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 2021 كانون األول ولالجزء األ /عاشرالعدد ال

 أثر االدارة المدرسية الواعية في مواجهة التنمر بين الطلبة من وجهة نظر 

 مديري المدارس / تربية الزرقاء األولى. 

 the impact of conscious school  anagement in the face of bullying 
among students from the point of view of school principals / 

Zarqa first education . 

 جانيت محمد شاكر الشيشاني _ مساعدة مديرة . 
 وزارة التربية والتعليم _ مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء األولى. 

 الملخص. 

الوقوف عل  أثر االدارة المدرسةةةةةةةةةة   الواج   فل نوا ب  اللطمر  من الهل   نن   ب  هدفت هذه الدراسةةةةةةةةةة   ل  
نظر نديري المدارس / ترب   الزرقاء األ ل   ات عت ال احث  المطبج الوصةةةةةتل الل لملل نظراء لم ءنلر للدراسةةةةة  

ارة المدرسةة   الواج    ( لإلد a≤0.05 أظبرت نلائج الدراسةة    ود أثر    دالل   حئةةائ   عطد ن ةةلول الدالل   
فل نوا بة  اللطمر  من الهل ة  نن   بة  نظر نةديري المةدارس اللةادعة  لمةديرية  اللرب ة   اللعل   /الزرقةاء األ ل   
 أ صةةةةةةةت الدراسةةةةةةة  درةةةةةةةر رة  قان  د رات تدريل   لإلدارات المدرسةةةةةةة   لللعرف عل        نوا ب  اللطمر  من  

لرب ةة   اللعل   فل الممل ةة  للمةةدارس اللةةادعةة  لبةةا نن أ ةة   عةةانةة   الهل ةة    وةةةةةةةةةةةةةةر رة نلةةادعةة   م   نةةديريةةات ال
اإلدارات المدرسةة   فل نوا ب  اللطمر  من الهل    أصةةت الدراسةة  أمرةةاء عم  دراسةة  د ري  فل ندارس الزرقاء 

 األ ل   حول أس اب اللطمر  من الهل   ،    أن هذه األس اب قد تخللف نن نطهق   ل  أخرل 

 االدارة المدرسية الواعية ، التنمر بين الطلبة .: يةالكلمات المفتاح
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Abstract. 
This study aimed to determine the impact of conscious school  anagement in the 
face of bullying among students from the point of view of school principals / Zarqa 
first education. Consciousness in the face of bullying among students from the point 
of view of school principals affiliated with the Directorate of Education / Zarqa First. 
The study recommended the necessity of holding training courses for school 
administrations to learn how to confront bullying among students. And the need for 
all education directorates in the Kingdom to follow up on their affiliated schools in 
order to help school administrations in the face of bullying among students. The 
study also recommended conducting a periodic study in Zarqa First Schools on the 
causes of bullying among students, as these reasons may differ from one region to 
another. 
Keywords: Conscious school administration, bullying among 

students. 

   المقدمة:

ت لةةةةة   ةةةةةةمال   اللطمةةةةةر  ةةةةةمن الهل ةةةةة  نعانةةةةةاة  لمةةةةةرة لةةةةةإلدارة المدرسةةةةة   ، د ةةةةةل  نةةةةةا ت ملةةةةةر نةةةةةن 
 عاقةةةةة  لطلةةةةةاا العمل ةةةةة  اللربويةةةةة  داخةةةةة  المدرسةةةةة  ،  لمةةةةةا  ةةةةةان انةةةةةل   اإلدارة المدرسةةةةة   للتبةةةةة  

ال ةةةةةةال لمةةةةةةا ملةةةةةةري فةةةةةةل المدرسةةةةةة  أ  نةةةةةةا م ةةةةةة    بةةةةةةا أسةةةةةةاس نلاحبةةةةةةا فةةةةةةل ال ق قةةةةةةل لواقةةةةةة  
نوا بةةةةةة  اللطمةةةةةةر  ةةةةةةمن الهل ةةةةةة  ، حمةةةةةةا ت ةةةةةةله   نةةةةةةن خةةةةةة ل هةةةةةةذه الممطةةةةةة  نةةةةةةن الةةةةةةوعل نةةةةةةن 
اللخهةةةةة   ال ةةةةةل    نةةةةةن ح ةةةةةن اللعانةةةةة  نةةةةة  المواقةةةةةف الملطوعةةةةة  قلةةةةة  حةةةةةد   أي  ةةةةةةمال  ةةةةةمن 

ا علمطةةةةةةا دراسةةةةةة  أثةةةةةةر الهل ةةةةةة  ،  ةةةةةة  الةةةةةةل م   طهةةةةةةا  هةةةةةةذا اللطمةةةةةةر ، األنةةةةةةر الةةةةةةذي أصةةةةةة   لزانةةةةةة 
 اإلدارة المدرس   الواج   فل نوا ب  اللطمر  من الهل    هو ن ور هذه الدراس  
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    مشكلة البحث :

 أثررررر االدارة المدرسررررية الواعيررررة فرررريماااا   اااا   تلمثةةةة  ن ةةةةمل  ال  ةةةةا دال ةةةة ال الةةةةرئ   هةةةةو:
 ولى؟مواجهة التنمر بين الطلبة من وجهة نظر مديري المدارس / تربية الزرقاء األ 

( a≤0.05ال يو ةةةةةةةد أثةةةةةةةر    داللةةةةةةة   حئةةةةةةةائ   عطةةةةةةةد ن ةةةةةةةلول الداللةةةةةةة    :فرضرررررررية الدراسرررررررة
لةةةةإلدارة المدرسةةةة   الواج ةةةة  فةةةةل نوا بةةةة  اللطمةةةةر  ةةةةمن الهل ةةةة  نةةةةن   بةةةة  نظةةةةر نةةةةديري المةةةةدارس 

 اللادع  لمديري  اللرب    اللعل   /الزرقاء األ ل  

 م لمد هذا ال  ا أهمملر نما مممن أن م ب  در فل:    أهمية البحث:

الم ةةةةةةاهم  ن ةةةةةةو الق ةةةةةةادات اللربويةةةةةة   لقةةةةةةدم  أسةةةةةة  نطبل ةةةةةة  لموا بةةةةةة  ظةةةةةةاهرة اللطمةةةةةةر  ةةةةةةمن   1
 الهل   

اللطل ةةةةةر  لةةةةة  الةةةةةد ر ال لمةةةةةر الةةةةةذي مممةةةةةن أن ترةةةةةهل  دةةةةةر اإلدارة المدرسةةةةة   ن ةةةةةو نوا بةةةةة    2
 ظاهرة اللطمر  من الهل   

ق مةةةةةةة  العدالةةةةةةة  اللطظ م ةةةةةةة   الوصةةةةةةةول لللةةةةةةةودة ال ةةةةةةةانل  فةةةةةةةل   ثةةةةةةةراء الممل ةةةةةةة  اللربويةةةةةةة  فةةةةةةةل  3
 الم س ات اللعل م   

 يبدف ال  ا ال الل  ل :   أهداف البحث:

ال  ةةةةةف عةةةةةن أثةةةةةر االدارة المدرسةةةةة   الواج ةةةةة  فةةةةةل نوا بةةةةة  اللطمةةةةةر  ةةةةةمن الهل ةةةةة  نةةةةةن   بةةةةة    1
 نظر نديري المدارس / ترب   الزرقاء األ ل    
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ة المدرسةةةة   الواج ةةةة  فةةةةل نوا بةةةة  ظةةةةاهرة اللطمةةةةر  ةةةةمن در ةةةة  تةةةةوافر سةةةةمات  نقونةةةةات اإلدار   2
 الهل   

 مصطلحات البحث:

 م ةةةةةة  اللبةةةةةةود  األن ةةةةةةه   العمل ةةةةةةات نةةةةةةن تخهةةةةةة  ،  تطظةةةةةة  ،  نلادعةةةةةة ،  : اإلدارة المدرسررررررية
 تو  ةةةةر،  رقادةةةة  اللةةةةل مقةةةةوا  بةةةةا المةةةةدير نةةةةة  العةةةةانلمن نعةةةةر د ةةةةر   طةةةةاء الللممةةةةذ نةةةةن  م ةةةةة  

 الةةةةةةدج ج،   اا نةةةةةة  المللمةةةةةة   ي ةةةةةةاه  فةةةةةةل تقدنةةةةةةرنواح ةةةةةةر، د مةةةةةةا م ةةةةةةله   أن يل  ةةةةةة   طلةةةةةة 
   (18، ص  2006

هةةةةةل اإلدارة المدرسةةةةة   اللةةةةةل تمللةةةةةم  ةةةةة  نقونةةةةةات  درا   عمل ةةةةة   الواعيرررررة::اإلدارة المدرسرررررية
تط ةةةةةةةةةةما اللبةةةةةةةةةةود  اسةةةةةةةةةةل  ل المةةةةةةةةةةوارد المدرسةةةةةةةةةة   الملاحةةةةةةةةةة  لللل ةةةةةةةةةة  االحل ا ةةةةةةةةةةات اللربويةةةةةةةةةة ، 
 ن ةةةةةةةاعدة الل نمةةةةةةةذ علةةةةةةة  الةةةةةةةلعل   لةةةةةةة  أقئةةةةةةة  حةةةةةةةد ت ةةةةةةةم  دةةةةةةةر قةةةةةةةدراتب ،  تبم ةةةةةةةلب  لل  ةةةةةةةاة 

 (147، ص    ٢٠١٠ االندناج فل المللم    حل ،

ق ةةةةاا دعةةةةب الهةةةة ب دالمدرسةةةة  دممارسةةةة  أسةةةةالم   يةةةةذاء نعطةةةةوي  نةةةةادي : سررريالتنمرررر المدر 
   ةةةةةةمل تلةةةةةةاه طن ئبةةةةةة  نةةةةةةن الهةةةةةة ب ا  تلةةةةةةاه المدرسةةةةةة   نملل اتبةةةةةةا أ  تلةةةةةةاه المعلمةةةةةةمن أ  

حلةةةةةةةةة   دارة المدرسةةةةةةةةة ،  فةةةةةةةةةر   صةةةةةةةةةلملب  علةةةةةةةةة  الم لرةةةةةةةةةعتمن نةةةةةةةةةن الهةةةةةةةةة ب ا خةةةةةةةةةرين  
 (  23، ص  2008 ال عمدي،   

 ومحدداته:حدود البحث 

  2022-2021التئ  األ ل نن العاا الدراسل   الحدود الزمانية:

 المدارس ال مون   اللادع  لمديري  اللرب    اللعل   / الزرقاء األ ل    الحدود المكانية:
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أثر االدارة المدرسةةة   الواج   فل نوا ب  اللطمر  من الهل   نن   ب  نظر    :الحدود الموضرروعية
 رب   الزرقاء األ ل  نديري المدارس / ت 

 األدب النظري والدراسات السابقة:

 أوال: األدب النظري:

 ماهية اإلدارة المدرسية : 

عرفةةةةةةةت اإلدارة المدرسةةةةةةة   أنبةةةةةةةا  م ةةةةةةة  اللبةةةةةةةود  األن ةةةةةةةه   العمل ةةةةةةةات نةةةةةةةن تخهةةةةةةة    تطظةةةةةةة   
 رقادةةةة   نلادعةةةة   تو  ةةةةر    اللةةةةل مقةةةةوا  بةةةةا المةةةةدير نةةةة  العةةةةانلمن نعةةةةر نةةةةن ندرسةةةةمن   داريةةةةمن 

   طةةةةةةةاء   عةةةةةةةداد الللممةةةةةةةذ نةةةةةةةن  م ةةةةةةة  الطةةةةةةةواحل  عقل ةةةةةةةاء، أخ ق ةةةةةةةاء،   ةةةةةةةدان اء،    ةةةةةةةم اء، د ةةةةةةةر 
 غمرهةةةةةا( لم ةةةةةاعدتر علةةةةة  أن يل  ةةةةةة   طلةةةةةاا نةةةةة  المللمةةةةة ،  ي ةةةةةةاف  علةةةةة   م لةةةةةر الم  هةةةةةة  

(،  هةةةةةةةةةل نظةةةةةةةةةاا    أهةةةةةةةةةداف يةةةةةةةةةل  99، ص2001 ي ةةةةةةةةةاه  فةةةةةةةةةل تقةةةةةةةةةدا نللمعةةةةةةةةةر   دمةةةةةةةةةاب، 
طيةةةةة   اللط ةةةةةما  نلادعةةةةة  اللطتمةةةةةذ، ثةةةةة  تقةةةةةوي  ت ق قبةةةةةا دةةةةةاللخه   ال ةةةةةل   للعمةةةةة  نةةةةةن خةةةةةة ل اللو 

اإلدارة  لةةةةة   انةةةةة  ال ةةةةةوافز إلثةةةةةارة الةةةةةد اف    عةةةةة  ن ةةةةة ول ات اللطظةةةةة   نل انلةةةةة   نلتاعلةةةةة  فةةةةةل 
(  25، 1990 طةةةةةةةةةةار  مةةةةةةةةةةاعل تةةةةةةةةةةة وده ر ا اللعةةةةةةةةةةا ن  يةةةةةةةةةةل  دع قةةةةةةةةةةات  ن ةةةةةةةةةةان     علةةةةةةةةةةود:

مدرسةةةةة  نةةةة   م ةةةةة  ، عرفةةةةت اإلدارة المدرسةةةة    أنبةةةةةا اللبةةةةود المط ةةةةةق  اللةةةةل مقةةةةوا  بةةةةةا نةةةةدير ال
العةةةةةةةانلمن نعةةةةةةةر نةةةةةةةن ندرسةةةةةةةمن   داريةةةةةةةمن  غمةةةةةةةره  د  ةةةةةةة  ت قمةةةةةةةا األهةةةةةةةداف اللربويةةةةةةة  داخةةةةةةةة  
المدرسةةةةة  ت ق قةةةةاء يلم ةةةة  نةةةة  نةةةةا تبةةةةدف  ل ةةةةر األنةةةة  نةةةةن ترب ةةةة  أ طائبةةةةا ترب ةةةة  صةةةة     علةةةة  

(،  هةةةةةةةةةل نلموعةةةةةةةةة  نةةةةةةةةةن العمل ةةةةةةةةةات المل انلةةةةةةةةة   40، ص 1995أسةةةةةةةةاس سةةةةةةةةةل     أ وألوفةةةةةةةةةا، 
مارسةةةةةةةلبا نةةةةةةةدير نعةةةةةةةد  عةةةةةةةداداء خاصةةةةةةةاء     نبةةةةةةةارات نلممةةةةةةةةزة  الخهةةةةةةة  اللةةةةةةةل م ةةةةةةةرف علةةةةةةة  ن

تلطاسةةةةةةةةة   نلهللةةةةةةةةةات العمل ةةةةةةةةات ال طنةةةةةةةة  لللةةةةةةةةو  األهةةةةةةةةداف المدرسةةةةةةةة   الم ةةةةةةةةددة  الةةةةةةةةد يم ، 
 (  182، ص1998
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،  الةةةوعل  لمةةة  تعلةةةر عةةةن حالةةة  عقل ةةة   وأمرررا مرررن جهرررة مصرررطلد اإلدارة المدرسرررية الواعيرررة
 اةةةةةةر نةةةةة  ن  هةةةةةر الخةةةةةار ل عةةةةةن طريةةةةةا ممةةةةةون فمبةةةةةا العقةةةةة  د الةةةةة   درا   علةةةةة  تواصةةةةة  ن

ل  ال ةةةةةةةاف    ال ةةةةةةة       الت ق  ةةةةةةةر،  نطافةةةةةةةذ نعمطةةةةةةة  تلمثةةةةةةة  عةةةةةةةادة د ةةةةةةةواس اإلن ةةةةةةةان الخمةةةةةةة     الةةةةةةةو ع 
ا  ال ةةةةةةارثل،  ا اطداد  ج ةةةةةء ا  فبمةةةةةء ه( 1435 عل ةةةةةر ال  عةةةةةل د ن علةةةةةة  ف لمةةةةةا اطداد المةةةةةرء علمةةةةةةء

 يقئةةةةةد دةةةةةاإلدرا  هطةةةةةا  ،  فةةةةةل دائةةةةةرة المعةةةةةارف اللريهان ةةةةة  دإلنةةةةةر هةةةةةو التبةةةةة   سةةةةة ن  اإلدرا ،
( ، حمةةةةةةا  ١٤٢، ص ٢٠١٠نعرفةةةةةة  اإلن ةةةةةةان لطت ةةةةةةر،  المللمةةةةةة  الةةةةةةذي م ةةةةةة     ةةةةةةر  حلةةةةةة ،

