات وأشارت نتا ةعنهم ثّم تطبيق حزم
لّطالب الوظيفي المقادالت، والبرنامج متعدد المكّونات قد قام دزيادة مستوى ا ةإلى أّن استخدام طريق

في ت ى الّسلوك العدواني لديهم، وقّدمإحصائّية، ومن ثّم الّتأثير االيجادي علة بطريقة ذات دالل
راسات مستقبلّية تتعلق دهذا نهاية الّدراسة تطبيقات عملّية يمكن استخدامها وتطبيقها في د

 الموضوع.
علم  حسب-تتميز الّدراسة الحالّية عن الّدراسات الّسابقة في كونها الّدراسة األولى و

 نظرهم،تناولت االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب من وجهة  اّلتي-نالباحثي
ذين يدّرسون في المدارس اإلعدادّية في منطقة وكذلك في عينتها إذ تناولت استجابات المعّلمين الّ 

 .الّنقب
 مشكلة الّدراسة: 

ويشكل  متعددة، وأسباب   وأشكال وذات أبعاد   ومتزايدة االنتشاِر، خطيرة   االستقواء مشكلة   ُيعد
تهديدا على جميع افراد المجتمع، ويمتد تأثير هذه الظاهرة على البيئة المدرسية ممثلة بإدارتها 

حظي االستقواء في المدارس باالهتمام الكبير في الدول المتقدمة من خالل  ين فيها، ولهذاوالعامل
من المتغيرات االخرى،  عديدالدراسات المتنوعة التي تناولته بمختلف اشكاله وتناولت عالقته مع 

ات العربية قليال إلى حد ما، أذ اكدت الدراس ُيعدإال أن االهتمام به في المؤسسات التربوية العربية 
(، ودراسة الدويري 0203التي تناولته في متغيراتها المختلفة والمتنوعة كدراسة عطاري والموسى)

( أن االدارة المدرسية هي أحد أهم العناصر في العملية التعليمية لما لها من دور كبير في 0202)
لّدراسة في الكشف عن تبلورت مشكلة ا، وقد امواجهة هذا السلوك العدواني داخل اسوارها وخارجه
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 درجة االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب من وجهة نظر المعّلمين.
 أسئلة الّدراسة: 

 الّدراسة عن األسئلة اآلتية:  اجادت
ما درجة ممارسة االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب من وجهة نظر  .0

 المعّلمين؟ 
دين متوّسطات استجابات أفراد  (≤0.05)فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى  هل توجد .0

عينة الّدراسة حول درجة ممارسة االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب 
 من وجهة نظر المعّلمين تعزى إلى متغيرات )الجنس، والمؤّهل العلمي، والخبرة، المنطقة(؟

 أهداف الّدراسة: 
هذه الّدراسة إلى الكشف عن االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة  هدفت

 الّنقب من وجهة نظر المعّلمين، وانبثق عن ذلك عّدة أهداف منها: 
الكشف عن درجة االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب لوضع الّتوصيات  -

 ة.  المناسبة للتخّلص من هذه الّظاهر 
استجابات ألفراد عينة الّدراسة حول درجة ممارسة  فروق في الكشف عّما إذا كان هناك -

 االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب من وجهة نظر المعّلمين.
 أهمّية الّدراسة: 

رة تّتضح أهمّية الّدراسة الحالّية من خالل تركيزها على موضوع مهم من موضوعات اإلدا
الّتربوّية وهو االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب من وجهة نظرهم، وكذلك 

 أن تسهم الّدراسة الحالّية في إفادة: انإثراء أدديات الّدراسة الّنظرّية حول االستقواء، ويتوّقع الباحث
ة كي يستفيدوا من نتائج الّدراسة وزارة الّتربية والّتعليم والقائمين على وضع الّسياسات الّتعليميّ  -

ويعملوا على تطوير معايير اختيار مديري المدارس في ضوء متطّلبات اإلدارة التربوّية الحديثة 
 وكذلك معرفة المعايير والمتطّلبات الاّلزم توفرها لتحقيق األهداف المرجّوة من العملّية الّتعليمّية.

ستفتح هذه الّدراسة آفاقا  جديدة لهم  إذإلشراف الّتربوي، الباحثين في مجال اإلدارة الّتربوّية وا -
وخصوصا طلبة الّدراسات العليا في تخصص اإلدارة الّتربوّية واإلدارة المدرسّية واإلشراف 

 الّتربوي بشكل عام. 
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 مصطلحات الّدراسة:
 اشتملت الّدراسة على المصطلحات والمفاهيم اآلتية:

شخص  تجاهالّسلبية يقوم دها شخص أو أكثر  السلوكية االنماطهو سلسلة من االستقواء: 
آخر أو أكثر على امتداد فترة من الّزمن، وهو سلوك قائم على عدم تكافؤ القوى، ويّتسم بالعدوانّية، 
ويختلف عن الّسلوك العدواني كون الّطرف اّلذي يمارس االستقواء يمتلك قّوة ال يمتلكها الّطرف 

 (Graiba, 2015: 32لوك االستقواء )اآلخر اّلذي يمارس ضّده س
: هو ســـلوك متعّمـــد ومتكـــرر يقوم به شخص أو أكثـــر من خالل إجرائيًّا انويعرفه الباحث

اإليذاء الجسمي أو الّلفظي أو اإلذالل أو إتالف الممتلكات وينـتج عـن عــدم التكــافؤ فــي القــوى، 
المدارس إليذاء المعّلمين جسميًّا أو  وة اّلتي يمارسها مدير ة والفعليّ وهو جميع الّتصرفات الّلفظيّ 

نفسيًّا أو تهديدهم أو إلحاق الّضرر دهم أو بممتلكاتهم دهدف االنتقام منهم، مما يشّوش ديئة 
، ويعيق إمكانّية الّنمو المهني والمعرفي للمعّلمين، ويهدد سير العملّية الّتعليمّية، ويحد من المدرسة