ر الةةةةةةةوعل عةةةةةةةن نةةةةةةةدل  درا  اإلن ةةةةةةةان ل ةةةةةةةة اء  العلةةةةةةة   بةةةةةةةا، د مةةةةةةةا ممةةةةةةةون فةةةةةةةل  وةةةةةةة   معلةةةةةةة 
ر الخمةةةة ، فم ئةةةةرها،  ات ئةةةةال ن اةةةةةر نةةةة   ةةةة  األحةةةةدا  اللةةةةل تةةةةد ر حولةةةةر، نةةةةن خةةةة ل حواسةةةة 

ر ممثةةةةةةة  ع قةةةةةةة   ي ةةةةةةمعبا،  يل ةةةةةةةد    بةةةةةةةا    ر دإلسةةةةةةة ا با  أي أنةةةةةةة  لمبةةةةةةةا،  ي ةةةةةةة   رائ لبةةةةةةا،  يت ةةةةةةة 
ال  ةةةةةةةةان ال خئةةةةةةةةل  العقلةةةةةةةةل دم  هةةةةةةةةر  بم لةةةةةةةةةر،  يرةةةةةةةة   نلموعةةةةةةةة  األف ةةةةةةةةار،  المعلونةةةةةةةةةات، 
 ال قةةةةةةةةةائا،  األرقةةةةةةةةةاا،  ا راء،    بةةةةةةةةةات الطظةةةةةةةةةر،  المئةةةةةةةةةهل ات،  المتةةةةةةةةةا     ات الع قةةةةةةةةة  

،  مةةةةةةا  تطةةةةةةدرج نئةةةةةةهل ات ال مطهةةةةةةا  اإلدرا  الةةةةةةذاتل دمةةةةةة  نةةةةةةا هةةةةةةو نةةةةةةادي    ةةةةةةذلم نعطةةةةةةوي 
 العق نةةةةةل  ال  ةةةةةل   ال ممةةةةة  ت ةةةةةت ن ةةةةةم   الةةةةةوعل،  يةةةةة نن المت ةةةةةر نةةةةةار   صةةةةةاح  الت ةةةةةر 
الةةةةةةةةوعل ج ةةةةةةةةارة عةةةةةةةةن  طةةةةةةةةاء فةةةةةةةةوقل تةةةةةةةةدريلل تطةةةةةةةةدرج ت لةةةةةةةةر  افةةةةةةةة   األن ةةةةةةةةه   االةةةةةةةةةلرالل أن  
ا إلن ةةةةةةةان ال م ةةةةةةةله   ال ةةةةةةة   دمعةةةةةةةزل عطةةةةةةةر،  باللةةةةةةةالل فةةةةةةةاإلدارة  اإلن ةةةةةةةان  ،  مةةةةةةةا  يةةةةةةةرل أنبةةةةةةة 

ج ةةةةةة  فبةةةةةةل: اإلدارة اللةةةةةةل تمللةةةةةةم األف ةةةةةةار    بةةةةةةات الطظةةةةةةر  المتةةةةةةا    المهادقةةةةةة  المدرسةةةةةة   الوا 
 (   48،  ص 2017لواق  ال  اة المدرس    اللم   الم  ه   با غري ،  

 أهمية اإلدارة المدرسية الواعية: 

تعللةةةةةر اإلدارة المدرسةةةةةة   عطئةةةةةةر هةةةةةةاا نةةةةةةن عطاصةةةةةةر العملمةةةةةةة  اللربويةةةةةةة   تر ةةةةةةة  أهممةةةةةةة  اإلدارة 
 ر المدرسةةةة   وحةةةةدة تطتمذمةةةة  فعل ةةةة  للم ةةةة  العمل ةةةةات اللربويةةةة  فةةةةل نلةةةةال العمةةةةة  المدرسةةةة   لةةةةد

اللربةةةةةةوي البةةةةةةادف اللطةةةةةةاء الملطةةةةةةل علةةةةةة  أسةةةةةة  علم ةةةةةة    ن ةةةةةةان   يلهلةةةةةة  نمةةةةةةن مقةةةةةةوا د دارتبةةةةةةا 
نواصةةةةةةةتات  خلةةةةةةةرات   عةةةةةةةداد خةةةةةةةاص للق ةةةةةةةاا  بةةةةةةةذا العمةةةةةةة  الق ةةةةةةةادي دمتةةةةةةةاءة عالمةةةةةةةة  لل قمةةةةةةةةا 
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(،  تظبةةةةةةةةةر أهم ةةةةةةةةة  اإلدارة المدرسةةةةةةةةة  : فةةةةةةةةةل  79، ص 2015أهةةةةةةةةةةداف المللمةةةةةةةةةة  الق هانل، 
أنبةةةةةا وةةةةةر ري  ل ةةةةة  ندرسةةةةة ،  ال ةةةةةد نةةةةةن اللعةةةةةا ن  الم ةةةةةار   نةةةةة  ا خةةةةةرين لووةةةةة  األهةةةةةداف 
المةةةةةراد ت ق قبةةةةةا  نةةةةةن خ لبةةةةةا يةةةةةل  االسةةةةةلخداا األنثةةةةة  للمةةةةةوارد المادمةةةةة   ال  ةةةةةري  نةةةةةن طةةةةة ب 

ةخئةةةةةة اتب    ندرسةةةةةةمن  نةةةةةةوظتمن  أد ات تعل م ةةةةةة   أنةةةةةةوال لل قمةةةةةةا حا ةةةةةةات الل نمةةةةةةذ  تطم ةةةةةة 
 يةةةةةةل  نةةةةةةن خةةةةةة ل االدارة المدرسةةةةةة   اإلةةةةةةة اا ال انةةةةةة  لل ا ةةةةةةات  الر  ةةةةةةات اإلن ةةةةةةان   داخةةةةةة  
المدرسةةةةةةة   خار بةةةةةةةا    ةةةةةةةذلم تطتمةةةةةةةذ األعمةةةةةةةال  واسةةةةةةةه   خةةةةةةةةرين  لخهةةةةةةةة    تطظةةةةةةةة    تو مةةةةةةةةر 

 (  557، ص  2015 رقا ة   بةوده   تئرفاتب    علد العال،  

 وظيفة اإلدارة المدرسية الواعية: 

مللمةةةةةةة   ن ةةةةةةةةم تر  أهدافةةةةةةةر  أنان ةةةةةةةةر  العمةةةةةةة  علةةةةةةة  حةةةةةةةةة  نةةةةةةةة م تر  ت قمةةةةةةةةةا دراسةةةةةةة  ال  1
 أهدافر 

العمةةةةة  علةةةةة  تز يةةةةةد المةةةةةلعل  داعل ةةةةةاره ن ةةةةةور العمل ةةةةة  اللعل م ةةةةة  العلم ةةةةة  دخلةةةةةرات نلطوعةةةةة    2
  نللةةةةةةةددة م ةةةةةةةله   نةةةةةةةن خ لبةةةةةةةا  بواسةةةةةةةهلبا نوا بةةةةةةة  نةةةةةةةا يلعةةةةةةةر  لةةةةةةةر نةةةةةةةن ن ةةةةةةةم ت 

 (  2009 قهانل  الئرايرة، 
الظةةةةر ف  تقةةةةدم  الخةةةةدنات  الخلةةةةرات اللةةةةل تةةةةة اعد علةةةةة  تربمةةةةة  الل نمةةةةةذ  تعلةةةة مب  تبم ةةةة    3

  ت قما الطمو المل ان  ل خئ اتب  
االرتقةةةةةةةةاء دم ةةةةةةةةلول أداء المعلمةةةةةةةةمن للق ةةةةةةةةاا  لطتمةةةةةةةةذ المطةةةةةةةةاهج المقةةةةةةةةةررة لل قمةةةةةةةةةا األهةةةةةةةةةداف   4

اللربويةةةةةةة  المقةةةةةةةررة نةةةةةةةن خةةةةةةة ل اط عبةةةةةةة  علةةةةةةة  نةةةةةةةا يةةةةةةةة للد نةةةةةةةةن نعلونةةةةةةةةات  نعةةةةةةةةارف 
 ائ   طر  تدري   تدريلب   عقد الطد ات  الد رات لب    س

تبم ةةةة  الظةةةةر ف  تقةةةةدم  الخةةةةدنات اللةةةةل ت ةةةةاعد علةةةة  ترب ةةةة  الل نمةةةةذ  تعلةةةة مب  ر  ةةةة  فةةةةل   5
ت قمةةةةا الطمةةةةو المل انةةةة  لبةةةة ،   لةةةةم لطتةةةة  أنت ةةةةب   نللمعةةةةاتب    البم ةةةةري  علةةةةد اللةةةةواد، 

2000   ) 
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رة المدرسةةةةة   نلةةةةةرد عمل ةةةةة  ت ةةةةةممر ةةةةةة  ن لةةةةة  تعةةةةةد اإلدا  أهرررررداف اإلدارة المدرسرررررية الواعيرررررة:
المدرسةةةةةةة   الم افظةةةةةةة  علةةةةةةة  الطظةةةةةةةةاا  وةةةةةةة   الهل ةةةةةةة  فمبةةةةةةةا، أ  تلقةةةةةةةمن الهل ةةةةةةة  أ  الم افظةةةةةةة  
علةةةةة  األ ط ةةةةة   الللبمةةةةةةزات المدرسةةةةةة  ،  ةةةةةة  أصةةةةة  ت أهةةةةةدافبا تلم ةةةةةور حةةةةةول تبم ةةةةة  الظةةةةةر ف 

دة فةةةةةةةل  تةةةةةةةوفمر اإلنمان ةةةةةةةات اللةةةةةةةل ت ةةةةةةةاعد المةةةةةةةةلعل  علةةةةةةةة  الطمةةةةةةةو المل انةةةةةةة   حةةةةةةةول الم ةةةةةةةاع
ت  ةةةةةمن العمل ةةةةة  اللعل م ةةةةة  لل قمةةةةةا  لةةةةةم الطمةةةةةو  فةةةةةل ت قمةةةةةا األهةةةةةداف اال لماج ةةةةة  للمللمةةةةة  
دمةةةةا يلهل ةةةةر  لةةةةم نةةةةن تعةةةةا ن  تط ةةةةما نثمةةةةر  ةةةةمن  ةةةة  أطةةةةراف العمةةةةة  فةةةةل المدرسةةةة   المللمةةةة  

  تللخص أهداف المدرس  الواج  :

توفمر الظر ف  اإلنمانات اللل ت اعد عل  نمو الللممذ د م  نلواطن  نل انة  عقل اء    م اء    1
  ر ح اء  ا لماج اء  نت  اء   

ت قما األغرا  اال لماج   اللل يدين  با المللمة   ي ةرص علة  نة رها  ت ق قبا نن أ      2
 ت قما الل     اللوافا اال لماعممن  

فل اخل ار الخلرات اللل ت اعد عل  نمةوه ال خةئل  ت دي  ل     تو  ر الملعل   ن اعدتر   3
 نتعر  

 (  2009   را   ،  المة اهم  فةةل دراسة  المللمة ،  حة  نةة م تر  ت قل ةا أهدافةةر   4
 توفمر اإلنمانات المادم   ال  ري  ال طن  للق اا  رسال  المدرس     5
 توفمر اللو الم ئ  الئال  للعمل   اللعل م      6
 ت قما الل ان   من اإلدارة اإلداري   اإلةراف التطل للعمل   اللربوي     7
العطام  دالع قات اإلن ان   الهم    من  م   العانلمن فل المدرس  للوفمر  و داع  لللعل      8

  اللعل   
 (  27، ص 1991توفمر قد ة ح ط  للل نمذ   أحمد ،   9

  عداد القول ال  ري  القادرة عل  اإلنلاج    10
    تطق   اللرا  الثقافل  غربل  11
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  حدا  الل مر الثقافل الم ئ  للطمو االقلئادي  اال لماعل    12
 (  2014 عداد المواطن الئال   اللطم   ال انل  لل خئ   اإلن ان   العهوي،   13

 متطلبات اإلدارة المدرسية الواعية:

أهةةةةةةدافبا أن ت ةةةةةون  دارة هادفةةةةة :  هةةةةةذا معطةةةةةل أنبةةةةةا ال تعلمةةةةةد علةةةةة  الع ةةةةةوائ   فةةةةةل ت قمةةةةةةا   1
   نما تعلمد عل  الموووج    اللخه   ال ل   فل  طار الئال  العاا 

أن ت ةةةةةون  دارة  ملا  ةةةةة :  هةةةةةذا معطةةةةةل أنبةةةةةا ال تةةةةةر ن  لةةةةة  ال ةةةةةلل ات أ  المواقةةةةةف اللانةةةةةةدة   2
 ( ٢٠١١   ممون لبا د ر ق ادي فل نلاالت العم   تو مبر عمر،  

ة عةةةةةةةةةن االسةةةةةةةةةللداد  الل ةةةةةةةةةل  أن ت ةةةةةةةةةون  دارة ا لماج ةةةةةةةةة :  هةةةةةةةةةذا معطةةةةةةةةةل أن ت ةةةةةةةةةون دعمةةةةةةةةةد  3
ن ةةةةةللم   للم ةةةةةورة ندر ةةةةة  للئةةةةةال  العةةةةةاا أي دمعطةةةةة  أال يطتةةةةةرد القائةةةةةد  ةةةةةةئط  القةةةةةةرار  ةةةةةة  

 ممتة  ن ار   نن معملون نعر 
أن ت ةةةةةون  دارة  ن ةةةةةان  :  ي ةةةةةم   لةةةةةم ح ةةةةةن نعانلةةةةة  ا خةةةةةرين  تقةةةةةديره   االسةةةةةلماا  لةةةةة    4

 لةةةة  ال لةةةةول الةةةةة ل م     بةةةة  نظةةةةره   اللعةةةةرف علةةةة  ن ةةةةم تب   ن ةةةةاعدتب  فةةةةل الوصةةةةول
 لب  

أن ت ةةةةةةون  دارة ةةةةةةةوري : أي أن ممةةةةةةون أسةةةةةةلوب اإلدارة دعمةةةةةةداء عةةةةةةن ت ةةةةةةل  رئةةةةةة   اللطظةةةةةةة     5
اإلداري أ  أحةةةةةةد أعرةةةةةةائر أ  انتةةةةةةراده داتخةةةةةةا  القةةةةةةرار د ن الر ةةةةةةوا  لةةةةةة  أعرةةةةةةاء اللطظةةةةةةة   
  الم ةةةةار من   ةةةةر  يل ةةةة  اللطظةةةة   اإلداري دإلنةةةةر دممقراطةةةةل   ا نةةةةا تةةةةوافر   ةةةةر تط ةةةةما  بةةةةود

األفةةةةةةةةةراد  ن ةةةةةةةةةار   أعرةةةةةةةةةائر  أن ت ةةةةةةةةةون فلةةةةةةةةةة تلر نلماةةةةةةةةةةة   نةةةةةةةةةة  التلةةةةةةةةةة ت  اال لماعمةةةةةةةةةة  
 ( 2012 البطدا ي،     ال  اس   للمللم  

تل ةةةةةةة  دالمر نةةةةةةة  فةةةةةةةل ال ر ةةةةةةة   العمةةةةةةة ،  أن ال ت ةةةةةةةون  ات قوالةةةةةةة   انةةةةةةةةدة  ثا لةةةةةةةة    نمةةةةةةةةا   6
 تل    ح   نقلر ات الموقف  ت ممر الظر ف 

  األصةةةةةةةول  الم ةةةةةةةادب الطظريةةةةةةةة  حةةةةةةةة   نقلةةةةةةةةر ات أن ت ةةةةةةةون عمل ةةةةةةة : دمعطةةةةةةة  أن تل  ةةةةةةة   7
 الموقف اللعل مل 
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أن تلممةةةةةةةز دال تةةةةةةةاءة  التاعل ةةةةةةة :  يل قةةةةةةةا  لةةةةةةةم داالسةةةةةةةلخداا األنثةةةةةةةة  لإلنمانمةةةةةةةةات الماديةةةةةةةة    8
  ال  ري  

ت ديةةةةةةةةةةةةد ال  اسةةةةةةةةةةةةات   وةةةةةةةةةةةة  اللةةةةةةةةةةةةرانج،  الم ةةةةةةةةةةةةا اة فمبةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةمن أعرةةةةةةةةةةةةاء اللطظةةةةةةةةةةةة      9
 : ح من( 31,2004  

 ةةةةةةمن حا ةةةةةات  أهةةةةةداف اإلدارة المدرسةةةةة    بةةةةةمن حا ةةةةةات  أهةةةةةداف  دارة نلواطنةةةةة  تةةةةةةواطن   10
 المعلممن  الهة ب  تممة   لة  اإل داا  اللهوير  الل ممر 

 القدرة عل  ق ادة العم  المدرسل ن و ت قما األهداف اللربوي      11
القةةةةدرة علةةةة   وةةةةتاء  ةةةةو نةةةةن الع قةةةةات اإلن ةةةةان    العمةةةة  علةةةة  رفةةةة  الةةةةر ا المعطويةةةةة    12

 ن فل المدرس   للم   العانلم 
 القدرة عل  تطظ   العم   اللبود ال  ري   خلا ر ا العم  اللماعل   13
 (   362، ص   2017 علدالرح  ،    القدرة عل  الق اا دعمل   اللقوي    14

 التنمر :

تطل ةةةةر دمثةةةةرة فةةةةل ا  نةةةةة  األخمةةةةةرة  أصةةةةة  طا نةةةةةرل اللطمةةةةةر فةةةةل  Bullying ةةةةدأت ظةةةةاهرة اللطمةةةةر
لةةةةةة  نمةةةةةةانأ فةةةةةةةل ال ةةةةةةارا أ  المدرسةةةةةة  أ  اللانعةةةةةةةة  أ   المطةةةةةةةزل  حلةةةةةةة  فةةةةةةةةل نمةةةةةةةان العمةةةةةةةة  

 ( 7،  ص2015  بط ا ي،  

 مفهوم التنمر:   

أ نظةةةةةةةرا  لةةةةةةةل ال ثةةةةةةةةرة فةةةةةةةةل نعانمةةةةةةةةر،  الثةةةةةةةةراء فةةةةةةةةل Bullyingلقةةةةةةةد  ثةةةةةةةرت تعريتةةةةةةةات اللطمةةةةةةةر  
ه، لبةةةةةةةةةذا اخللتةةةةةةةةةت االتلاهةةةةةةةةةات  الةةةةةةةةةر ل  اللةةةةةةةةةل تطا لبةةةةةةةةةا اللةةةةةةةةةاحثون لبةةةةةةةةة  ا ال ةةةةةةةةةلو  ن لةةةةةةةةوا 

(،   لمةةةةةةةةة  اللطمةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةل قةةةةةةةةةوان   الل ةةةةةةةةة  العرب ةةةةةةةةة  13،  ص2015العةةةةةةةةةد انل   علةةةةةةةةةداللواد، 
ت ةةةةةمر  لةةةةةل هةةةةةةذا المئةةةةةةهل   علةةةةةة  أنةةةةةةر  للملةةةةةةل تطمةةةةةر أ  اسل  ةةةةةاد هةةةةةةل اللر مةةةةةة  المطاسةةةةةة   

عرفةةةةةةت    ةةةةةةةاء فةةةةةةةل الل ةةةةةةة  العرب ةةةةةة  نةةةةةةإلخو ة نةةةةةةن  لمةةةةةة   أسةةةةةةد  ،   لةةةةةةةر  اسل Bullingل لمةةةةةةة  
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سةةةةةلو  اللطمةةةةةر دانةةةةةر ةةةةةةم  نةةةةةن أةةةةةةمال العةةةةةد ان عطةةةةةدنا يلعةةةةةر  فةةةةةرد نةةةةةا الةةةةة  سةةةةةلو  سةةةةةللل 
لةةةةةذلم  ن ةةةةةل  ل لةةةةة   عةةةةةدا االرت ةةةةةاا د ةةةةةم  ن ةةةةةلمر نل لةةةةة  عةةةةةدا ت ةةةةةاف  القةةةةةول  ةةةةةمن التةةةةةردين،

 ةةةةر ن ةةةةو ال مةةةةر د ةةةةم  عةةةةرف اللطمةةةةر المدرسةةةةل دإلنةةةةر ةةةةةم  نةةةةن أةةةةةمال ال ةةةةلو  العةةةةد انل المو 
نقئةةةةةةود  نل ةةةةةةرر سةةةةةةواء  ةةةةةةان لتظةةةةةةل ا  ا لمةةةةةةاعل أ    ةةةةةةدي أ  ال لر نةةةةةةل أ  نت ةةةةةةل علةةةةةة  

عةةةةةةةةةةرف اللطمةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةة  أنةةةةةةةةةةر      (451، ص  2017 أحمةةةةةةةةةد  ا ةةةةةةةةرا   ،  .وةةةةةةةة  ر أقةةةةةةةةة  قةةةةةةةةوه
سةةةةةةةلو  م ةةةةةةةد  عطةةةةةةةدنا  يلعةةةةةةر  طالةةةةةة  تعروةةةةةةا نمةةةةةةررا ل ةةةةةةةلو  ات ا  افعةةةةةةةال سةةةةةةةلل   نةةةةةةةن 

ائةةةةةةر،  يلرةةةةةةمن عةةةةةةادة عةةةةةةدا تةةةةةةواطن فةةةةةةل القةةةةةةةوة،   هةةةةةةةو أنةةةةةةةا  أن طللةةةةةةة   خةةةةةةةرين ، دقئةةةةةةةد  يذ
ممةةةةةةةةةون   ةةةةةةةةةدما  الرةةةةةةةةةرب، أ  لتظ ةةةةةةةةا،  اللطةةةةةةةةا ز داأللقةةةةةةةةاب أ  عاط  ةةةةةةةةا  لبةةةةةةةةة ج الم ةةةةةةةةةاعر 

(  هةةةةةةةةةةو 2012 اسةةةةةةةةةةةلتزاطها، أ  الطلةةةةةةةةةةةذ اال لمةةةةةةةةةةةاعل، أ  اإلسةةةةةةةةةةاءة فةةةةةةةةةةل المعانل    رام ةةةةةةةةةةل، 
أ  نت ةةةةةةةةة ا أ  عاط  ةةةةةةةةةا أ  لتظ ةةةةةةةةةا داللةةةةةةةةةالل هةةةةةةةةةةو  مقةةةةةةةةةةاا األ ل علةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةرد أ  ألثةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةدن ا 

 يلرةةةةةةةمن اللبديةةةةةةةةد  ةةةةةةةةاأل ل  اللةةةةةةةةدنل أ  الل ةةةةةةةةمل دال ةةةةةةةة ا  اال لةةةةةةةةزاط، أ  نخالتةةةةةةة  ال قةةةةةةةو  
المدن ةةةةةةةةةة ، أ  االعلةةةةةةةةةةداء  الرةةةةةةةةةةةرب، أ  العمةةةةةةةةةةة  وةةةةةةةةةةةمن عئةةةةةةةةةةةادات،  ن ةةةةةةةةةةةا الت القلةةةةةةةةةة  أ  

فةةةةةةةاللطمر هةةةةةةةو   سةةةةةةةلو   ،  نةةةةةةةن هطةةةةةةةااللبديةةةةةةةد،  مةةةةةةةةا مرةةةةةةةةاف  لةةةةةةةةل  لةةةةةةةةم الل ةةةةةةةةر  اللط ةةةةةةةةل
عةةةةةد انل ةةةةةةديد للمةةةةةةراهقمن، يةةةةةة دي  لةةةةةةل  عديةةةةةةد نةةةةةةن اإلوةةةةةةرار ، لةةةةة   علةةةةة  الرةةةةة    فقةةةةة  
،  نمةةةةا يلةةةةر  أثةةةةارا نت ةةةة   سةةةةم   علةةةةة  الملطمةةةةةر نت ةةةةةر،  لةةةةةذلم يل ةةةةةل  تبم ةةةة   م ةةةة  انطةةةة  خال ةةةة  
نةةةةةن اللطمةةةةةر  أةةةةةةمالر، يوصةةةةةف اللطمةةةةةةر نةةةةةةن نبةةةةةةددات اللم ةةةةةة  المدرسةةةةةة    الل ئةةةةةم  الدراسةةةةةل 

 (   ١٨٩،  ٢٠١٧ أسماء علده ،

 بين التنمر والعنف والعدوانية واالستقواء: 

العطةةةةةةةف:  يعطةةةةةةةل  ةةةةةةة  فعةةةةةةة  أ  تبديةةةةةةةد يلرةةةةةةةمن اسةةةةةةةلعمال القةةةةةةةةوة،  يمةةةةةةةةون البةةةةةةةةدف نطةةةةةةةةر   1
 (71،  2014 ل ةا  الررر دالطت ، أ  ا خرين  ةهملل،  بوطاف،  
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التةةةةةةةرد  بةةةةةةةدف العد ان ةةةةةة :  يقئةةةةةةد  بةةةةةةا: ن ةةةةةةار قةةةةةةةد ممةةةةةةةون هةةةةةةةدانا أ  تخريلمةةةةةةةا مقةةةةةةةوا  ةةةةةةةر   2
 ل ةةةةةا  األ ل د ةةةةةخص  خةةةةةر،  يمةةةةةون  لةةةةةم  نةةةةةا عةةةةةن طريةةةةةةا اللةةةةةةرا الل ةةةةةةدي، أ  حلةةةةةةل 

 (  79، ص  2015عةن طريا االسلبزاء  ال خري   الق هانل،  
االسةةةةةلقواء:  هةةةةةو معطةةةةةل   لةةةةةم ال ةةةةةلو  الةةةةةذي قةةةةةد م ئةةةةةة  نةةةةةةن عةةةةةةدا اللةةةةةةواطن  ةةةةةةمن اثطةةةةةةمن   3

 Victim ا خةةةةةةةر : م ةةةةةةةمل الرةةةةةةة     (Bullyنةةةةةةن  األفةةةةةةةراد، األ ل : م ةةةةةةةمل الم ةةةةةةةلقوي  
(    هةةةةةو يلرةةةةةمن اإليةةةةةذاء اللتظةةةةةل  الل ةةةةةمل،  اإل الل د ةةةةةة   عةةةةةةاا،  نةةةةةةن  لةةةةةةم دعةةةةةة  ة 
الهتةةةةةةةة  داسةةةةةةة  ال م  ةةةةةةةر، أ  لقةةةةةةة  ممرهةةةةةةةر، أ  العمةةةةةةةة  علةةةةةةةة   طةةةةةةةة    ةةةةةةةةةاعات عطةةةةةةةةر، أ  

 (   557، ص 2015حلةل علة  األق  رفرر نن قل  ا خرين  علد العال، 

 هطا  عدة أةمال لللطمر مممن عروبا  ما يلل:  ر:  أنواع التنم

 يلرةةةةةةمن  يةةةةةةذاء التةةةةةةةرد   ةةةةةةةدما،  نةةةةةةةن أةةةةةةةة الر   تخريةةةةةةة  المملل ةةةةةةةات  التنمررررررر ال رررررردني:  1
ال خئةةةةةةةةة  ، ال ئةةةةةةةةا، الخةةةةةةةةد ، العةةةةةةةةةب، اللهةةةةةةةةة ، الرةةةةةةةةةرب ال ةةةةةةةةةديد (،  فةةةةةةةةةل نعظةةةةةةةةة  
 ال ةةةةةةةةةةاالت ال م ةةةةةةةةةةل  اللطمةةةةةةةةةر الل ةةةةةةةةةدي أ ي  لمةةةةةةةةةر للرةةةةةةةةة   ، ألن  لةةةةةةةةةم يةةةةةةةةة دي الةةةةةةةةةل

 اللعاطف نعر    
: هةةةةةةةو هلةةةةةةةوا أ  تبديةةةةةةةد عةةةةةةةن طريةةةةةةةا ال ةةةةةةةةخري ،  اللقلمةةةةةةةة  نةةةةةةةةن ةةةةةةةةةإلن التنمرررررررر اللفظررررررري  2

ا خةةةةةةةرين ،  انلقةةةةةةةاد ا خةةةةةةرين نقةةةةةةدا قاسةةةةةةة ا،  اال لةةةةةةةزاط،  االتبانةةةةةةةات ال اطلةةةةةةة ،  اإلةةةةةةةةاعات 
،   طةةةةةةةةة    دعةةةةةةةةةب األلقةةةةةةةةاب الملط ةةةةةةةة  علةةةةةةةة  أسةةةةةةةةةاس   اله قةةةةةةةةة  اال لماعمةةةةةةةةة ، العةةةةةةةةةر ، 

ةط  (،  يمةةةةةارس الملطمةةةةر هةةةةذا الطةةةةوا نةةةةن اللطمةةةةر  بةةةةةدف اللةةةةةإلثمر علةةةةة  تقةةةةةدير الةةةةةدين، اللةةةة 
،  2016الةةةةةةذات لةةةةةةدي الرةةةةةة    حمةةةةةةا ممةةةةةارس انةةةةةاا نلموعةةةةة  نةةةةةن األقةةةةةران   علةةةةةدالعال، 

665   ) 
 ي ةةةةةةم  الللمةةةةةة    رسةةةةةةائ  غمةةةةةةر نرغةةةةةةوب فمبةةةةةةا  الئةةةةةةور ،اللبممةةةةةةات،   التنمرررررر ال نسررررري:  3

اللةةةةةةةةدء دال ةةةةةةةائعات  ات الهل عةةةةةةةة  اللط ةةةةةةةة   (،  ربمةةةةةةةةا م ةةةةةةةةم  أمرةةةةةةةةا  اللطمةةةةةةةةر اللط ةةةةةةةةل 
سةةةةةةةلو  ات االحل ةةةةةةا   ةةةةةةدن ا   ةةةةةةذب انل ةةةةةةاه نلموعةةةةةةات خاصةةةةةةة ، أ    لةةةةةةةار  ةةةةةةةةخص نةةةةةةةا 
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للطمةةةةةر اللط ةةةةةل تعلمةةةةةةرا عةةةةةةن الئةةةةةةراا علةةةةةة  االنخةةةةةةرار فةةةةةل سةةةةةلو  ات  ط ةةةةة  ،  قةةةةةد ممثةةةةة  ا
 ةةةةةةةةمن اللط ةةةةةةةةمن فةةةةةةةةل سةةةةةةةلم  ال  ةةةةةةةا عةةةةةةةةن البويةةةةةةةة  اللط ةةةةةةةة   المرغةةةةةةةةوب فمبةةةةةةةةا  غريةةةةةةة ، 

 (   48،  ص 2017
: اللقلمةةةةةة  نةةةةةةن ةةةةةةةإلن الرةةةةةة   ،  تخ ةةةةةة ب در ةةةةةةة   ح اسةةةةةةةبا   ةةةةةةةذاتبا، التنمررررررر االنفعررررررالي  4

انمةةةةةةةةة ،  ي ةةةةةةةةةلم   العلةةةةةةةةةوس، الرةةةةةةةة م دئةةةةةةةةوت نةةةةةةةةةطختب، اسةةةةةةةةةلخداا ل ةةةةةةةةة  الل ةةةةةةةةةد العد  
االطدراء، العزلةةةةة  (  يعللةةةةر هةةةةةذا الطةةةةوا نةةةةن اللطمةةةةر نةةةةن أةةةةةد أنةةةةواا اللطمةةةةر وةةةةرراء   تةةةةإلثمرا، 
 ي ةةةةةةةةد  أ لء انتعةةةةةةةةال اء ال ي حظةةةةةةةةر المعلمةةةةةةةةون  ال لةةةةةةةةار،  يعةةةةةةةد اللطمةةةةةةةر االنتعةةةةةةةالل ةةةةةةةةة   
نةةةةةن اةةةةةة ال ال ةةةةة هرة اال لماعمةةةةة  اللةةةةةل تمةةةةةارس إليةةةةةذاء  ا خةةةةرين،  اللةةةةإلثمر علةةةة  تقةةةةللب  

 من أقرانب    
 يمةةةةةةةةون هةةةةةةةةذا الطةةةةةةةةوا  ةةةةةةةةداف  ال را  ةةةةةةةة   الل مةةةةةةةةةز تلةةةةةةةةةاه ةةةةةةةةةةخص أ   التنمرررررررر العنصرررررررري:  5

نلموعةةةةةةة ،  تلرةةةةةةةمن ال ةةةةةةخري ،  االسةةةةةةلبزاء نةةةةةةن عةةةةةةر  أ  سةةةةةة ل  نعمطةةةةةة  ،أ  نةةةةةةةن ديةةةةةةةن 
نعةةةةةمن،  قةةةةةد ممةةةةةون هطةةةةةا  ت مةةةةز للةةةةط  نعةةةةمن نةةةةن ا خةةةةر، فالرةةةةة اما ال م ةةةةةعر ن فقةةةةة  

مرةةةةةا يةةةةةر ن أن عةةةةةرقب    ط ةةةةةب  ممةةةةةون ن ةةةةةلبدفا،  يخللةةةةةةف  ةةةةةةإلنب  عروةةةةةةر للبلةةةةةةوا   ةةةةةة  أ
 اللطمةر العطئةري نةن نللمة   خر  

: انلةةةةةد اللطمةةةةةر نةةةةة  اللقةةةةةةدا الل طولةةةةةةو ل البائةةةةةة   لةةةةةةل  االنلرنةةةةةةت،  أمرةةةةةةا  التنمرررررر الشررررربكي  6
نةةةةةةن خةةةةةة ل  سةةةةةائ  االتئةةةةةةال االل لر نةةةةةةل االخةةةةةةري،  هطةةةةةا  ثةةةةة   حةةةةةاالت لللطمةةةةةر علةةةةةر 