ف المرسومة، واّلذي أظهرته الّدرجة الّكلّية الستجابات أفراد عينه الّدراسة على أداة تحقيق األهدا
 دتطويرها لهذا الغرض. انالّدراسة اّلتي قام الباحث

المســـتقوي: وهـــو الّشخص الـّــذي يمـــارس بشـــكل مســـتمر اإليذاء الجسـمي أو الّلفظـي أو 
 شخص آخـر أقــل منــه قــّوة وال يســتطيع الــّدفاع عــن نفســه. اإلذالل أو إتـالف الممتلكـات ضـد

متعّمــدة ومتكــررة تتضـّمن  أنماط سلوكيةالمستقوى عليه: هو الّشخص اّلذي يتعــرض إلــى  
اإليـذاء الجسـمي أو الّلفظـي أو اإلذالل أو إتالف الممتلكـات من قبل شخص آخر أو أكثر أكبر 

 ن عدم الّتكافؤ في القـوى.منه قّوة وينتج ع
 حدود الدراسة ومحدداتها:
االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب من وجهة  :الحدود الموضوعّية

 نظر المعلمين.
 اقتصرت الّدراسة على معّلمي المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب. :الحدود البشرّية

على عينة عشوائّية نسبّية من معّلمي المدارس اإلعدادّية  الّدراسة طبقت :المكانيةالحدود 
 في منطقة الّنقب.

 (.0206/0209)طبقت الّدراسة خالل الفصل الّثاني من العام الّدراسي  :الحدود الّزمنية
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 : محددات الدراسة
)الصدق والثبات(  يتحدد تعميم نتائج الدراسة في ضوء الخصائص السيكومترية لألداة 

  استجابة أفراد عينة الدراسةوموضوعية 
 الّطريقة واإلجراءات

 الّدراسة:  منهج
 لمناسبته ألهداف هذه الدراسة. مسحيتم استخدام المنهج الوصفي ال

 مجتمع الّدراسة: 
( معّلم ومعّلمة من معّلمي المدارس اإلعدادّية في منطقة 0222تكّون مجتمع الّدراسة من )

الفصل الّدراسي الّثاني من العام الّدراسي  خاللعلى رأس عملهم هم الّنقب اّلذين 
 .0206(، حسب احصائية وزارة التربية والتعليم لسنة 0206/0209)

 عينة الّدراسة: 
تمت مراعاة نسبة المعّلمين  فقدتم اختيار عينة الّدراسة بالّطريقة العشوائّية الّنسبّية، 

ّلمات في منطقة مراعاة نسبة المعّلمين والمعوالمعّلمات إلى نسبتهم في مجتمع الّدراسة، كما تمت 
 ا  ( معّلم062على حده إلى نسبهم في مجتمع الّدراسة، وتكّونت من ) مدينة، قرية( كل)الّنقب 

( يوضح الّتكرارات والّنسب المئوّية 0( من مجتمع الّدراسة، والجدول )%02ومعّلمة أي ما نسبته )
 ألفراد عينة الّدراسة حسب متغيراتها.

 الّتكرارات والّنسب المئوّية ألفراد عينة الّدراسة حسب متغيراتها  (1جدول )ال
 الّنسبة الّتكرار الفئات المتغير الّثانوي 

 35.4% 92 ذكر الجنس
 64.6% 168 انثى 
 100% 260 المجموع 

 50.4 % 131 بكالوريوس فما دون  المؤّهل العلمي
 49.6 % 129 دراسات عليا 
 100% 260 المجموع 

 61.9% 161 سنوات 02اقل من  سنوات الخبرة
 % 38.1 99 سنوات فأكثر 02 
 100% 260 المجموع 

 55.0% 143 مدينة المنطقة
 45.0% 117 قرية

 % 100 260 المجموع 
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  الّدراسة: ةأدا
ا على األدديات الّنظرّية والّدراسات  من أجل تحقيق أهداف الّدراسة تم تطوير استبانة اعتماد 

كتابة و الخطوة األولى،  فيتحديد مجاالت االستبانة تم  إذالّسابقة ذات العالقة بموضوع الّدراسة، 
الخطوة الّثانية، كما تّم تبّني بعض مضامين الفقرات الواردة في أداة الّدراسة األولّية من في  هافقرات

 & Al-Mousa) كدراسةها، بعض الّدراسات الّسابقة ذات الّصلة بموضوع الّدراسة بعد الّرجوع إلي
Atari, 2013 ودراسة سينا وايداف ،)(Sinha & Yadav,2017،)  وتكونت االستبانة في
 .( فقرة موّزعة على أربعة مجاالت22) من صورتها األولّية

 دالالت صدق أداة الّدراسة وثباتها:
إلعدادّية في تم الّتحقق من الّصدق الّظاهري ألداة درجة االستقواء لدى مديري المدارس ا -

منطقة الّنقب من وجهة نظر المعّلمين، بعرضها على مجموعة من المحكمين مؤّلفة من خمسة 
عشر عضو هيئة تدريس من ذوي الخبرة واالختصاص والّرتب األكاديمّية في مجاالت 

معة في جامعة اليرموك، وجا الّتخطيط الّتربوي، وأصول الّتربية، واإلدارة الّتربوّية، وعلم الّنفس
، وذلك دهدف إدداء آرائهم حول المختلفةمؤتة، وجامعة البلقاء الّتطبيقّية، والجامعات الخاصة 

من حيث: وضوح الفقرات، والّصياغة الّلغوّية، ومناسبتها لقياس ما ته وصحّ دّقة محتوى األداة 
مناسبا  وضعت من أجله، وانتمائها للمجال اّلذي تتبع له، وإضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه

 على الفقرات.