،  2012فةةةةةةل اثطةةةةةةاء تلقةةةةةةمب  دعةةةةةةب اللةةةةةةدخ ت الع   ةةةةة    خةةةةةوج،  االنلرنةةةةةت، قةةةةةد ةةةةةةوهدت
 (  187ص  

 أشكال المتنمرين:

:  يقئةةةةد دةةةةر أي هلةةةةوا  ةةةةدنل أ  لتظةةةةل صةةةةري  تلةةةةاه الرةةةةة اما، د مةةةةا التنمررررر المباشررررر  1
ممةةةةةةون ن ةةةةةةلم د علةةةةةة  اللبديةةةةةةد  اللعانةةةةةة  الل ةةةةةةدي  تعلمةةةةةةرات الو ةةةةةةر  ال لمةةةةةةات اإلممائ ةةةةةة  

  األل  للر اما   اللل ت مة  نعطل م ل  الرما



 

14 
 

اللطمةةةةةةر غمةةةةةةر الم اةةةةةةةةر : م ةةةةةةم  العةةةةةةزل اال لمةةةةةةاعل  اخلةةةةةةزال الثقةةةةةة   اللةةةةةةرأة نةةةةةةن خةةةةةة ل   2
 العزل الملعمد للر اما نن الملموع    

الملطمةةةةةةةةةر ن الم ةةةةةةةةةللر ن: هةةةةةةةةة الء األطتةةةةةةةةةال الةةةةةةةةةذين ال يلةةةةةةةةةدأ ن اللطمةةةةةةةةةر فعل ةةةةةةةةةاد،  ل ةةةةةةةةةطب    3
مةةةةةةةر األصةةةةةةةلل، ن ةةةةةةةار ون ن ةةةةةةةهون فةةةةةةةل اسةةةةةةةلمراريلر، أ  دمعطةةةةةةةل  خةةةةةةةر فبةةةةةةة  توادةةةةةةة  للملط 

 ( 187، ص  2012 هةدفب  ن ةاعدتر  حمايلر   خوج ، 
الرةةةةة اما ال ةةةةةللمون:  هةةةةة الء يلئةةةةةتون دالخلةةةةة ،  االنتعال ةةةةة ،  لةةةةةةديب  نقةةةةةةص  اوةةةةة  فةةةةةل   4

المبةةةةارات اال لماج ةةةة ،  عةةةةدا القةةةةدرة علةةةة  اإلقطةةةةاا  الةةةةرد دهريقةةةة  فعالةةةة  لموا بةةةة  اللطمةةةةةر، 
 نان   ه  دئت  عان  وعاف   دماد  قلقمن  فاقدين ل 

الرةةةةةةةة اما الةةةةةةةةذين ظبةةةةةةةةةرت علةةةةةةةةةمب   –الملطمةةةةةةةةر ن الرةةةةةةةة اما : هةةةةةةةة  األطتةةةةةةةةال الملطمةةةةةةةةر ن   5
أعراوةةةةةاد  اوةةةةة     ات داللةةةةة  علةةةةة   صةةةةةاداتب  داالوةةةةةهراب الطت ةةةةةل،  مةةةةةا  انةةةةةت نعانةةةةةاة 
هةةةةةةة الء األطتةةةةةةةال نمثلةةةةةةة  فةةةةةةةل االلل ةةةةةةةاب  ال ةةةةةةةإلس،   ح ةةةةةةةاس دةةةةةةةالترا ،  ال ةةةةةةةلو  األحمةةةةةةةا، 

طتت هةةةةذه الت ةةةة  علةةةة  أنبةةةةا نلطمةةةةرة  ل طبةةةةا فةةةةل  عةةةةدا الروةةةةا عةةةةن ال  ةةةةاة  الوحةةةةدة ، قةةةةد صةةةة 
األصةةةةةة  وةةةةةة اما ألسةةةةةة اب أخةةةةةةري،  مةةةةةةةا أن هةةةةةةة الء الرةةةةةة اما قةةةةةةد طةةةةةةور ا سةةةةةةلو ب  حلةةةةةةل 

، 2014أصةةةةة  وا نلطمةةةةةرين ل ةةةةةل يبربةةةةةةوا نةةةةةةن ت ةةةةةةرار نمارسةةةةةة  اللطمةةةةةةر علةةةةةمب   ةةةةةةهملل،  
 (   71ص

 :أسباب التنمر المدرسي

فةةةةةةل ال الةةةةةة  نلةةةةةةد االةةةةةةةخاص الملطمةةةةةةرين ي  ثةةةةةةون عةةةةةةن األةةةةةةةخاص  :عوامررررررو بيولوجيررررررة  1
( تطا لةةةةةةت العوانةةةةةة  اللمولو  ةةةةةة  2012االوةةةةةةعف نةةةةةةطب  فتةةةةةةل دراسةةةةةة   ةةةةةةةهملل  بوطةةةةةةاف،

   ةةةةةةرت أن االةةةةةةةخاص الملطمةةةةةةر ن يلممةةةةةةز ن دقةةةةةةوة   ةةةةةةم   أللةةةةةةر نةةةةةةن الرةةةةةة اما  لةةةةةةديب  
 اسةةةةةةةةلعدادات  راث ةةةةةةةة    أح انةةةةةةةةا معةةةةةةةةانل الملطمةةةةةةةةر ن نةةةةةةةةن أنةةةةةةةةرا   مط ةةةةةةةة  تلعلبةةةةةةةة  ألثةةةةةةةةر

 .عئل   نن االةخاص الهل عممن نما ي ثر عل  تئرفاتب   تعانلب  ن  االخرين



 

15 
 

 ثةةةةرة الم ةةةةم ت األسةةةةري  قةةةةد ممةةةةون لبةةةةا تةةةةإلثمر سةةةةللل علةةةة  األ طةةةةاء فطلةةةةد  :عوانةةةة  أسةةةةري   2
دعرةةةةةا نةةةةةن االةةةةةةخاص الملطمةةةةةرين الةةةةةذين ت ةةةةة    بةةةةة  هةةةةةذه الم ةةةةةم ت ألثةةةةةر عئةةةةةل   نةةةةةن 

( الم ةةةةةةةةال  2012 وطةةةةةةةةاف، األةةةةةةةةةخاص العةةةةةةةةاديمن   قةةةةةةةةد صةةةةةةةةطتت دراسةةةةةةةة   ةةةةةةةةةهملل   
األسةةةةةري   اللط ةةةةة   الخاط ةةةةة   عةةةةةدا اللواصةةةةة   ةةةةةمن اال طةةةةةاء  االدةةةةةاء دإلنبةةةةةا  احةةةةةدة نةةةةةن أهةةةةة  

( أن الملطمةةةةةةرين  وةةةةةة اما اللطمةةةةةةر 2017اسةةةةةة اب اللطمةةةةةةر   قةةةةةةد توصةةةةةةلت دراسةةةةةة    غريةةةةةة ،
مع ةةةةةةةون  ةةةةةةةوا نةةةةةةةن الئةةةةةةةراا االسةةةةةةةري  الملطمةةةةةةةرين هةةةةةةة  نلةةةةةةةاج صةةةةةةةراعات ط   ةةةةةةة أ ألنبةةةةةةة  

الئةةةةةةراا   نةةةةةةن وةةةةةةمن األسةةةةةة اب اللةةةةةةل تةةةةةة دي الةةةةةة  اللطمةةةةةةر م   ةةةةةةون ح ةةةةةةاة قائمةةةةةة  علةةةةةة  
 تولةةةةةد أةةةةةةخاص ألثةةةةةر عد ان ةةةةة  حةةةةةاالت الهةةةةة    االنتئةةةةةال  ةةةةةمن الوالةةةةةدينأ حمةةةةةا متلقةةةةةر 
هةةةةةة الء األ طةةةةةةاء أ ةةةةةةواء الةةةةةةدفء العائل ةةةةةة   خئوصةةةةةةا   ا حئةةةةةة  اخةةةةةةل ف علةةةةةة  حرةةةةةةان  

 (  2017   را   ،    .األطتال
ل ةةةةةةةةةار العديةةةةةةةةةةد نةةةةةةةةةن األلعةةةةةةةةةةاب أدل اللهةةةةةةةةةةور الل طولةةةةةةةةةو ل الةةةةةةةةةة  ان  :عوانةةةةةةةةة  ت طولو  ةةةةةةةةة   3

االل لر ن ةةةةةة   بةةةةةةرانج اللواصةةةةةة  اال لمةةةةةةاعل نمةةةةةةا  عةةةةةة  اللواصةةةةةة   ةةةةةةمن األفةةةةةةراد غامةةةةةة  فةةةةةةل 
ال ةةةةةبول    قةةةةةد يةةةةةة دي  لةةةةةم الةةةةةة  سةةةةةبول  الوصةةةةةةول لللةةةةةرانج ال ئةةةةةةري   ال ةةةةةم     االفةةةةةة ا 
 االلعةةةةاب اللةةةةل ت لةةةةوي علةةةة  ن ةةةةاهد العطةةةةف فطلةةةةد أن نعظةةةة  هةةةةذه االلعةةةةاب ت لةةةةوي علةةةة  

 حةةةةةةر ب  ت ةةةةةةل  علةةةةةة   لةةةةةةم، فطلةةةةةةد أن هةةةةةةذا الطةةةةةةوا نةةةةةةن االلعةةةةةةاب ن ةةةةةةاهد قلةةةةةة   دنةةةةةةاء 
أصةةةةة   نطل ةةةةةرا  ةةةةةمن أ سةةةةةار الهةةةةة ب، نمةةةةةا يةةةةة ثر د ةةةةةم  ن اةةةةةةر علةةةةة  سةةةةةلو  الهةةةةة بأ 
حمةةةةةةا نةةةةةةرل أن نعظةةةةةة  هةةةةةةذه االفةةةةةة ا تئةةةةةةور ن ةةةةةةاهد العطةةةةةةف علةةةةةة  أنبةةةةةةا قةةةةةةوة  بهولةةةةةة ، 
 باللةةةةةالل مئةةةةة   لةةةةةدل الهةةةةة ب تقلةةةةة  لم ةةةةةاهدة العطةةةةةف  نةةةةةن ثةةةةة  نمارسةةةةةلر علةةةةة  أقةةةةةرانب  

 ( 795، ص   2013 القداا،  عرب ات،     .فل المدارس  ق  نطب  قوةاال
نةةةةن أ ةةةةرط العوانةةةة  اللةةةةل ت ةةةةاعد علةةةة  انل ةةةةار اللطمةةةةر فةةةةل المةةةةدارس هةةةةو  :عوانةةةة  ندرسةةةة    4

وةةةةةةعف الرقادةةةةةة  نةةةةةةن المةةةةةةدراء  المعلمةةةةةةمن  الم ةةةةةةرفمن  خاصةةةةةة  فةةةةةةل المةةةةةةدارس اللةةةةةةل  بةةةةةةا 
تهلةةةةةةا فةةةةةةل حةةةةةةال أعةةةةةةداد  لمةةةةةةرة نةةةةةةن الهةةةةةة ب  ةةةةةةذلم وةةةةةةعف الطظةةةةةةاا  اال ةةةةةةراءات اللةةةةةةل 

حةةةةةةةد   ن ةةةةةةةم ت فةةةةةةةل المدرسةةةةةةة  نمةةةةةةةا م ةةةةةةةل  الهةةةةةةة ب علةةةةةةة  نمارسةةةةةةة  العطةةةةةةةف لعلمبةةةةةةة  
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درةةةةةةعف تهلمةةةةةةا الطظةةةةةةاا نمةةةةةةا م ةةةةةةب  فةةةةةةل تهةةةةةةور هةةةةةةذه الم ةةةةةةمل   لةةةةةةذلم نةةةةةةن المبةةةةةة   ةةةةةةدا 
تتعمةةةةة  د ر الرقادةةةةة  المدرسةةةةةة   فةةةةةل نوا بةةةةة  هةةةةةةذ الخهةةةةةر  تهلمةةةةةا اال ةةةةةةراءات اللةةةةةل ت ةةةةةةد 

 (   2017نن هذه الظاهرة التمونل،  

نظرررالن شنر ررررة ارررررالف نارمدرررال  ررر  نادررر نة   ة المدرسرررية فررري مواجهرررة التنمرررر:دور االدار 

ب رررمل وظ ررراا  ررر  نايرررمان  نش مرررالف ورررر  فنرررذ ورررل نا رررالوة  ومر  ررر  رررر ن نايرررظا  

ن ناخطمررال نارر    ررى ال بظررم  نبمررر وررل نرامرر  نار ظررمل نا ةنمرر  ونظررال    ارر ن    ارر ا   رر 
 2008)برشرررراة    .نوا بةةةةة  اللطمةةةةةر المبةةةةة  اللهةةةةةر   ال  ةةةةةا عةةةةةن د ر اإلدارة المدرسةةةةة   فةةةةةل

 (.279  ص

 توفمر نطاخ ندرسل انن   ملا ل ل   افراد المدرس    1
تةةةةةدج   اللواصةةةةة   اللتاعةةةةة  الم اةةةةةةر  ةةةةةمن االدةةةةةاء  المدرسةةةةة  لللإللةةةةةد نةةةةةن ان الهتةةةةة  م ةةةةة     2

 فل  م   ندرس ر انطر  
اهلمانةةةةةةاتب  اةةةةةةةلرا  االطتةةةةةةال وةةةةةة اما اللطمةةةةةةر فةةةةةةل األن ةةةةةةه  اال لماج ةةةةةة  اللةةةةةةل تطاسةةةةةة    3

الن  لةةةةةم قةةةةةد يذيةةةةةد نةةةةةن الثقةةةةة  دةةةةةالطت  لةةةةةديب   نةةةةةن تقةةةةةدير الةةةةةذات  المبةةةةةارات اال لماج ةةةةة  
  ي اعد عل  ت وين صداقات  مده ن  االقران 

ان تةةةةةةةوفر المدرسةةةةةةةة   رنانلةةةةةةةةا ةةةةةةةةةان  ألنةةةةةةةةواا اللطمةةةةةةةر  ن ةةةةةةةةاعدة المعلمةةةةةةةةمن علةةةةةةةة      ةةةةةةةة    4
 الل ل  عل  سلو  اللطمر فل المدرس   نوا بلر 

وةةةة اما اللطمةةةةر علةةةة  نمارسةةةة  االسةةةةللادات اللو مدمةةةة  حلةةةة  ممونةةةةوا ألثةةةةر تةةةةدري  االطتةةةةال   5
ثقةةةةةر دةةةةةالطت   الثةةةةةر ن ةةةةةادأة  ةةةةةةلاع  فةةةةةل نوا بةةةةة  اللطمةةةةةر   لةةةةةم نةةةةةن خةةةةة ل اداء الةةةةةد ر 

 ( 379ص 2018 ةام ،      ال  مو درانا  غمرها نن التط ات االرةادم  
ار الملرت ةةةةةة  عقةةةةةةد نةةةةةة تمر خةةةةةةاص فةةةةةةل المدرسةةةةةة  لدراسةةةةةة  ن ةةةةةةمل  اللطمةةةةةةر  نطاق ةةةةةةلبا  االثةةةةةة   6

 عل  الر اما نن  راء اللطمر 
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طيةةةةةةةةادة نراق ةةةةةةةة  المعلمةةةةةةةةمن  اةةةةةةةةةرافب  علةةةةةةةة  سةةةةةةةةلو  االطتةةةةةةةةال داخةةةةةةةة  المدرسةةةةةةةة   ال سةةةةةةةة ما   7
االنةةةةةالن اللةةةةةل م ةةةةةد  فمبةةةةةا اللطمةةةةةر فةةةةةا ا  ةةةةةان اللطمةةةةةر م ةةةةةد  فةةةةةل الهةةةةةر  الم دمةةةةة  نةةةةةن 
المدرسةةةةة   المبةةةةةا يلعةةةةةمن علةةةةة  المدرسةةةةة  تطظةةةةة    هةةةةةاب الهتةةةةة  الرةةةةة    نةةةةة  ةةةةةةخص اللةةةةةر 

ر   لةةةةةم تلط ةةةةةا للخةةةةةوف نةةةةةن انلقةةةةةاا الملطمةةةةةر  ال  ةةةةةد نةةةةةن األسةةةةةرة امرةةةةةا ان تعةةةةةرف سةةةةةطا نطةةةةة 
 اين ممون طتلب  ؟  ن  نن يلعان  ؟  

 تعزيةةةةةةز ال ةةةةةةلو  ات اإلملا  ةةةةةة   اال لماج ةةةةةة  اللةةةةةةل تئةةةةةةدر عةةةةةةن الل نمةةةةةةذ داخةةةةةة  المدرسةةةةةة    8

 (   2008 ال عمدي،  
 لةةةةةم فةةةةةل    وةةةة  قواعةةةةةد    ةةةةةراءات عقا  ةةةةة  ن ةةةةةدده   اوةةةةة   وةةةةد الملطمةةةةةرين  قةةةةةد يلمثةةةةة   9