مالحظات المحكمين، لتصبح الفقرات موّزعه على مجاالت االستبانة كاآلتي  بجميعتّم األخذ 
 سبع (،  واالستقواء الّلفظي وله2( وحتى)0فقرات ذات األرقام من) سبع)االستقواء الجسدي وله 
فقرات ذوات األرقام من  واالستقواء االجتماعي وله ثماني (،04( وحّتى )6فقرات ذات األرقام من )

( 22( وحّتى )02فقرات ذوات األرقام من ) (، واالستقواء المهني وله ثماني00( وحّتى )03)
ن فقرة، وتّم إجراء يّية بعد الّتحكيم مكون ا من ثالثوبهذا أصبح عدد فقرات األداة بصورتها الّنهائ

 .ت من قبل المحكمين على فقراتها لتظهر األداة بصورتها الّنهائّيةجميع الّتعديالت اّلتي طلب
تّمت اإلجابة عن فقرات أداة درجة االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب 
ا  من وجهة نظر المعّلمين حسب تدّرج ليكرت الخماسي وذلك على الّنحو اآلتي: )درجة كبيرة جد 

( 0ودرجة قليلة ) درجات،( 2( درجات، ودرجة متوّسطة )4جة كبيرة )( درجات، ودر 3وتأخذ )
 ( درجة(. 0ودرجة قليلة جدا ) درجة،
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 ا  ( معّلم22الستخراج دالالت صدق البناء تم تطبيق الّدراسة على عينة استطالعّية مؤّلفة من ) -
ة المستهدفة، ومعّلمة من معّلمي المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب من خارج عينة الّدراس

وذلك من أجل حساب معامل االرتباط المصحح لعالقة الفقرات بأداة الّدراسة وبالمجال اّلذي 
 (.0تنتمي إليه، وذلك كما هو مبين في الجدول)

قيم معامالت االرتباط بين فقرات استبانة درجة االستقواء والّدرجة الكلية والمجال اّلتي تنتمي  (2جدول)ال
 إليه

رقم  المجال
 معامل االرتباط مع مضمون فقرات درجة االستقواء الفقرة

 األداة المجال

ل: 
ألّو

ل ا
مجا

ال
دي

جس
ء ال

تقوا
الس

ا
سة  

مدر
ر ال

مدي
وم 

)يق
 دـ(

 (**)0.47 (**)0.96 محاولة االعتداء علي جسديًّا بالّضرب. 1
 (**)0.47 (**)0.92 بشدي من مالبسي عند الحديث معه. 2
 (**)0.54 (**)0.96 للتشاجر الجسدي معي.بافتعال أسبابا   3
 (**)0.59 (**)0.98 ددفعي بقّوة أثناء حديثه معي. 4
 (**)0.65 (**)0.98 باستخدام بعض القرطاسية واألدوات اّلتي أمامه إليذائي. 5

ي: 
لّثان

ل ا
مجا

ال
ظي

الّلف
واء 

ستق
اال

 دـ( 
رسة

لمد
ر ا

مدي
وم 

)يق
 

 (**)0.90 (**)0.95 توجيه عبارات وألفاظ ساخرة لي. 6
 (**)0.89 (**)0.95 بمخاطبتي بعبارات غير أخالقّية. 7
 (**)0.90 (**)0.94 بمخاطبتي دنبرة غضب وتهديد. 8
 (**)0.91 (**)0.90 دنعتي بألقاب تزعجني. 9
 (**)0.87 (**)0.94 دنشر شائعات مزّيفة عّني. 10
 (**)0.84 (**)0.90 دتوجيه نقدا  قاسيا  لي. 11

واء 
ستق

 اال
ث:

لّثال
ل ا

مجا
ال

عي
تما

الج
ا

 
 دـ(

رسة
لمد

ر ا
مدي

وم 
)يق

 

 (**)0.65 (**)0.81 درفض رغبتي بمصادقته. 12
 (**)0.71 (**)0.81 دتجاهلي أثناء حديثي معه. 13
 (**)0.54 (**)0.61 دتجاهل المشاركة بمناسباتي االجتماعّية. 14
 (**)0.93 (**)0.88 طة االجتماعّية.تعمد أبعادي عن مشاركتي للزمالء في األنش 15
 (**)0.94 (**)0.89 دتحريض بعض الموالين له لمقاطعتي. 16
 (**)0.59 (**)0.68 بإثارة الفتنة ديني وبين زمالئي. 17
 (**)0.92 (**)0.88 دتكليفي بمهمات خارجية إلبعادي عن االجتماعات. 18

واء 
ستق

 اال
بع:

الّرا
ال 

مج
ال

هني
الم

 
مدي

وم 
)يق

 دـ(
رسة

لمد
ر ا

 

 (**)0.77 (**)0.83 دتكليفي بأعباء أكثر من زمالئي. 19
 (**)0.75 (**)0.79 بإخفاء أدواتي إلثارة غضبي. 20
 (**)0.89 (**)0.88 بكتابة تقارير سلبّية عن أدائي. 21
 (**)0.67 (**)0.75 بالّتشكيك بمقدراتي أمام اآلخرين. 22
 (**)0.89 (**)0.91 نيابة عن الّزمالء إكراها.دتكليفي بالقيام باألعمال  23
 (**)0.89 2(**)88. باالستهزاء بكفاءتي أمام اآلخرين. 24
 (**)0.92 (**)0.93 دتتبع أعمالي للتقليل من شأنها. 25

 (.2.20دالة إحصائّيا عند مستوى الّداللة ) ** (.2.23دالة إحصائيًّا عند مستوى الّداللة ) *

( أّن قيم معامالت االرتباط دين فقرات األداة األولى والّدرجة الكلّية 0ول )يالحظ من الجد
( مع مجالها، 2.96-2.90والمجال اّلذي تنتمي إليه في مجال االستقواء الجسدي قد تراوحت دين)
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لألداة، وأّن قيم معامالت ارتباط فقرات مجال االستقواء  الدرجة الكلية( مع 2.42-2.63وبين)
 الدرجة الكلية( مع 2.62-2.90( مع مجالها، وبين )2.92-2.93تراوحت دين)الّلفظي قد 

-2.69لألداة، وأن قيم معامالت ارتباط فقرات مجال االستقواء االجتماعي قد تراوحت دين )
لألداة، وأن قيم معامالت ارتباط  الدرجة الكلية( مع 2.34-2.94( مع مجالها، وبين )2.60

( 2.62-2.90( مع مجالها، وبين )2.23-2.92ني قد تراوحت دين )فقرات مجال االستقواء المه
 لألداة. الدرجة الكليةمع 

فقرات  فقرة منيالحظ من القيم سالفة الذكر الخاصة بصدق البناء، أن معامل ارتباط كل 
ناء ( مما يشير إلى جودة د2.03ألداة الّدراسة لم يقل عن معيار) الدرجة الكليةأداة الّدراسة مع 

، وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة ات أداة الّدراسةفقر 
 إحصائّيا، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقرات.

الدرجة ما تقّدم تّم حساب معامالت ارتباط مجاالت أداة الّدراسة مع الّدرجة  فضال  عن
ت االرتباط البينية لمجاالت أداة الّدراسة، وذلك ة ألداة الّدراسة عالوة على حساب معامالالكلية

 (.2باستخدام معامل ارتباط ديرسون وذلك كما في الجدول )
 معامالت االرتباط بين مجاالت استبانة درجة االستقواء ببعضها والّدرجة الكلية (3) الجدول
االستقواء  

 الجسدي
االستقواء 

 الّلفظي
الستقواء 
 االجتماعي

االستقواء 
 المهني

االستقواء 
 ككل

     1 االستقواء الجسدي
    1 (**) 0.44 االستقواء الّلفظي

   1 (**) 0.89 (**)0.34 الستقواء االجتماعي
  1 (**) 0.74 (**)0.86 (**)0.37 االستقواء المهني
 1 (**)0.87 (**)0.85 (**)0.75 (*) 0.57 االستقواء ككل

 (.2.20**دالة إحصائيا عند مستوى الّداللة )        (.2.23دالة إحصائيا عند مستوى الداّللة )*

الدرجة ( أّن قيم معامالت ارتباط مجاالت أداة الّدراسة مع الّدرجة 2يالحظ من الجدول )
(، وأّن قيم معامالت االرتباط البينية لمجاالت أداة الّدراسة قد 2.32-0ة لها قد تراوحت دين )الكلية

 (.2.24-0تراوحت دين )
 أداة الّدراسة استبانة: )درجة االستقواء(ثبات 

ألغراض الّتحقق من ثبات االتساق الّداخلي ألداة الّدراسة األولى ومجاالتها فقد تم حسابه 
باستخدام معادلة كرونباخ ألفا على ديانات الّتطبيق األّول للعينة االستطالعّية وألغراض الّتحقق 

( test-retestالّتحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار )من ثبات اإلعادة ألداة الّدراسة فقد تّم 



 .0202، الثالث األردنية، المجلد السادس، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  822 

دتطبيق المقياس، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج عينة الّدراسة مكّونة من 
ومعّلمة، ومن ثّم تّم حساب معامل ارتباط ديرسون دين تقديراتهم في المّرتين، وذلك  ا  ( معّلم22)

 (.4كما في الجدول )
قيم معامل االتساق الّداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لمجاالت استبانة درجة االستقواء  (4) الجدول

 ةالدرجة الكليةوالّدرجة 
 عدد الفقرات االتساق الّداخلي ثبات اإلعادة المجال

 5 0.91 0.92 االستقواء الجسدي
 6 0.93 0.94 االستقواء الّلفظي

 7 0.88 0.90 االستقواء االجتماعي
 7 0.89 0.94 االستقواء المهني
 25 0.95 0.92 االستقواء ككل

( أّن قيم معامل االتساق الّداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لمجاالت 4الجدول )يبين 
(. وتّم أيضا  حساب معامل الّثبات 2.90ة دلغ )الدرجة الكليةاستبانة درجة االستقواء والّدرجة 

هذه القيم مالئمة  وُعّدت( 2.93ب معادلة كرونباخ ألفا، إذ دلغ )بطريقة االتساق الّداخلي حس
 لغايات هذه الّدراسة.

 الدراسة ومناقشتها: عرض ّنتائج
هدفت الّدراسة إلى الكشف عن درجة االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة 

 راسة اآلتية:الّنقب من وجهة نظر المعّلمين، وذلك عن طريق اإلجابة عن أسئلة الدّ 
الّنتائج المتعّلقة باإلجابة عن الّسؤال األّول: ما درجة ممارسة االستقواء لدى مديري المدارس 

 المعّلمين؟اإلعدادّية في منطقة الّنقب من وجهة نظر 
لإلجابة عن هذا الّسؤال تّم استخراج المتوّسطات الحسادّية واالنحرافات المعيارّية لدرجة 

دى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب من وجهة نظر المعّلمين، ممارسة االستقواء ل
 والجدول أدناه يوضح ذلك.

المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لدرجة ممارسة االستقواء لدى مديري المدارس  (8) الجدول
 اإلعدادّية في منطقة الّنقب من وجهة نظر المعّلمين مرتبة تنازليًّا 

 الّدرجة االنحراف المعياري  المتوّسط الحسابي المجال رقم المجال تبةالرّ 
 منخفضة 612. 1.35 االستقواء االجتماعي 3 1
 منخفضة 0.64 1.34 االستقواء الّلفظي 2 2
 منخفضة 0.57 1.30 االستقواء المهني 4 3
 منخفضة 0.40 1.09 االستقواء الجسدي 1 4
 فضةمنخ 472. 1.28 االستقواء ككل  
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المتوّسطات الحسادّية قد تراوحت  االستقواء جاء ددرجة منخفضة وأن ( أنّ 6الجدول )يبين 
األولى بأعلى متوّسط حسادي  الرتبةجاء االستقواء االجتماعي في  فقد(، 0.23-0.29ما دين )

بلغ (، و 0.29األخيرة وبمتوّسط حسادي دلغ ) الرتبة(، دينما جاء االستقواء الجسدي في 0.23دلغ )
، وقد يعزى ذلك إلى رغبة مديري المدارس بمصادقة (0.06المتوّسط الحسادي لالستقواء ككل )

مهمات تشغلهم المعلمين، ومشاركتهم في مناسباتهم االجتماعية، وعدم مقاطعتهم، وعدم تكليفهم ب
 سةعلى العمل دروح الفريق، واحترام آرائهم، وهذا يتفق مع درا محضور االجتماعات، وحرصه عن

 .(0202عطاري)و  الموسى
وقد تم حساب المتوّسطات الحسادّية واالنحرافات المعيارّية لتقديرات أفراد عينة الّدراسة على 

 :اآلتيفقرات كل مجال على حدة، حيث كانت على النحو 
 المجال األّول: االستقواء الجسدي

استخراج المتوسطات لبيان درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجال االستقواء الجسدي تم 
 ( يبين ذلك9والجدول)والرتبة والدرجة الحسادية واالنحرافات المعيارية 

المتعلقة بمجال االستقواء  والرتبة والدرجة المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية (9) الجدول
 الجسدي مرتبة تنازليًّا

رقم  الّرتبة
المتوّسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
 االنحراف
 الّدرجة المعياري 

يقوم مدير المدرسة بشدي من مالبسي عند الحديث  2 1
 منخفضة 0.62 1.14 معه.

للتشاجر الجسدي  قوم مدير المدرسة بافتعال أسبابِ ي 3 2
 منخفضة 0.44 1.09 معي.

أثناء حديثه في يقوم مدير المدرسة ددفعي بقوة  4 3
 منخفضة 0.40 1.08 معي.

جسديا  علىمحاولة االعتداء بة يقوم مدير المدرس 1 4
 منخفضة 0.37 1.07 بالّضرب.

يقوم مدير المدرسة باستخدام بعض القرطاسية  5 4
 منخفضة 0.39 1.07 واألدوات اّلتي أمامه إليذائي.

 منخفضة 0.40 1.09 االستقواء الجسدي  
طات تراوحت المتوسّ  االستقواء الجسدي جاء ددرجة منخفضة إذ ( أنّ 9الجدول )يبين 

( واّلتي تنّص على "يقوم مدير المدرسة 0جاءت الفقرة ) فقد(، 0.04-0.22الحسادّية ما دين )
(، دينما 0.04األولى وبمتوّسط حسادي دلغ ) الرتبةبشدي من مالبسي عند الحديث معه" في 

 جسديا بالّضرب"، على( ونّصهما " يقوم مدير المدرسة بمحاولة االعتداء 3و 0جاءت الفقرتان )
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األخيرة  الرتبةيقوم مدير المدرسة باستخدام بعض القرطاسية واألدوات اّلتي أمامه إليذائي" بو"
، (0.29(. وبلغ المتوّسط الحسادي لمجال االستقواء الجسدي ككل )0.22وبمتوّسط حسادي دلغ )

شد  وقد يعزى ذلك إلى أن مدير المدرسة يحترم المعلمين وال يسمح لنفسه باالعتداء عليهم أو
 .(0202عطاري)الموسى و شعرهم أو التشاجر معهم، وهذا يتفق مع دراسة 

 المجال الّثاني: االستقواء الّلفظي
لبيان درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجال االستقواء اللفظي تم استخراج المتوسطات 

 ( يبين ذلك02والجدول)والرتبة والدرجة الحسادية واالنحرافات المعيارية 
المتعلقة بمجال االستقواء  والرتبة والدرجةالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية  (11) الجدول

 الّلفظي مرتبة تنازليًّا 
رقم  الّرتبة

المتوّسط  الفقرات الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الّدرجة المعياري 

 منخفضة 0.94 1.52 يقوم مدير المدرسة بمخاطبتي دنبرة غضب وتهديد. 8 1
 منخفضة 922. 1.50 لي. قاس   يقوم مدير المدرسة دتوجيه نقد   11 2
يقوم مدير المدرسة دتوجيه عبارات وألفاظ ساخرة  6 3

 منخفضة 732. 1.33 لي.
 منخفضة 0.75 1.28 يقوم مدير المدرسة دنعتي بألقاب تزعجني. 9 4
يقوم مدير المدرسة بمخاطبتي بعبارات غير  7 5

 خفضةمن 0.59 1.20 أخالقّية.
 منخفضة 0.66 1.20 يقوم مدير المدرسة دنشر شائعات مزّيفة عّني. 10 5
 منخفضة 0.64 1.34 االستقواء اّللفظي  

تراوحت المتوّسطات االستقواء اللفظي جاء ددرجة منخفضة إذ ( أّن 02) الجدوليبين 
م مدير المدرسة يقو  ( واّلتي تنّص على "6جاءت الفقرة ) إذ(، 0.30-0.02الحسادّية ما دين )

(، دينما جاءت 0.30األولى وبمتوّسط حسادي دلغ ) الرتبةبمخاطبتي دنبرة غضب وتهديد" في 
يقوم  بمخاطبتي بعبارات غير أخالقّية"، و"يقوم مدير المدرسة  ( ونّصهما "02، و2الفقرتان )

(، وبلغ 0.02)األخيرة وبمتوّسط حسادي دلغ  الرتبةدنشر شائعات مزّيفة عّني" بمدير المدرسة 
، وقد يعزى ذلك إلى أن مدير المدرسة (0.24المتوّسط الحسادي لمجال االستقواء الّلفظي ككل )