االدعةةةةةةةةاد ا  ال رنةةةةةةةةان الم قةةةةةةةةت  هةةةةةةةةوا اسةةةةةةةةلوب نةةةةةةةةن اسةةةةةةةةالم  العقةةةةةةةةاب  يلرةةةةةةةةمن سةةةةةةةة   
المعةةةةةزطات عةةةةةن الملطمةةةةةر ا  انلقةةةةةال الهتةةةةة  الملطمةةةةةر نةةةةةن فئةةةةة  ا  نةةةةةن المدرسةةةةة  ا ا  ةةةةةان 

 االنر ور ريا 
ا ةةةةةراء االخل ةةةةةارات الطت ةةةةة    تهل قبةةةةةا علةةةةة  الهةةةةة ب   لةةةةةم لل ديةةةةةد   ةةةةةود اللطمةةةةةر نةةةةةن   10

 عدنر  
ق ةةةةةةةات  ةةةةةةةاده نةةةةةةة  الملطمةةةةةةةرين  الرةةةةةةة اما  ةةةةةةة  علةةةةةةة  حةةةةةةةدل الن ا ةةةةةةةراء حةةةةةةةوارات  نطا  11

نوا بةةةة  الملطمةةةةر انةةةةا اقرانةةةةر قةةةةد يةةةة دل الةةةة  طيةةةةادة اللطمةةةةر لدمةةةةر فةةةة   ةةةةد ان يةةةةدر  الملطمةةةةر 
ان سةةةةةةلو ر غمةةةةةةر نقلةةةةةةول  ان  الدمةةةةةةر سةةةةةة مونان علةةةةةة  علةةةةةة   ةةةةةةذلم  ال ةةةةةةد امرةةةةةةا ان معةةةةةةرف 

اللطمةةةةةر نعبةةةةة  الرةةةةة اما ان  ةةةةة  اإل ةةةةةراءات المممطةةةةة  سةةةةةوف تلخةةةةةذ حلةةةةة  ال يل ةةةةةرر سةةةةةلو  
نةةةةةةةره اخةةةةةةةرل نةةةةةةة  تةةةةةةةوفمر نئةةةةةةةادر الةةةةةةةدع   الم ةةةةةةةاندة لبةةةةةةة الء الرةةةةةةة اما   طةةةةةةةل يةةةةةةةون  ،  

 ( 140-111، ص  2016
عقةةةةةد لقةةةةةاءات  نطاق ةةةةةات  ةةةةةمن ا ل ةةةةةاء انةةةةةور الهةةةةة ب الملطمةةةةةرين   ةةةةةذلم ا ل ةةةةةاء انةةةةةور   12

 اله ب الر اما داخ  المدرس   
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 ب اوةةةةةةاف  ت ةةةةةةمم  نللةةةةةة  نةةةةةةن المعلمةةةةةةمن  االداريةةةةةةمن  ا ل ةةةةةةاء االنةةةةةةور لةةةةةة عب الهةةةةةة   13
الةةةةةةة  المرةةةةةةةةد الطت ةةةةةةةل ا  اله  ةةةةةةةل دالمدرسةةةةةةة  علةةةةةةة  ان يلةةةةةةةول  نطاق ةةةةةةة  ن ةةةةةةةمل  اللطمةةةةةةةر 

        نقا نلبا  الل ل  علمبا  
تهةةةةوير المطةةةةاهج الدراسةةةةة   د مةةةةا تعمةةةة  علةةةةة  تةةةةدج   قطةةةةوات اللواصةةةةة   الئةةةةداق   ةةةةةمن   14

 (   2006 الدج ج،     اله ب دعرب  ال عب  بمطب   بمن المعلممن 

 قة :الدراسات الساب

در ةةةةة   درا  نةةةةةديري المةةةةةدارس للق ةةةةةادة اللربويةةةةة  نةةةةةن   بةةةةة   (2021الزواهررررررة، منرررررى أحمرررررد 
نظةةةةةةر المعلمةةةةةةمن فةةةةةةل األردن نللةةةةةة   انعةةةةةة  القةةةةةةدس المتلوحةةةةةة  ل د ةةةةةةا   الدراسةةةةةةات اللربويةةةةةة  

، هةةةةةةةةدفت الدراسةةةةةةةة  اللعةةةةةةةةرف علةةةةةةةة  در ةةةةةةةة   درا  نةةةةةةةةديري المةةةةةةةةدارس 33, ا12 الطت ةةةةةةةة   نةةةةةةةةج
معلمةةةةمن فةةةةل األردن،  اللعةةةةرف علةةةة  التةةةةر    ات الداللةةةة  للق ةةةةادة اللربويةةةة  نةةةةن   بةةةة  نظةةةةر ال

اإلحئةةةةةةةائ   السةةةةةةةللادات أفةةةةةةةراد عمطةةةةةةة  الدراسةةةةةةة  فةةةةةةةل در ةةةةةةة   درا  نةةةةةةةديري المةةةةةةةدارس للق ةةةةةةةادة 
اللربويةةةةةة  تعةةةةةةزل لمل مةةةةةةري اللةةةةةةط ،  الخلةةةةةةرة،  اسةةةةةةلخدا ال احةةةةةةا المةةةةةةطبج الوصةةةةةةتل الل لملةةةةةةل، 

دالهريقةةةةةةة  الع ةةةةةةةوائ    ( نعلمةةةةةةةاء  نعلمةةةةةةة ، تةةةةةةة  اخل ةةةةةةةاره 141 ت ونةةةةةةةت عمطةةةةةةة  الدراسةةةةةةة  نةةةةةةةن  
( فقةةةةةةةرة،  بمطةةةةةةةت الطلةةةةةةةائج أن در ةةةةةةة   درا  34ال  ةةةةةةة ه ،  تةةةةةةة  تهةةةةةةةوير اسةةةةةةةل ان  ت ونةةةةةةةت نةةةةةةةن  

نةةةةةديري المةةةةةدارس للق ةةةةةادة اللربويةةةةة   ةةةةةاء  در ةةةةة  نرتتعةةةةة ،  فةةةةةل المرت ةةةةة  األ لةةةةة  نلةةةةةال نبةةةةةاا 
  الق ةةةةةةادة اللربويةةةةةة   فةةةةةةل المرت ةةةةةة  الثان ةةةةةة  نلةةةةةةال نتبةةةةةةوا الق ةةةةةةادة اللربويةةةةةة   فةةةةةةل المرت ةةةةةة  الثالثةةةةةة 

نلةةةةةال نعوقةةةةةات الق ةةةةةادة اللربويةةةةة  وةةةةةمن در ةةةةة  تقةةةةةدير نرتتعةةةةة  ل ةةةةة  الملةةةةةاالت،  مةةةةةا  مطةةةةةت 
الطلةةةةةائج عةةةةةدا   ةةةةةود فةةةةةر    ات داللةةةةة   حئةةةةةائ    ةةةةةمن نلوسةةةةةهات در ةةةةةات أفةةةةةراد العمطةةةةة  ت عةةةةةاء 
لمل مةةةةةةر اللةةةةةةط ،  عةةةةةةدا   ةةةةةةود فةةةةةةر    ات داللةةةةةة   حئةةةةةةائ    ةةةةةةمن نلوسةةةةةةهات أفةةةةةةراد العمطةةةةةة  

   نعوقاتةةةةةر،    ةةةةةود فةةةةةر    ات داللةةةةة   حئةةةةةائ   عطةةةةةد علةةةةة  نلةةةةةالل نتبةةةةةوا الق ةةةةةادة اللربويةةةةة 
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نلةةةةةالل نبةةةةةاا الق ةةةةةادة اللربويةةةةة   األداة  مةةةةة  ت عةةةةةاء لمل مةةةةةر الخلةةةةةرة   أ صةةةةة  ال احةةةةةا  لهةةةةةوير 
د رة الق ةةةةةادة اللربويةةةةة  اللةةةةةل تمةةةةةط  لمةةةةةديري  نةةةةةديرات المةةةةةدارس لل  ةةةةةمن  تامةةةةةاتب  فةةةةةل نلةةةةةال 

م  العمةةةة  داسةةةةلمرار،  اال لعةةةةاد الق ةةةةادة اللربويةةةة ،  حةةةةرص نةةةةديري المةةةةدارس علةةةة  ت ممةةةةر أسةةةةال
  عن ت رار األف ار اللقلمدم  فل ح  ن م ت العم  المدرسل 

د ر اإلدارة المدرسةةةةة   فةةةةةل نعاللةةةةة  ظةةةةةاهرة اللطمةةةةةر المدرسةةةةةل  (2020ابرررررراهيم، مررررررز قررررر ل 
دالمرحلةةةةة  الملوسةةةةةه  نةةةةةن   بةةةةة  نظةةةةةر الهةةةةة ب  الهال ةةةةةات دمديطةةةةة   ةةةةةدة نللةةةةة  اللةةةةةان  فةةةةةل 

هةةةةةةةدفت الدراسةةةةةةة   لةةةةةةة   2020ل ةةةةةةةط   1العةةةةةةةدد 5وا اللربويةةةةةةة  المللةةةةةةةدالدراسةةةةةةةات الطت ةةةةةةة    العلةةةةةةة 
ال  ةةةةةةةف عةةةةةةةن الةةةةةةةد ر المهلةةةةةةةوب نةةةةةةةن اإلدارة المدرسةةةةةةة   لمعاللةةةةةةة  ظةةةةةةةاهرة اللطمةةةةةةةر المدرسةةةةةةةل 
دالمرحلةةةةةة  الملوسةةةةةةه ،   اللعةةةةةةرف علةةةةةة  نةةةةةةدل تةةةةةةوافر نمارسةةةةةة  اإلدارة المدرسةةةةةة   لةةةةةةد رها فةةةةةةل 

لملوسةةةةةةه ،  نعرفةةةةةة  نعاللةةةةةة  ظةةةةةةاهرة اللطمةةةةةةر المدرسةةةةةةل نةةةةةةن   بةةةةةة  نظةةةةةةر طةةةةةة ب المرحلةةةةةة  ا
المقلرحةةةةةةةات اللةةةةةةةل مممةةةةةةةن أن ت ةةةةةةةب  فةةةةةةةل تتعمةةةةةةة  د ر اإلدارة المدرسةةةةةةة   فةةةةةةةل نعاللةةةةةةة  ظةةةةةةةاهرة 
اللطمةةةةةةر المدرسةةةةةةل   لل قمةةةةةةا أهةةةةةةداف ال  ةةةةةةا اسةةةةةةلخدنت ال احثةةةةةة  المةةةةةةطبج الوصةةةةةةتل الل لملةةةةةةل 
دالم ةةةةةة  اال لمةةةةةةةاعل   ت ةةةةةةةون نللمةةةةةة  الدراسةةةةةةة  نةةةةةةةن طةةةةةة ب  طال ةةةةةةةات المرحلةةةةةةة  الملوسةةةةةةةه  

العرب ةةةةةةة  ال ةةةةةةةعودم ،  قةةةةةةةد تةةةةةة  تهلمةةةةةةةا الدراسةةةةةةة  علةةةةةةة  عمطةةةةةةة  حلمبةةةةةةةا دمديطةةةةةة   ةةةةةةةدة دالممل ةةةةةةة  
( نةةةةةةةن نللمةةةةةةة  الدراسةةةةةةة   قانةةةةةةةت ال احثةةةةةةة   لطةةةةةةةاء اسةةةةةةةل ان  للمةةةةةةة  الل انةةةةةةةات نةةةةةةةن عمطةةةةةةة  120 

الدراسةةةةةة  تل ةةةةةةون نةةةةةةن أربعةةةةةة  أدعةةةةةةاد هةةةةةةل: تطتمةةةةةةذ اللةةةةةةوائ   القةةةةةةوانمن،  الم ةةةةةةار   المللم  ةةةةةة ، 
ات نةةةةةةةةن عمطةةةةةةةةة  الدراسةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةمل   اإلرةةةةةةةةةاد اله  ةةةةةةةةةل،  األن ةةةةةةةةةه  اله   ةةةةةةةة   لل لمةةةةةةةةة  الل انةةةةةةةةة 

اسةةةةةةلخداا نعانةةةةةة  ألتةةةةةةا  ر ن ةةةةةةاخ للث ةةةةةةات،  الملوسةةةةةةهات ال  ةةةةةةا      خلئةةةةةةت الدراسةةةةةة   لةةةةةة  
العديةةةةةةةد نةةةةةةةن الطلةةةةةةةائج نةةةةةةةن أهمبةةةةةةةا: أهم ةةةةةةة  الةةةةةةةد ر المهلةةةةةةةوب نةةةةةةةن اإلدارة المدرسةةةةةةة   لمعاللةةةةةةة  
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ظةةةةاهرة اللطمةةةةر المدرسةةةةل دالمرحلةةةة  الملوسةةةة   ةةةةاء  در ةةةة   لمةةةةرة،  مطمةةةةا تةةةةوافر هةةةةذا الةةةةد ر  ةةةةاء 
در ةةةةة  نلوسةةةةةه ، نمةةةةةا يةةةةةدل علةةةةة    ةةةةةود فلةةةةةوة  ةةةةةمن در ةةةةة  األهم ةةةةة   نةةةةةدل اللةةةةةوافر  قةةةةةدنت   

الدراسةةةةةة  نقلرحةةةةةةات عةةةةةةدة نةةةةةةن أهمبةةةةةةا: تطم ةةةةةة  نبةةةةةةارات نةةةةةةديري المةةةةةةدارس الثانويةةةةةة  فةةةةةةل نلةةةةةةال 
اللعانةةةةةةةةة  نظةةةةةةةةةاهرة اللطمةةةةةةةةةر المدرسةةةةةةةةةل  تةةةةةةةةةوفمر نطةةةةةةةةةاخ ندرسةةةةةةةةةل م ةةةةةةةةةوده االللةةةةةةةةةزاا  العدالةةةةةةةةة  

  الع قات اإلن ان  

د ر اإلدارة  (2020الم ررررررررالي قرررررررر  ك ع رررررررردالقادر مبررررررررار  العرررررررررود تماضررررررررر يوسررررررررف، 
المدرسةةةة   فةةةةل ال ةةةةد نةةةةن ظةةةةاهرة اللطمةةةةر المدرسةةةةل لةةةةدي طةةةة ب المرحلةةةة  األساسةةةة   العل ةةةةا فةةةةل 

 ل ةةةةة  اللرب ةةةةة ،  - انعةةةةة  األطهةةةةةر -المةةةةةدارس ال مون ةةةةة  فةةةةةل لةةةةةواء قئةةةةة   عمةةةةةان نللةةةةة  اللرب ةةةةة 
 ةةةةةةة  نمارسةةةةةةة  نةةةةةةةديري (،  هةةةةةةةدفت الدراسةةةةةةة  ال ال ةةةةةةة   لةةةةةةة  الل عةةةةةةةرف علةةةةةةة  در 2 186، 2020

ر المدرسةةةةةل   المةةةةةدارس ال مون ةةةةة   فةةةةةل لةةةةةواء قئةةةةة   عمةةةةةان لةةةةةد ره  فةةةةةل ال ةةةةةد نةةةةةن ظةةةةةاهرة الل طمةةةةة 
لةةةةةةدل اله ل ةةةةةة  نةةةةةةن   بةةةةةة  نظةةةةةةر المعلمةةةةةةم ن،  ال  ةةةةةةف عةةةةةةن التةةةةةةر    ات الداللةةةةةة  اإلحئةةةةةةائ   
 ةةةةةمن نلوسةةةةةهات عمطةةةةة  الدراسةةةةة  لدر ةةةةة  نمارسةةةةة  نةةةةةديري المةةةةةدارس ال مون ةةةةة   فةةةةةل لةةةةةواء قئةةةةة   

ر المدرسةةةةةل  اللةةةةةل تعةةةةةزل ل ةةةةة  نةةةةةن المل مةةةةةرات: عمةةةةةان لةةةةةد ره  فةةةةة  ل ال ةةةةةد  نةةةةةن ظةةةةةاهرة الل طمةةةةة 
اللةةةةط ،  الخلةةةةةرة،  الم هةةةة  العلمةةةةةل    ط قةةةةةت الدراسةةةة  فةةةةةل التئةةةةة  الدراسةةةةل األ ل نةةةةةن العةةةةةاا 

ا   لل قمةةةةةةةا أهةةةةةةةداف الدراسةةةةةةةة  اسةةةةةةةلخدا المةةةةةةةطبج الوصةةةةةةةةتل،  ت ةةةةةةةون نللمةةةةةةةة   2019/2020
فةةةةل لةةةةواء قئةةةة   عمةةةةان  ال ةةةةال  عةةةةددها الدراسةةةة  نةةةةن  افةةةة  المعلمةةةةمن فةةةةل المةةةةدارس ال مون ةةةة  

( ندرسةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةور،  أنةةةةةةةةةا عمطةةةةةةةةة  29( ندرسةةةةةةةةة   نةةةةةةةةةا      39( ندرسةةةةةةةةة  نوطعةةةةةةةةة  علةةةةةةةةة   68 
( ندرسةةةةةة  30الدراسةةةةةة  فقةةةةةةد تةةةةةة  اخل ارهةةةةةةا دالهريقةةةةةة  الع ةةةةةةوائ   ال  ةةةةةة ه  نةةةةةةن المعلمةةةةةةمن فةةةةةةل  

حمون ةةةةة  نوطعةةةةة  دالل ةةةةةا ي  ةةةةةمن نةةةةةدارس اإلنةةةةةا   الةةةةةذ ور   ت ونةةةةةت عمطةةةةة  الدراسةةةةة  الطبائ ةةةةة  
ا  نعلمةةةةةةةة ،  قةةةةةةةةد تةةةةةةةة  تةةةةةةةةوطيعب  ح ةةةةةةةة  المل مةةةةةةةةرات: اللةةةةةةةةط ،  الخلةةةةةةةةرة، 431 نةةةةةةةةن  ( نعلمةةةةةةةةء

 الم هةةةة  العلمةةةةةل    أنةةةةةا أداة الق ةةةةةاس ف انةةةةةت ج ةةةةةارة عةةةةن اسةةةةةل ان  نةةةةةن  عةةةةةداد ال احثةةةةة   ت ونةةةةةت 
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( فقةةةةةرة نوطعةةةةة  دالل ةةةةةا ي علةةةةة  أربعةةةةة  نلةةةةةاالت تخةةةةةص د ر اإلدارة فةةةةةل ال ةةةةةد  نةةةةةن 24نةةةةةن  
ر المدرسةةةةةةةل  لةةةةةةةدل اله ل ةةةةةةة  ر المدرسةةةةةةةل  لةةةةةةةدل ظةةةةةةةاهرة الل طمةةةةةةة  ،  هةةةةةةةل: ال ةةةةةةةد  نةةةةةةةن ظةةةةةةةاهرة الل طمةةةةةةة 

لو  اإلملةةةةةةةا ل  نةةةةةةةن خةةةةةةة ل اللواصةةةةةةة  نةةةةةةة  أ ل ةةةةةةةاء األنةةةةةةةور،  تو  ةةةةةةةر  اله ل ةةةةةةة ،  تعزيةةةةةةةز ال ةةةةةةة 
ر المدرسةةةةةل  دالل عةةةةةا ن  ،  ال ةةةةةد  نةةةةةن ظةةةةةاهرة الل طمةةةةة  ر المدرسةةةةةل  المعلمةةةةةم ن لل ةةةةةد نةةةةةن سةةةةةلو  الل طمةةةةة 

ن ةةةةةةةلول نلوسةةةةةةة  لدر ةةةةةةة   نةةةةةة  المللمةةةةةةة  الم لةةةةةةةل  أةةةةةةةةارت أهةةةةةةة  نلةةةةةةةائج الدراسةةةةةةة   لةةةةةةة    ةةةةةةةود
نمارسةةةةةةة  نةةةةةةةديري المةةةةةةةدارس األساسةةةةةةة    العل ةةةةةةةا فةةةةةةةل نةةةةةةةدارس لةةةةةةةواء قئةةةةةةة   عمةةةةةةةان ال مون ةةةةةةة   
ر المدرسةةةةةل  لةةةةةدل اله ل ةةةةة  نةةةةةن   بةةةةة  نظةةةةةر المعلمةةةةةمن    لةةةةة   لةةةةةد ره  لل ةةةةةد  نةةةةةن ظةةةةةاهرة الل طمةةةةة 
هات اسةةةةةللاد  المعلمةةةةةمن فةةةةةل تقةةةةةديره  لدر ةةةةة     ةةةةةود فةةةةةر    ات داللةةةةة م  حئةةةةةائ  م  ةةةةةمن نلوسةةةةة 

ر المدرسةةةةةل  تعةةةةةزل نمارسةةةةة  نةةةةةد يري المةةةةةدارس ال مون ةةةةة   لةةةةةد ره  فةةةةةل ال ةةةةةد  نةةةةةن ظةةةةةاهرة الل طمةةةةة 
ل ةةةة  نةةةةةن نل مةةةةر اللةةةةةط   نل مةةةةر الخلةةةةةرة   فةةةةةل وةةةةوء نةةةةةا توصةةةةلت  ل ةةةةةر الدراسةةةة  نةةةةةن نلةةةةةائج 
توصةةةةةل الدراسةةةةة  درةةةةةر رة تعزيةةةةةز اللم ةةةةة  اللعل م ةةةةة  المطاسةةةةة   للهل ةةةةة  لللعلمةةةةةر عةةةةةن نلهل ةةةةةاتب  

ا  ةةةةةةةةرالب  فةةةةةةةل األن ةةةةةةةه  الئةةةةةةة     ال صةةةةةةة     حا ةةةةةةةاتب  الطت ةةةةةةة  ،  ر  ةةةةةةةاتب  عةةةةةةةن طريةةةةةةة 
الةةةةة  لللخ  ةةةةة  نةةةةةن ال ةةةةةلو  ات اللطمريةةةةة ،  وةةةةةر رة طيةةةةةادة اللر مةةةةةز علةةةةة  تتعمةةةةة  الل واصةةةةة   التع 
نةةةةة  نةةةةةن قلةةةةة    ةةةةةمن األسةةةةةرة  المدرسةةةةة   المللمةةةةة  الم لةةةةةل،  غةةةةةرس القةةةةة  ،  تلطةةةةةل اللةةةةةرانج المقد 

لو  اللطمري    دارة المدرس  لع ج ال  

ن ةةةةةةلول  درا  نةةةةةةديري المةةةةةةدارس فةةةةةةل ن افظةةةةةة   (2018مررررررد الخريشررررررة عازيرررررره عليرررررراك مح
الزرقةةةةةةاء لمعوقةةةةةةات اسةةةةةةلدان  اللعلةةةةةة   رسةةةةةةال  نا  ةةةةةةلمر غمةةةةةةر نط ةةةةةةورة نةةةةةةن  انعةةةةةة  ال اللمةةةةةةت 
 هةةةةةةةدفت الدراسةةةةةةة  تعةةةةةةةر ف ن ةةةةةةةلول  درا  نةةةةةةةديري المةةةةةةةدارس فةةةةةةةل ن افظةةةةةةة  الزرقةةةةةةةاء لمعوقةةةةةةةات 

نةةةةةةت اسةةةةةلدان  اللعلةةةةةة  ,  اللعةةةةةةرف  لةةةةةة  أثةةةةةةر نل مةةةةةةرات اللةةةةةةط   الخلةةةةةةرة  الم هةةةةةة  ا لعلمةةةةةةل،  ت و 
( نةةةةةةةةديرا  نةةةةةةةةديرة، تةةةةةةةة   اخل ةةةةةةةةاره  دالهريقةةةةةةةة  اله ق ةةةةةةةة  الع ةةةةةةةةوائ  ، 300عمطةةةةةةةة  الدراسةةةةةةةة  نةةةةةةةةن 

( 71 اسةةةةةةلخدنت ال احثةةةةةة  اسةةةةةةل ان  لق ةةةةةةاس در ةةةةةة  نعوقةةةةةةات اسةةةةةةلدان  اللعلةةةةةة  ، ت ونةةةةةةت نةةةةةةن  
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فقةةةةةةةرة نوطعةةةةةةة  علةةةةةةة  خم ةةةةةةة  نلةةةةةةةاالت،  هةةةةةةةل نعوقةةةةةةةات تخةةةةةةةص المطبةةةةةةةاج , نعوقةةةةةةةات تخةةةةةةةص 
مدرسةةةةةةةة  ,  نعوقةةةةةةةةات تخةةةةةةةةص المللمةةةةةةةة  الم لةةةةةةةةل,  نعوقةةةةةةةةةات االعمةةةةةةةةال المخللتةةةةةةةة  لةةةةةةةةإلدارة ال

تخةةةةةةةص الهالةةةةةةة ,  نعوقةةةةةةةات تخةةةةةةةص المعلةةةةةةة ,  اسةةةةةةةلخدنت األسةةةةةةةالم  اإلحئةةةةةةةائ   المطاسةةةةةةة   
لل لمةةةةةة  المعلونةةةةةةات   أةةةةةةةارت نلةةةةةةائج الدراسةةةةةة   لةةةةةة  أن ن ةةةةةةلول  درا  نةةةةةةديري المةةةةةةدارس فةةةةةةل 

لةةةةائج    ةةةةةود ن افظةةةة  الزرقةةةةاء لمعوقةةةةات اسةةةةةلدان  اللعلةةةة    انةةةةت  در ةةةة  نرتتعةةةةة  ، أظبةةةةرت الط 
فةةةةةةةةر    ات داللةةةةةةةة   حئةةةةةةةةائ   فةةةةةةةةل تقةةةةةةةةديرات أفةةةةةةةةراد عمطةةةةةةةة  الدراسةةةةةةةة  لم ةةةةةةةةلول  درا  نةةةةةةةةديري 
المةةةةةدارس فةةةةةل ن افظةةةةة  الزرقةةةةةاء لمعوقةةةةةات اسةةةةةلدان  اللعلةةةةة   تعةةةةةزل لللةةةةةط ،  أن هطةةةةةا  ت ايطةةةةةاء 
ظاهريةةةةةةةةاء فةةةةةةةةل الملوسةةةةةةةةهات ال  ةةةةةةةةا     االن رافةةةةةةةةات الم  اريةةةةةةةة ،    ةةةةةةةةود فةةةةةةةةر    ات داللةةةةةةةة  

فةةةةةراد عمطةةةةة  الدراسةةةةة  لم ةةةةةلول  درا  نةةةةةديري المةةةةةدارس فةةةةةل ن افظةةةةة   حئةةةةةائ   فةةةةةل تقةةةةةديرات أ
الزرقةةةةةةاء لمعوقةةةةةةات اسةةةةةةلدان  اللعلةةةةةة   تعةةةةةةزل للم هةةةةةة  العلمةةةةةةل،  ان هطةةةةةةا  ت ايطةةةةةةاء ظاهريةةةةةةاء فةةةةةةل 
الملوسةةةةةةهات ال  ةةةةةةا     االن رافةةةةةةات الم  اريةةةةةة  للتةةةةةةر  ،   ةةةةةةاءت التةةةةةةر   لئةةةةةةال   الةةةةةةد لوراه 

تقةةةةةديرات أفةةةةةراد عمطةةةةة  الدراسةةةةة  لم ةةةةةلول   نا  ةةةةةلمر(،    ةةةةةود فةةةةةر    ات داللةةةةة   حئةةةةةائ   فةةةةةل
 درا  نةةةةةةةديري المةةةةةةةدارس فةةةةةةةل ن افظةةةةةةة  الزرقةةةةةةةاء لمعوقةةةةةةةات اسةةةةةةةلدان  اللعلةةةةةةة   تعةةةةةةةزل ل ةةةةةةةطوات 

سةةةةةةطوات فةةةةةةإللثر،  ا صةةةةةةت الدراسةةةةةة  دملموعةةةةةة   10الخلةةةةةةرة   انةةةةةةت لئةةةةةةال  اصةةةةةة اب الخلةةةةةةرة 
نةةةةن اللوصةةةة ات أهمبةةةةا: العمةةةة  علةةةة  ال ةةةةد نةةةةن نعوقةةةةات اسةةةةلدان  اللعلةةةة   نةةةةن خةةةة ل تهةةةةوير 

سةةةةةات تهلةةةةةا علةةةةة  الواقةةةةة  للةةةةةوفمر  م ةةةةة  ندرسةةةةة   انطةةةةة  تةةةةةوفمر ال ةةةةةوافز المادمةةةةة   المعطويةةةةة  درا
لل ةةةةةارطين فةةةةةل العمةةةةة  نةةةةةن نعلمةةةةةمن   داريةةةةةمن،   عهةةةةةاء صةةةةة ح ات لمةةةةةديري المةةةةةدارس تلطاسةةةةة  
 د رهةةةة  الق ةةةةادي فةةةةل المدرسةةةة ، تةةةةوفمر ن ةةةةاعدين للمةةةةديرين نةةةةن أ ةةةة  تخ  ةةةة  العةةةة ء ال لمةةةةر 

  اسةةةةةل دا   ةةةةةرانج تربويةةةةة   ديةةةةةدة ت ةةةةةد نةةةةةن نعوقةةةةةات الةةةةةذي مقةةةةة  علةةةةة   ةةةةةاهلب  ,العمةةةةة  علةةةةة 
 اسلدان  اللعل   
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: تلممةةةةز دراسةةةة  ال احثةةةة  عةةةةن تلةةةةم الدراسةةةةات دةةةةإلن دراسةةةةلطا التعليررررى علررررى الدراسررررات السررررابقة
د ثةةةةت أثةةةةر االدارة المدرسةةةة   الواج ةةةة  فةةةةل نوا بةةةة  اللطمةةةةر  ةةةةمن الهل ةةةة  ،  هةةةةو األنةةةةر الةةةةذي لةةةة  

اه  فةةةةةةةل رفةةةةةةةد الممةةةةةةةدان اللربةةةةةةةوي  الق ةةةةةةةادات نلةةةةةةةده مللمةةةةةةة  لةةةةةةةدل أي دراسةةةةةةة  سةةةةةةةادق  نمةةةةةةةا م ةةةةةةة 
 اللربوي  فل نوا ب  اللطمر  من الهل    

 منه ية الدراسة الطريقة واإلجراءات : 
اسلخدا ال احا المطبج الوصتل الل لملل لل قما أهداف الدراس   اإل اد     أواًل: منهج الدراسة:

يبل    دالواق ،  ما  فع ء  تو د  الظاهرة  ما  المطبج عل  دراس   معلمد هذا  ت ا التبا، حما  عن 
  وصتبا  صتاء دق قاء  يعلر عطبا تعلمراء     اء أ  تعلمراء  م اء  

ن    :ثانيًا: م تمع الدراسة وعينته   نللم  الدراس  نن  م   ندراء المدارس اللادع  للرب    يل و 
أسلوب   اسلخداا  طريا  الدراس  عن  نللم   نن  ال  ا  نتردات  اخل ار  ،  ت   األ ل   الزرقاء 
ال ئر ال ان ، حما ت  اخل ار عمط  ع وائ    نن ندراء المدارس اللادع  للرب   الزرقاء األ ل   

 ( نديراء  نديرة 32 عدده     
 

لل قما هدف الدراس  الملمث  فل اللعرف عل  أثر االدارة المدرس   الواج      أداة الدراسة:   ثالثًا:
فل نوا ب  اللطمر  من الهل   ، ت َّ  طاء  تئم   اسل ان  الدراس  داالسلتادة نن األد  ات ال ادق   

ال فل  الم ا ب    ات الئل  دموووا الدراس ،  اسل ارة   ي الخلرة  االخلئاص فل هذا المل 
ال ق  األلادممل  المبطل نن أ   ت ديد أدعاد االسل ان   فقراتبا،  ت ديد الملاالت الرئ     اللل  
ةمللبا االسل ان ، داإلواف   ل  ت ديد التقرات اللل تق  ت ت    نلال،  ت  اسلخداا نق اس  

سل ان ،  ( لل ديد أهم      فقرة نن فقرات اال5- 1ل مرت الخماسل الممون نن خم  در ات  
( در ات،  5  لم لق اس اسللادات أفراد نللم  الدراس  لتقرات االسل ان ،  الذي أ عهمت لر  

( در    احدة  1 الذي ممث  فل حق  اإل اد   أ افا د دة(،  ل  أدن   طن لر  الذي أ عهمت لر  
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ن  لم هو  تاح    تمث  فل حق  اإل اد   ال أ افا نهلقاء(  بمطبما ث ث  أ طان،  قد  ان ال ر  ن
 الملال أناا نللم  الدراس  الخل ار اإل اد  الدق ق   

 لللإللد نن ص ح   أداة الدراس ، ت  اسلخداا  ٌ  نن اخل ارات   رابعًا: صدق أداة الدراسة وثباتها:
 الئد   الث ات،   لم عل  الط و اللالل: 

المحكمين: .أ الملخ   صدق  الم مممن  نن  نلموع   عل   االسل ان   عر   فل  ت   ئئمن 
الملاالت األلادمم    اإلداري   المبط    اإلحئائ  ،   لم ل سلرةاد دآرائب  فل ندل نطاس    
فقرات االسل ان  للبدف نطبا،  اللإللد نن ص   الئ اغ  الل وي    ووحبا،  ندل نطاس    

الت  ل  ج ارة  فقرة للملال الذي تطلمل  ل ر،  ندل  تام  ال  ارات لل ه      نلال نن نلا
نل مرات الدراس  األساس  ،  تمت االسللاد   راء الم مممن نن  واف  أ  حذف أ  تعدي   

 ل عب التقرات  
ال نائي:  . ب والصدق  الداخلي  االتساق  الداخلل    صدق  االت ا   صد   نن   ود  الل قا  ت  

ل سل ان  نن خ ل ح اب نعان ت االرت ار  من در      فقرة  الدر   ال ل   لل عد الذي 
دالل    ن لول  عطد  دالل   حئائ    االرت ار  ات  نعان ت  أن  تلمن  تطلمل  ل ر،  قد 

 0 05=α  بذلم تعد فقرات    دعد نن أدعاد االسل ان  صادق  لما  وعت لق اسر،  تلمن  ،)
أن نعان ت االرت ار  من    دعد نن أدعاد االسل ان  ن  المعدل ال لل لتقرات االسل ان  دال  

(،  بذلم تعد  م   أدعاد االسل ان  صادق  لما  وعت  α=05 0ن لول دالل      حئائ اء عطد
 لق اسر 

مقئد  ث ات االسل ان  االسلقرار فل نلائج االسل ان   عدا    :Reliabilityج. ثبات أداة الدراسة:  
ت ممرها د م   لمر   ما لو ت   عادة توطيعبا عل  أفراد العمط  عدة نرات خ ل فلرات طنط   نعمط ،  
  عهاء نت  الطلائج لو ت   عادة توطيعبا ألثر نن نرة،  باللالل  لما طادت در   الث ات  اسلقرار 

 ت الثق    ر،  قد ت قا ال احا نن ث ات اسل ان  الدراس  نن خ ل: األداة  لما طاد
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 : Cronbach's Alpha Coefficientطريقة ألفا كرونباخ  

أن ق م  نعان  ألتا اسلخدنت ال احث  طريق  ألتا  ر ن اخ لق اس ث ات االسل ان ،  أةارت الطلائج  
(، أنا لملاالت االسل ان  فقد  انت  974 0لر ن اخ نرتتع  للم   فقرات االسل ان  حما  ل ت  

(  مطما  942 0  -906 0ق م  نعان  ألتا  ر ن اخ لملال االدارة المدرس   الواج   تلرا ا  من  
(،  مطما لملال نوا ب  اللطمر  من الهل    فلل ت ق م  نعان  ألتا 965 0للم   الملاالت  

    (  948 0لر ن اخ  
لطبائ    ما هل قا ل  لللوطي ،  يمون ال احا قد تإللد نن   بذلم ت ون االسل ان  فل صورتبا ا

ثق  تان  دئ   االسل ان   ص حملبا لل لم   صد   ث ات   الدراس ، نما ملعلر عل   اسل ان  
 الطلائج،  اإل اد  عل  أس ل  الدراس   اخل ار فرو اتبا  

لل يانات: الط يعي  التوزيع  اخل ار  اختبار  اسلخداا   ( (K-Sفسمرنو - ولملور ف  ت  
Kolmogorov-Smirnov Test   لمعرف  ه  الل انات تل   اللوطي  الهل عل أا ال،  هو اخل ار

توطي    ممون  أن  ت لرر  المعلم    االخل ارات  نعظ   الترو ات، ألن  اخل ار  حال   فل  ور ري 
أللر نن  ( للم   نلاالت الدراس   انت  .Sigالل انات طل   اء، حما تلمن أن الق م  االحلمال    

،  بذلم ف ن توطي  الل انات لبذه الملاالت يل   اللوطي   (  α= 05 0ن لول الدالل    
 الهل عل، حما سمل  اسلخداا االخل ارات المعلم    الهل    ( لإل اد  عل  فرو   الدراس   

ث  تتري با فل    ت   م  الل انات داسلخداا أداة الدراس   هل االسل ان ،  ننالتحليو االحصائي:  
( لل لم    انات الدراس  دعد  SPSS(،  تطظ مبا   دخالبا  ل  اللرنانج االحئائل  Excelنلف  

ترنمز اإل ادات  حما ت  اسلخداا اإلحئاء الوصتل ل  اب الملوسهات ال  ا     االن رافات 
 الم  اري  

 لما ت  ت وي  ف ات اللدريج الخماسل  ل  تدريج ث ثل  ما يلل:

(5-1) =4  

4/3    =1.33 
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 حما اسلخدنت هذه الق م  لل ديد طول فلرة اللدريج  ما يلل:

 و  ت   2.33 –1

 نلوسه   3.67–2.34

 للمرة  5.00–3.68

 عرض النتائج ومناقشتها: 
 أواًل: الوصف اإلحصائي لم تمع الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصية والوظيفية: 

 الدراسة وفقًا للمتغيرات الشخصية والوظيفية (: توزيع أفراد م تمع 1جدول  
 النسبة % التكرار ال ند  المتغير

 ال نررررس 
 %37.5 12 ذكر 
 %62.5 20 أنثى

 % 100.0 32 العدد الكلي 

 الفئة العمرية 

 %16 5 سنة  30أقو من 
 %53 17 سنة  40أقو من -30من 
 %31 10 سنة فأكثر  40
 % 100.0 32 العدد الكلي  

 المؤهو العلمي
 %75 24 دبلوم عالي

 %25 8 ماجستير فأكثر 
 % 100.0 32 العدد الكلي  

 الخ رة العملية

 %12.5 4 سنوات9- 5من 
 %59 19 سنة  14أقو  -9من 
 %28.5 9 سنة فأكثر 15من 
 % 100 32 العدد الكلي  

(  للمن أن فل ةإلن عمط  اللط   انت اإلنا   ط    عال    يلد   لم  1 بم حظ  اللد ل  
نراعاة للعرف اال لماعل  أن ال احث  د م  عملبا ممون تعانلبا ن  اإلنا  ألثر  أسب   أم ر  

%   قد  53سط (  بط      40أق  نن  -30لبا  ،  أنا الت   العمري  ف ان ألثره  نن ف     نن  
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لم د ل  د اعل  نلهل ات اإلدارة  اللط م   با ت ون دعد خدن  ل طوات عدة  أنا نن مت ر  
%،  ربما  لم د ل   75 ب  الم ه  العلمل فإللثر العمط  ه  نن حمل  الد لوا العالل  بط   

 د اعل  نلهل ات اإلدارة  اللط م   با ت ون دم ه  علمل ال مق  عن الد لوا العالل 
سط (    انت  ط       14أق     - 9الخلرة العمل   فإللثر هذه الت   ه  نن ف     نن   أنا نن  ب   

  ربما  لم د ل  د اعل  نلهل ات اإلدارة  اللط م   با ت ون دخلرة عال      59%
 : ثانيًا: تحليو فقرات االستبانة 

 النتائج المتعلقة بالمتغير المستقو : اإلدارة المدرسية الواعية:  .أ
( لكو فقرة من  .Sigالمتوسط الحسابي والوزك النس ي والقيمة االحتمالية  (: 2جدول  

 فقرات "اإلدارة المدرسية الواعية
المتوسط   الفقرة  م

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

الوزك  
 النس ي  

قيمة 
 االختبار 

القيمة  
 الترتيب  االحتمالية 

 6 0.0000 13.44 86.86 0.59 4.34 العملية التربوية لديها تخطط إدارة المدرسة للتعرف على جميع متطلبات ن اح    .1

توفر إدارة المدرسة الوسائو التي تعينها على اإللمام بمسيرة العملية التربوية   .2
 4 0.0000 13.71 88.00 0.60 4.40 لديها . 

يوجد لدى اإلدارة المدرسية قنوات متنوعة للتعرف على مشك ت الط ب داخو    .3
 1 0.0000 14.63 90.29 0.61 4.51 المدرسة. وخارج 

تش ع إدارة المدرسة الط ب على الصراحة وأك تكوك اإلدارة مرجعيتها لدى    .4
 12 0.0000 10.62 85.14 0.70 4.26 حدوث إشكاالت داخو أو خارج المدرسة.

اإلدرا     .5 تكوين  يساعد على  مناسب  تنظيمي  المدرسة هيكو  إدارة  لدى  يوجد 
 8 0.0000 14.43 86.47 0.53 4.32 لما ي ري في المدرسة أو في محيطها. الكامو 

 7 0.0000 12.43 86.86 0.64 4.34 يتميز الهيكو التنظيمي في المدرسة بوضوح األدوار والمسؤوليات.   .6

7.  
تمتلك اإلدارة المدرسية صورة واقع الحال لكو تفاصيو اليوم المدرسي بشكو  

 دقيى 
4.49 0.56 89.71 15.64 0.0000 2 

يتم توزيع المهام المتعلقة بإدرا  تفاصيو األحداث داخو أو خارج المدرسة تبعا    .8
 11 0.0000 11.32 85.14 0.66 4.26 لدوره في الخطة االستراتي ية لن اح العملية التربوية 

تخصص اإلدارة المدرسية برامج تدري ية لكادرها اإلداري والتعليمي على طرق   .9
 15 0.0000 10.54 84.57 0.69 4.23 اإللمام بتفاصيو المشك ت المدرسية

على   .10 لقدراتهم  والتعليمي  اإلداري  كادرها  وعي  درجة  المدرسية  اإلدارة  تقيم 
 9 0.0000 11.76 87.43 0.69 4.37 االط ع على واقع الحال األحداث التي ت ري في المدرسة. 
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المتوسط   الفقرة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزك  
 النس ي  

قيمة 
 االختبار 

القيمة  
 الترتيب  االحتمالية 

المدرسية حصصًا    .11 اإلدارة  اإلدارة  تخصص  ق و  التربوي من  لإلرشاد  إرشادية 
 13 0.0000 8.39 85.14 0.89 4.26 المدرسية السيما المرشد التربوي 

 18 0.0000 8.00 82.86 0.85 4.14 ت ني اإلدارة المدرسية جسور الثقة بها لدى الطلبة عندما يلت ؤوك إليها   .12
 17 0.0000 7.51 83.43 0.92 4.17 عدالة التعامو وحو المشك ت. تشعر اإلدارة المدرسية الط ب باألماك نتي ة   .13
 10 0.0000 10.82 86.29 0.72 4.31 تتعامو اإلدارة المدرسية بحكمة مع المشك ت التي تحدث في المدرسة.  .14
 16 0.0000 8.52 84.00 0.83 4.20 تبادر اإلدارة المدرسية إلى حو المشك ت المدرسية أواًل بأول   .15

16.  
تمتلك اإلدارة المدرسية معرفة كافية عن المؤثرات التكنولوجية على سلوكيات  

 3 0.0000 12.11 88.57 0.70 4.43 الطلبة. 

 14 0.0000 11.26 84.57 0.65 4.23 تدر  اإلدارة المدرسية ط يعة ال يئة المحيطة بالمدرسة   .17
 5 0.0000 12.57 87.43 0.65 4.37 تت نى اإلدارة المدرسية قضايا الط ب أصحاب االحتياجات الخاصة     .18

  0.0000 17.13 86.27 0.45 4.31 جميع الفقرات 

رق    اللد ل  المدرس   3م مر  الملعلق   ة اإلدارة  التقرات  للم    ال  ا ل  الملوس   أن  (  ل  
(،  (0.45%(،  االن راف الم  اري  ل   86.27 الوطن الط لل م ا ي   (،  4.31الواج  ( ت ا ي  
يو د    (،  اللل تطص عل :  3(،  قد احللت المرت   األ ل  التقرة رق   T   17 13 ق م  االخل ار  

لدل اإلدارة المدرس   قطوات نلطوع  لللعرف عل  ن م ت اله ب داخ   خارج المدرس   ، حما  
ل ال  ا ل  الملوس   الط لل  51 4لتقرة   ل   الم  اري  29 90(،  الوطن  %(،  االن راف 

(   هل نل ل  نرتتع    مطما احللت المرت   األخمرة التقرة T   14.63(،  ق م  االخل ار  61 0 
تلطل اإلدارة المدرس     ور الثق   با لدل الهل   عطدنا يللل  ن    (،  اللل تطص عل :  12رق   

للتقرة   ال  ا ل  الملوس   حما  ل   الط لل   14 4 لمبا ،  %(،  االن راف  86 82(،  الوطن 
  هل نل ل  نرتتع       (  T   8.00(،  ق م  االخل ار  85 0الم  اري  

اإلدارة المدرس   اسلخدانبا داخ   خارج  قد مت ر  لم  ل  قوة األد ات اللل ت له   نن خ لبا  
نها  المدرس   فبطا  أد ات تربوي   هطا  أد ات  داري  داخ  المدرس   لوائ  االنر ار المدرسل  
اللرب    فا سل  تدريلل داإل راءات   لمديري   دعد   راءات ت ق ق   ن ددة  قرارات تط    با 

 الراده  العدل   عطد حد   نا يدخ  ت ت     هطا  أد ات قرائ    اإلع ا للبم ات القرائ   
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نها  اللطامات أ  اللط   هطا  أد ات دم س ات المللم  المدنل  أد ات  ات ع ق  دملال   
المللم  الم لل أ  نلل  أهالل اله ب ، فاإلدارة المدرس   التاعل  هل نن تقدر  اق  ال ال  

ت  اسع   ح   األصول اإل رائ    لديبا  هل فل الوقت نت ر تملم أد ات   سائ   ص ح ا
  اللعل مات  الطظ  المعمول  با لدل لوطارة اللرب    اللعل    

 
 الطلائج الملعلق  دالمل مر اللاد : نوا ب  اللطمر  من الهل   :    ب

( ل   فقرة نن فقرات .Sig(: الملوس  ال  ا ل  الوطن الط لل  الق م  االحلمال    3 د ل  
 الهل   نوا ب  اللطمر  من 

المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزك 
 النس ي

قيمة  
 االختبار 

القيمة  
 الترتيب االحتمالية

 1 0.0000 8.73 85.14 0.84 4.26 استحدثت اإلدارة المدرسية ل نة انضباط ط بي فاعلة   .1

2.  
حاالت  من  التقليو  في  المدرسة  إدارة  إجراءات  ساهمت 

 4 0.0000 8.43 83.43 0.82 4.17 العنف بين الطلبة 

3.  
إجرررراءات إدارة المدرسرررة علرررى مسرررارعة الطلبرررة  عملرررت

 2 0.0000 8.73 85.14 0.85 4.26 المسيئين ل عتذار من زم ئهم

 9 0.0000 7.80 81.14 0.80 4.06 يسود ع قات المحبة بين الط ب   .4

5.  
التهديد  حاالت  المدرسة  إدارة  إجراءات  في ظو  تراجعت 

 5 0.0000 6.47 82.35 1.01 4.12 الطلبة بين 

6.  
أي  تصو  أال  زم ئهم  على  المتنمروك  الطلبة   يحرص 

 15 0.0000 5.84 79.43 0.98 3.97 شكى عليهم لإلدارة المدرسية

 16 0.0000 5.34 78.24 1.00 3.91 يسود جو  المرح بين الطلبة خ ل أوقات الفراغ.   .7
 12 0.0000 6.52 80.00 0.91 4.00 المدرسة حدود التنمر اللفظيال تت اوز حاالت التنمر في    .8

9.  
لوحظ التراجع في حاالت العنف خارج أسوار المدرسة نظرا  

 17 0.0000 4.19 74.71 1.02 3.74 للتأثر بإجراءات اإلدارة المدرسة  

10.  
مراجعة أولياء امور الطلبة المتنمرين اإلدارة ل ط ع على 

 7 0.0000 9.79 81.14 0.64 4.06 سلو  أوالدهم

 14 0.0000 7.29 78.86 0.76 3.94 زيادة الثقة باإلدارة المدرسية  .11
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المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزك 
 النس ي

قيمة  
 االختبار 

القيمة  
 الترتيب االحتمالية

 3 0.0000 10.19 83.53 0.67 4.18 زاد ح م األنشطة الط بية ال ماعية  .12
 11 0.0000 9.17 80.57 0.66 4.03 تسود  أجواء الحوار بين الطلبة أكثر من التنمر بينهم  .13
 10 0.0000 10.71 80.57 0.57 4.03 الشكاوى بين الطلبةتراجع في عدد   .14
 13 0.0000 6.71 79.43 0.86 3.97 تت شى الكلمات النابية بين الطلبة  .15
 8 0.0000 8.62 81.14 0.73 4.06 تراجع التعدي بين الطلبة على ممتلكات بعضهم البعض   .16
 6 0.0000 7.53 81.71 0.85 4.09 زاد ح م مساعدة الطلبة لذوي االحتياجات الخاصة    .17

  0.00 10.18 80.92 0.61 4.05 جميع الفقرات

(  ل  أن الملوس  ال  ا ل للم   التقرات الملعلق   ة نوا ب  اللطمر  من  3م مر اللد ل رق   
(،  (0.61%(،  االن راف الم  اري  ل   80.92(،  الوطن الط لل م ا ي   4.05الهل  ( ت ا ي  
(،  اللل تطص عل :    1(    قد احللت المرت   األ ل  التقرة رق   T   10 18 ق م  االخل ار  