باسلوب يليق دهم، وال ينعتهم بعبارات غير  هميتعامل مع المعلمين بالود واالحترام، ويخاطب
 .( Ahu Tugba, 2016)توغبا آهواخالقية، واختلفت النتيجة مع دراسة 

 ّثالث: االستقواء االجتماعيالمجال ال
لبيان درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجال االستقواء االجتماعي تم استخراج المتوسطات 
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 ( يبين ذلك00الحسادية واالنحرافات المعيارية والجدول)
 

قواء المتعّلقة بمجال االست والرتبة والدرجة المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية (11) الجدول
 االجتماعي مرتبة تنازليًّا 

رقم  الّرتبة
المتوّسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الّدرجة المعياري 

 منخفضة 1.04 1.57 أثناء حديثي معه. في دتجاهلييقوم مدير المدرسة  13 1
دتجاهل المشاركة بمناسباتي يقوم مدير المدرسة  14 2

 منخفضة 1.03 1.53 االجتماعّية.
 منخفضة 0.81 1.37 درفض رغبتي بمصادقته.يقوم مدير المدرسة  12 3
عن مشاركتي  يبعادإد دتعميقوم مدير المدرسة  15 4

 منخفضة 0.74 1.28 للزمالء في األنشطة االجتماعّية.
 منخفضة 0.74 1.26 بإثارة الفتنة ديني وبين زمالئي.يقوم مدير المدرسة  17 5
ض بعض الموالين له دتحرييقوم مدير المدرسة  16 6

 منخفضة 0.69 1.24 لمقاطعتي.

دتكليفي بمهمات خارجّية يقوم مدير المدرسة  18 7
 منخفضة 0.52 1.17 إلبعادي عن االجتماعات.

 منخفضة 0.61 1.35 االستقواء االجتماعي  
تراوحت االستقواء االجتماعي جاء ددرجة منخفضة إذ  ( أنّ 00) الجدولُيالحظ من 

يقوم  ( واّلتي تنّص على "02جاءت الفقرة ) فقد(، 0.32-0.02الحسادّية ما دين ) المتوّسطات
(، دينما 0.32األولى وبمتوسط حسادي دلغ ) الرتبةدتجاهلي أثناء حديثي معه" في مدير المدرسة 

خارجّية إلبعادي عن دتكليفي بمهمات يقوم مدير المدرسة  ( ونّصها "06جاءت الفقرة )
(. وبلغ المتوّسط الحسادي لمجال 0.02األخيرة وبمتوّسط حسادي دلغ ) لرتبةافي االجتماعات" 

، وقد يعزى ذلك إلى رغبة مديري المدارس بمصادقة المعلمين، (0.23االستقواء االجتماعي ككل )
حضور  تشغلهم عن مهماتومشاركتهم في مناسباتهم االجتماعية، وعدم مقاطعتهم، وعدم تكليفهم ب

 .على العمل دروح الفريق، واحترام آرائهم مهاالجتماعات، وحرص
 المجال الّرابع: االستقواء المهني

لبيان درجة تقدير افراد العينة لفقرات مجال االستقواء المهني تم استخراج المتوسطات 
 ( يبين ذلك00والجدول)والرتبة والدرجة الحسادية واالنحرافات المعيارية 
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 ة واالنحرافات المعيارّية المتعلقة بمجال االستقواء المهني مرتبة تنازليًّا المتوّسطات الحسابيّ  (12) الجدول
رقم  الرتبة

المتوّسط  الفقرات الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الّدرجة المعياري 

 منخفضة 0.95 1.55 دتكليفي بأعباء أكثر من زمالئي.يقوم مدير المدرسة  19 1
 منخفضة 0.78 1.33 قليل من شأنها.دتتبع أعمالي للتيقوم مدير المدرسة  25 2
دتكليفي بالقيام باألعمال نيابة عن يقوم مدير المدرسة  23 3

 منخفضة 0.77 1.31 الّزمالء إكراه ا.
 منخفضة 0.75 1.30 بالّتشكيك بمقدراتي أمام اآلخرين.يقوم مدير المدرسة  22 4
 منخفضة 0.69 1.26 باالستهزاء بكفاءتي أمام اآلخرين.يقوم مدير المدرسة  24 5
 منخفضة 602. 1.18 بكتابة تقارير سلبّية عن أدائي.يقوم مدير المدرسة  21 6
 منخفضة 0.48 1.13 بإخفاء أدواتي إلثارة غضبي.يقوم مدير المدرسة  20 7
 منخفضة 0.57 1.30 االستقواء المهني  

راوحت المتوّسطات ت االستقواء المهني جاء ددرجة منخفضة إذ ( أن00الجدول )يتضح أن 
يقوم مدير المدرسة ( واّلتي تنّص على "09جاءت الفقرة ) فقد(، 0.33-0.02الحسادّية ما دين )

(، دينما جاءت 0.33األولى وبمتوّسط حسادي دلغ ) الرتبةدتكليفي بأعباء أكثر من زمالئي" في 
األخيرة وبمتوّسط  الرتبةي فبإخفاء أدواتي إلثارة غضبي" يقوم مدير المدرسة  ( ونّصها "02الفقرة )

، وقد يعزى (0.22(. وبلغ المتوّسط الحسادي لمجال االستقواء المهني ككل )0.02حسادي دلغ )
ذلك إلى أن مدير المدرسة ال يكلف المعلمين بأعباء اكثر من زمالئهم، وال يقلل من شأنهم وال 

ة غضبهم، وهذه النتيجة تتفق مع قدراتهم وال يستهزء دهم اما اآلخرين، وال يحاول اثار ميشكك في 
 .(Manners & Cates, 2016)مانرز وكيتس دراسة

هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند الّثاني: الّنتائج المتعّلقة باإلجابة عن الّسؤال 
بين متوّسطات استجابات أفراد الّدراسة لدرجة ممارسة االستقواء لدى  (≤0.05)مستوى 

ّية في منطقة الّنقب من وجهة نظر المعّلمين تعزى إلى متغيرات مديري المدارس اإلعداد
 )الجنس، والخبرة، والمنطقة، والمؤّهل العلمي(؟

لإلجابة عن هذا الّسؤال تّم استخراج المتوّسطات الحسادّية واالنحرافات المعيارّية الستجابات 
ّية في منطقة الّنقب من وجهة أفراد الّدراسة لدرجة ممارسة االستقواء لدى مديري المدارس اإلعداد

نظر المعّلمين حسب متغيرات )الجنس، والمؤّهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمنطقة(، والجدول 
 أدناه يوّضح ذلك.
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المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لدرجة ممارسة االستقواء لدى مديري  (13) الجدول
ن وجهة نظر المعّلمين حسب متغيرات الجنس، والمؤّهل العلمي، المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب م

 وسنوات الخبرة، والمنطقة
 

 المتغير
فئات 
االستقواء  س،ع المتغير

 الجسدي
االستقواء 

 الّلفظي
االستقواء 
 االجتماعي

االستقواء 
 المهني

االستقواء 
 ككل

 1.31 1.30 1.37 1.40 1.12 س ذكر الجنس
 0.45 0.54 0.59 0.61 0.38 ع  
 1.26 1.30 1.33 1.31 1.08 س انثى 
 0.48 0.59 0.63 0.65 0.41 ع 

المؤّهل 
 العلمي

بكالوريوس 
 1.27 1.27 1.33 1.32 1.13 س فما دون 

 0.48 0.52 0.60 622. 0.49 ع  
دراسات  

 عليا
 1.29 1.32 1.36 1.36 1.05 س

 0.46 0.63 0.63 0.65 0.28 ع 
سنوات 

 الخبرة
 02اقل من 

 1.26 1.26 1.32 1.31 1.13 س نواتس
 0.48 502. 0.61 0.65 0.49 ع  
سنوات  02 

 فأكثر
 1.31 1.36 1.39 1.38 1.03 س

 462. 0.67 0.62 0.61 0.16 ع 
 1.32 1.33 1.42 1.37 1.10 س مدينة المنطقة
 0.53 0.57 0.71 672. 0.43 ع  
 1.23 1.25 1.26 1.29 1.08 س قرية 
 0.40 0.58 0.46 0.59 362. ع 

 س= المتوّسط الحسابي    ع=االنحراف المعياري 

( وجود فروق ظاهرّية في المتوّسطات الحسادّية واالنحرافات 02يالحظ من الجدول )
المعيارّية لدرجة ممارسة االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب من وجهة نظر 

رات )الجنس، والمؤّهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمنطقة( المعّلمين حسب اختالف فئات متغي
وللكشف عن داللة الفروق دين المتوّسطات فقد تّم إجراء اختبار تحليل الّتباين الّرباعي المتعدد 

 ة، كماالدرجة الكلية(، للدرجة ANOVA(، وتحليل الّتباين الّرباعي )MANOVAللمجاالت )
 (: 04يظهر في الجداول )
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( ألثر الجنس، والمؤّهل العلمي، MANOVAنتائج تحليل الّتباين الّرباعي المتعدد ) (14) الجدول
درجة ممارسة االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة  والمنطقة مجاالتوسنوات الخبرة، 

 الّنقب من وجهة نظر المعّلمين
درجات الحرّية  قيمة ف القيمة االختبار المتعدد األثر

 فتراضّيةاال
الداللة 
 اإلحصائّية

 Hotelling's Trace .012 0.60 4.000 252.000 .662 الجنس
 Hotelling's Trace .012 0.77 4.000 252.000 .542 المؤّهل العلمي
 Hotelling's Trace .032 2.07 4.000 252.000 0.09 سنوات الخبرة

 Hotelling's Trace .032 1.77 4.000 252.000 0.14 المنطقة
دلغت قيمة هوتلنج   إذ( يبين عدم وجود اثر دال إحصائيًّا لمتغير الجنس 04الجدول )

(Hotelling's Trace( )2.20)( 2.66، وبداللة إحصائّية دلغت،)  إحصائّيا وعدم وجود اثر دال
 ، وبداللة إحصائّية(Hotelling's Trace( )2.20)دلغت قيمة هوتلنج  إذلمتغير المؤّهل العلمي 

 دلغت قيمة هوتلنج فقدوعدم وجود اثر دال إحصائّيا لمتغير سنوات الخبرة  (،2.34دلغت )
(Hotelling's Trace( )2.22( وبداللة إحصائّية دلغت ،)وعدم وجود ا2.29 ،) ثر دال إحصائّيا

(، وبداللة إحصائّية Hotelling's Trace( )2.22حيث دلغت قيمة هوتلنج )لمتغير المنطقة 
حسبت نتائج تحليـل الّتبايـن الّرباعي  ة(، ولفحص أثر على كل مجال على حد2.04دلغت )

 ( يبين هذه الّنتائج.03(، والجدول )four-way ANOVAالمتعدد )
( ألثر الجنس، four-way ANOVAنتائج اختبار تحليل الّتباين الّرباعي المتعدد ) (11) الجدول

على مجاالت درجة ممارسة االستقواء لدى مديري المدارس  والمؤّهل العلمي، وسنوات الخبرة، والمنطقة
 اإلعدادّية في منطقة الّنقب من وجهة نظر المعّلمين

مجموع  المجاالت مصدر الّتباين
 المربعات

درجات 
 الحرّية

متوّسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائّية
 0.33 0.96 0.15 1 0.15 االستقواء الجسدي الجنس
 0.34 0.91 0.37 1 372. فظياالستقواء اللّ  
 0.71 0.14 0.05 1 0.05 االستقواء االجتماعي 
 0.81 0.06 0.02 1 022. االستقواء المهني 

 0.20 1.68 0.27 1 0.27 االستقواء الجسدي المؤّهل العلمي
 0.73 120. 0.05 1 0.05 االستقواء الّلفظي 
 0.75 0.10 0.04 1 042. االستقواء االجتماعي 
 0.54 0.39 0.13 1 0.13 الستقواء المهنيا 

 0.10 2.79 0.44 1 442. االستقواء الجسدي سنوات الخبرة
 0.34 0.93 0.38 1 0.38 االستقواء الّلفظي 
 0.16 2.03 0.76 1 0.76 االستقواء االجتماعي 
 0.11 2.54 0.83 1 832. االستقواء المهني 

 0.97 0.00 0.00 1 0.00 االستقواء الجسدي المنطقة
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مجموع  المجاالت مصدر الّتباين
 المربعات

درجات 
 الحرّية

متوّسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائّية
 0.22 1.50 0.61 1 612. االستقواء الّلفظي 
 0.02 5.75 2.14 1 2.14 االستقواء االجتماعي 
 0.13 2.27 0.75 1 752. االستقواء المهني 
   0.16 255 40.27 االستقواء الجسدي الخطأ
   0.41 255 103.19 االستقواء الّلفظي 
   0.37 255 94.93 االستقواء االجتماعي 
   0.33 255 83.82 االستقواء المهني 
    259 41.21 االستقواء الجسدي الكلي
    259 104.55 االستقواء الّلفظي 
    259 97.53 االستقواء االجتماعي 
    259 85.30 االستقواء المهني 

تعزى ألثر الجنس  (≤0.05)( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية 03الجدول )يبين 
تعزى ألثر المؤّهل  (≤0.05)المجاالت، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية  في جميع

تعزى ألثر  (≤0.05)العلمي في جميع المجاالت، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية 
تعزى ألثر  (≤0.05)سنوات الخبرة في جميع المجاالت، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية 

ت، باستثناء مجال االستقواء االجتماعي، وجاءت الفروق لصالح المنطقة في جميع المجاال
 المدينة.

 والمنطقة علىتحليل الّتباين الّرباعي ألثر الجنس، والمؤّهل العلمي، وسنوات الخبرة،  (11) الجدول
 لممارسة االستقواء لدى مديري المدارس اإلعدادّية في منطقة الّنقب من وجهة نظر الدرجة الكليةالّدرجة 

 المعّلمين
مجموع  مصدر الّتباين

متوّسط  درجات الحرّية المربعات
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائّية
 0.60 0.28 0.06 1 062. الجنس

 0.82 0.05 0.01 1 0.01 المؤّهل العلمي
 0.28 1.18 0.26 1 0.26 سنوات الخبرة

 0.08 3.12 0.70 1 0.70 المنطقة
   0.22 255 57.14 الخطأ

    259 58.17 لدرجة الكليةا
 تعزى ألثر الجنس، (≤0.05)( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية 06الجدول )يبين 

، وعدم وجود فروق ذات داللة (2.62( وبداللة إحصائّية دلغت )2.06دلغت قيمة ف )إذ 
حصائّية ( وبداللة إ2.23دلغت قيمة ف ) فقدتعزى ألثر المؤّهل العلمي،  (≤0.05)إحصائّية 

 إذتعزى ألثر سنوات الخبرة،  (≤0.05)(، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية 2.60دلغت )
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(، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية 2.06( وبداللة إحصائّية دلغت )0.06دلغت قيمة ف )
(≤0.05)  ،(. 2.26( وبداللة إحصائّية دلغت )2.00دلغت قيمة ف ) إذتعزى ألثر المنطقة 

قد يعزى ذلك إلى أن المعّلمين والمعّلمات يشعرون باالنتماء إلى المدارس اّلتي يعملون و 
واالحترام فيما دينهم وبين المديرين، ويحظون باالهتمام واالحترام في التعاون ، ويتمتعون دروح فيها

مالئهم، وال أكثر من ز عملهم، ويشاركون في صناعة القرارات المتعّلقة بعملهم، وال يكّلفوا بأعباء 
، وال يكّلفوا بالقيام باألعمال نيابة عن الّزمالء مالمدارس أعمالهم للتقليل من شأنه ويتتبع مدير 

بمقدراتهم أو باالستهزاء بكفاءتهم أمام اآلخرين من خالل كتابة تقارير سلبّية عن  واإكراها، وال يشكك
قة المعلمين، ومشاركتهم في ، وقد يعزى ذلك أيضا  إلى رغبة مديري المدارس بمصادأدائهم

تشغلهم عن حضور االجتماعات،  مهماتمناسباتهم االجتماعية، وعدم مقاطعتهم، وعدم تكليفهم ب
الموسى  وحرصهم على العمل دروح الفريق، واحترام آرائهم، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة

 . (Manners & Cates, 2016)مانرز وكيتس ( ودراسة0202وعطاري)
 :الّتوصيات

 خرجت الّدراسة بمجموعة من الّتوصيات وهي:
 .ءاالستقوا لمواجهةبإعداِده  انالباحث مالمقياِس الذي قا من اإلدارييناستفادُة  -
 كانت في صورأسواء  االستقواء ظاهرة من للحدمَج تربوية  وارشادية  راد تنظيمضرورُة  -

 ت  دورية .رانش مندوات  أ مأ ضراتمحا
 االستقواءبقضايا  يهتمون  الذينوخاصة  زينالمتمي المعلمين متكري -
 عقد دورات تدريبّية تعزز العالقات دين المديرين والمعّلمين في منطقة الّنقب. -
ظاهرة االستقواء ووضع المقترحات للتخّلص  إلىمزيد من الّدراسات حول سبل الّتعّرف إجراء  -

 منها.
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