للتقرة  ال  ا ل  الملوس   حما  ل   فاعل   ،  ط  ل  انر ار  للط   المدرس    اإلدارة  اسل دثت 
الط لل  26 4  الم  ا14 85(،  الوطن  االخل ار  84 0ري  %(،  االن راف   T(،  ق م  
(،  اللل تطص عل :    9(   هل نل ل  نرتتع    مطما احللت المرت   األخمرة التقرة رق   8.73 

لوح  اللرا   فل حاالت العطف خارج أسوار المدرس  نظرا لللإلثر د  راءات اإلدارة المدرس   ،  
%(،  االن راف الم  اري  71 74(،  الوطن الط لل  74 3حما  ل  الملوس  ال  ا ل للتقرة  

  هل نل ل  نرتتع      (  T   4 19(،  ق م  االخل ار 02 1 
 قد مت ةةةةةةةر  لم أن ألثر أداه فاعل  لدل الهل    حل  ير عل الهل   الم ةةةةةةةم  ن  هل نلل  أ  
للط  االنرةة ار المدرسةةل  اللل نبملبا اسةةلق ال ال ةةما ل الل ق ق   نن اإلدارة المدرسةة    نن ث   
الق اا د  راءات ت ق ق   دق ق   بذه ال ةةةةةةةةةةةما ل الم ال   لمبا  نن اللط ةةةةةةةةةةةم  لإلدارة اتخا  القرار  
المطاسة  ، فبل أللر أداة ظاهرة  نلموسة  دالط ة   للهل   الملطمرين   لما  انت هذه الللط   ات 

عمبا  حمث اتبا  فعال   فل   راءاتبا  قراراتبا  اللل ال تإلتل  ال دعد تم  ص د ل  اإلةماالت  د ا 
 ف نبا حمط ذ سل ون األداة الرئ     فل ال د نن ظاهرة اللطمر  من الهل   
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فةةةةل هةةةةذا اللةةةةزء نةةةةن الدراسةةةة  ن ةةةةلعر  اخل ةةةةار التروةةةة ات، حمةةةةا  اختبررررار فرضررررية الدراسررررة:
 Multipleتةةةةةة  اخرةةةةةةاا التروةةةةةة   الرئ  ةةةةةة  األ لةةةةةة  لل لمةةةةةة  االن ةةةةةةدار الخهةةةةةةل الملعةةةةةةدد 

Linear Regression  ،  ال يوجررررد أثررررر   ةةةةةار فروةةةةة   الدراسةةةةة   اللةةةةةل تةةةةةطص علةةةةة : الخل
( لررررإلدارة المدرسررررية الواعيررررة علررررى a≤0.05ذو داللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى الداللررررة  

مواجهررررة التنمررررر بررررين الطلبررررة مررررن وجهررررة نظررررر مرررردراء المرررردارس التابعررررة لمديريررررة التربيررررة 
 والتعليم /الزرقاء األولى

 اإلدارة المدرسية الواعية على  مواجهة التنمر بين الطلبة  ( نتائج اختبار أثر4جدول رقم   
المل مر  

 اللاد 
 ملخص النموذج

Model 
Summry 

 تحليو التباين 
AVONA 

 جدول المعام ت

Coefficients 

R 
 معامل

 االرتباط

R² 
 

 معامل

 التحديد 

F 
 املحسوبة 

 درجة
 الحرية

fi 

*Sfg 
S 

 مستوى 
 الداللة 

 الخهإل B الل ان

 الم  اري 

T 

 المحسوبة

*Sfg o 
 مستوى 
 الداللة 

مواجهة  
التنمر بين 
 الطلبة 

اإلدارة   0.000 5 34.750 0.360 0.600
المدرسية  
 الواعية

0.120 0.035 3.450 0.001 

 (p≤0.05) مستوى  عند إحصائية داللة ذا التأثير يكوك *

 لةةةةةة  الع قةةةةةة   ةةةةةةمن ( م ةةةةةةمر R=0.600( أن نعانةةةةةة  االرت ةةةةةةار  4ت ةةةةةةمر نلةةةةةةائج اللةةةةةةد ل رقةةةةةة  
المل مةةةةةةةرات الم ةةةةةةةلقل   المل مةةةةةةةر اللةةةةةةةاد ،  مةةةةةةةا أن أثةةةةةةةر المل مةةةةةةةرات الم ةةةةةةةلقل  اإلدارة المدرسةةةةةةة   

هةةةةةو أثةةةةةر    داللةةةةة   حئةةةةةائ  ،  المل مةةةةةر اللةةةةةاد   نوا بةةةةة  اللطمةةةةةر  ةةةةةمن الهل ةةةةة ( الواج ةةةةة ( علةةةةة 
(  هةةةةةةةو أقةةةةةةة  Sig=0.000  (  بم ةةةةةةلول داللةةةةةةة  750 34الم  ةةةةةةةوب    Fحمةةةةةةا  انةةةةةةةت ق مةةةةةةة  

(  هةةةةةل ت ةةةةةمر  لةةةةة  أن   R2=0.360، حمةةةةةا ظبةةةةةر أن ق مةةةةة  نعانةةةةة  الل ديةةةةةد   05 0نةةةةةن 
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%( نةةةةةةةن الل ةةةةةةةاين فةةةةةةةل  نوا بةةةةةةة  اللطمةةةةةةةر  ةةةةةةةمن الهل ةةةةةةة   ( مممةةةةةةةن تت ةةةةةةةمره نةةةةةةةن خةةةةةةة ل  0 36
 Bالل ةةةةةاين فةةةةةل اإلدارة المدرسةةةةة   الواج ةةةةة  (، حمةةةةةا أن  ةةةةةد ل المعةةةةةان ت قةةةةةد أظبةةةةةر أن ق مةةةةة  

(   3.450عطةةةةةةةده هةةةةةةةل     t أن ق مةةةةةةة  ( 0.120قةةةةةةةد  ل ةةةةةةةت  عطةةةةةةةد اإلدارة المدرسةةةةةةة   الواج ةةةةةةة (
   (Sig=0.001) بم لول دالل 

يوجد أثر     لذلم ف نطا نرفب الترو   الرئ    األ ل   نقل  الترو   اللديل  اللل تطص عل  أنر: 
الداللة   الواعية على مواجهة  a≤0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى  المدرسية  ( لإلدارة 

 التنمر بين الطلبة. 

 النتائج والتوصيات  

 توصلت ال احث   ل  الطلائج اللال  :  النتائج:

( لةةةةةةةةإلدارة المدرسةةةةةةةة   a≤0.05يو ةةةةةةةةد أثةةةةةةةةر    داللةةةةةةةة   حئةةةةةةةةائ   عطةةةةةةةةد ن ةةةةةةةةلول الداللةةةةةةةة     1
 الواج   عل  نوا ب  اللطمر  من الهل     

تمللةةةةةم اإلدارة المدرسةةةةة   قطةةةةةوات نلطوعةةةةة  لللعةةةةةرف علةةةةة  ن ةةةةةم ت الهةةةةة ب داخةةةةة   خةةةةةارج   2
 المدرس  

ترت ةةةةةةز االدارة المدرسةةةةةة   الواج ةةةةةة  فةةةةةةل نلاحبةةةةةةا فةةةةةةل نوا بةةةةةة  اللطمةةةةةةر  ةةةةةةمن الهل ةةةةةة  دمةةةةةةدل   3
تتعملبةةةةةا للوسةةةةةائ   اللةةةةةرانج  األد ات  القطةةةةةوات اللةةةةةل مممطبةةةةةا نوا بةةةةة  اللطمةةةةةر  ةةةةةمن الهل ةةةةة  
حمةةةةةا نةةةةةدير  المةةةةةدارس أن تتعمةةةةة  للةةةةةان االنرةةةةة ار المدرسةةةةةل مةةةةةإلتل فةةةةةل نقدنةةةةة  الوسةةةةةائ  

 ل   لموا ب  اللطمر  من اله

 : فل ووء الطلائج اللل توصلت  لمبا ال احث  ف نبا توصل دما يلل:التوصيات

 قانةةةةةةة  د رات تدريل ةةةةةةة  لةةةةةةةإلدارات المدرسةةةةةةة   لللعةةةةةةةرف علةةةةةةة      ةةةةةةة  نوا بةةةةةةة  اللطمةةةةةةةر  ةةةةةةةمن   1
 الهل   
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وةةةةةر رة نلادعةةةةة   م ةةةةة  نةةةةةديريات اللرب ةةةةة   اللعلةةةةة   فةةةةةل الممل ةةةةة  للمةةةةةدارس اللادعةةةةة  لبةةةةةا نةةةةةن   2
 اإلدارات المدرس   فل نوا ب  اللطمر  من الهل  أ    عان   

عمةةةة  دراسةةةة  د ريةةةة  فةةةةل نةةةةدارس الزرقةةةةاء األ لةةةة   حةةةةول أسةةةة اب اللطمةةةةر  ةةةةمن الهل ةةةة  ،      3
 أن هذه األس اب قد تخللف نن نطهق   ل  أخرل,

 المراجع : 

ر المئةةةةةةور لةةةةةةدل طتةةةةةة  الر وةةةةةة ،   2017  ةةةةةةرا   ،  ممةةةةةةان يةةةةةةون     1  طةةةةةةاء نق ةةةةةةاس الل طمةةةةةة 
 ، اللانع  الم لطئري ،  ل   الل رب  ، العرا    55للربوي   الطت   ،  نلل  ال  و  ا

(  الق ةةةةةةادة   دارة اللةةةةةةودة فةةةةةةل اللعلةةةةةة   العةةةةةةالل، عمةةةةةةان: األردن،  2007ال ريةةةةةةري، رافةةةةةةده    2
 دار الثقاف  للط ر  اللوطي  

( ، ال الةةةةةة  االنتعال ةةةةةة  المممةةةةةةزة للل نمةةةةةةذ الملطمةةةةةةرين نقارنةةةةةة   2016 طةةةةةةل يةةةةةةون ، ن مةةةةةةد    3
نمةةةةذ غمةةةةر الملطمةةةةةرين، نللةةةة  ات ةةةةاد اللانعةةةةةات العرب ةةةة  لللرب ةةةة   علةةةةة  الةةةةط ت ، المللةةةةةد دالل 
14 1  ) 

ر المدرسةةةةةةةةةل   ع قلةةةةةةةةةر دالمبةةةةةةةةةارات اال لماج ةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةدل  2012خةةةةةةةةةوج، حطةةةةةةةةةان      4 ( الل طمةةةةةةةةة 
ت نمةةةةةةةةذ المرحلةةةةةةةة  اال لدائ ةةةةةةةة  دمديطةةةةةةةة   ةةةةةةةةدة دالممل ةةةةةةةة  العرب ةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةعودم ، نللةةةةةةةة  العلةةةةةةةةوا 

 (    4   13اللربوي   الطت   ، المللد 
( اإلدارة المدرسةةةةةةةةةة   :دار اللانعةةةةةةةةةة  اللديةةةةةةةةةةدة للطةةةةةةةةةةة ر 2000دمةةةةةةةةةةاب،  سةةةةةةةةةةماعم  ن مةةةةةةةةةةد   5

  اللوطي  اإلسمطدري  
 :  دارة اللرب ةةةةةةةةةة   تهل قاتبةةةةةةةةةةا المعاصةةةةةةةةةةرة  ،دار الت ةةةةةةةةةةر،  ل ةةةةةةةةةة  1995علةةةةةةةةةةود، علةةةةةةةةةةدال طل   6

 اللرب   ،عمن ةم  
 ري  للم ةةةةةةار    د ر اإلدارة المدرسةةةةةة   فةةةةةةل تبم ةةةةةةة  المةةةةةةةوارد اللةةةةةةة 1995أ ةةةةةةو الوفةةةةةةا،  مةةةةةةال   7

فةةةةل  نلةةةةةاط س اسةةةةة  الل ممةةةةةر اللربةةةةةوي التعةةةةةال  المةةةةة تمر ال ةةةةةطوي الثالةةةةةا : دارة الل ممةةةةةةر فةةةةةةل 
 2اللربمة    داراتةر فةل الةوطن العربل  انع  عمن ةم  ج
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( أسةةةةةة  اإلدارة اللربويةةةةةة   المدرسةةةةةة    اإلةةةةةةةراف اللربةةةةةةوي، 1999د يةةةةةةم، ت  ةةةةةةمر   خةةةةةةر ن   8
 :دار الت ر ،عمان 2ر

( الةةةةةةوعل اال لمةةةةةةاعل  ع قلةةةةةةر دالم ةةةةةة ول   اال لماج ةةةةةة   ١٤٣٥سةةةةةةل     ال ةةةةةةارثل، ن مةةةةةةد  9
لةةةةةةدل طةةةةةة ب المرحلةةةةةة  الثانويةةةةةة  دمديطةةةةةة  الريةةةةةةا ، رسةةةةةةال  نا  ةةةةةةلمر فةةةةةةل علةةةةةة  اال لمةةةةةةاا 
تخئةةةةةةةةص تإلهمةةةةةةةة   رعامةةةةةةةة  ا لماج ةةةةةةةة  غمةةةةةةةةر نط ةةةةةةةةورة،  انعةةةةةةةة  نةةةةةةةةام  العرب ةةةةةةةة  للعلةةةةةةةةوا 

 األنط   
( د ر  سةةةةةائ  اإلعةةةةة ا  ٢٠١٠حلةةةةة ، نوسةةةةة  علةةةةةد الةةةةةرح  ، نبةةةةةدي، ناصةةةةةر علةةةةةل     10

فةةةةةةل ت ةةةةةةمم  الةةةةةةوعل اال لمةةةةةةاعل لةةةةةةدل ال ةةةةةة اب التل ةةةةةةهمطل  دراسةةةةةة  نمدان ةةةةةة  علةةةةةة  عمطةةةةةةر 
نةةةةةةن طةةةةةة ب  ل ةةةةةة  ا داب  انعةةةةةة  األطهةةةةةةر( نللةةةةةة   انعةةةةةة  األطهةةةةةةر د ةةةةةةزة، سل ةةةةةةل  العلةةةةةةوا 

   ١٢اإلن ان  ، المللد 
(  أسةةةةةةةةةةة  اإلدارة العانةةةةةةةةةةة    اإلدارة  2006   الةةةةةةةةةةةدج ج،   ةةةةةةةةةةةرا     ةةةةةةةةةةةن علةةةةةةةةةةةد العزيةةةةةةةةةةةز  11

اللربويةةةةةة  فةةةةةةل الممل ةةةةةة  العرب ةةةةةة  ال ةةةةةةعودم ، اله عةةةةةة  األ لةةةةةة ، الريةةةةةةا : نمل ةةةةةة  المللمةةةةةةة  
 العربل للط ر  اللوطي  

( د ر اإلدارة المدرسةةةةةةةةة    فةةةةةةةةةل نوا بةةةةةةةةة  ظةةةةةةةةةاهرة العطةةةةةةةةةف  2008ال ةةةةةةةةةعمدي، عةةةةةةةةةزة      12
رسةةةةةال  نا  ةةةةةلمر،  انعةةةةة  المدرسةةةةةل  لةةةةةدل طةةةةة ب اللعلةةةةة   األساسةةةةةل  فةةةةةل سةةةةةلهط  ع مةةةةةان، 

 ن ت ، ال ر ، األردن
( سةةةةةةةلو  اللطمةةةةةةةر المدرسةةةةةةةل  ع قلةةةةةةةر دالئةةةةةةة   الطت ةةةةةةة   لةةةةةةةدل  2018ةةةةةةةةام ، رنةةةةةةةا     13

طل ةةةةةةة  المرحلةةةةةةة  الملوسةةةةةةةه ، نللةةةةةةة   ل ةةةةةةة  اللرب ةةةةةةة  األساسةةةةةةة   للعلةةةةةةةوا اللربويةةةةةةة   اإلن ةةةةةةةان   
 (  1   40المللد 

مات (   د ر نةةةةةةدير المدرسةةةةةة  الثانويةةةةةة  فةةةةةةل نوا بةةةةةة  2008عاةةةةةةةور، ن مةةةةةةد     14   الل ةةةةةةد 
ال لةةةةةةةةل توا ةةةةةةةةر المةةةةةةةةدارس فةةةةةةةةل القةةةةةةةةرن الواحةةةةةةةةد  الع ةةةةةةةةرين، المللةةةةةةةة  األردن ةةةةةةةة  فةةةةةةةةل العلةةةةةةةةوا 

 (  4 4الل ربوي  ، المللد 
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( د ر نةةةةةدير دالمةةةةةدارس ال مون ةةةةة  فةةةةةل لةةةةةواء عةةةةةمن ال اةةةةةةا  2017التمةةةةةونل، ن  ةةةةةاء     15
فةةةةل ال ةةةةةد  نةةةةةن ظةةةةةاهرة العطةةةةةف المدرسةةةةةل  لةةةةةدل اله ل ةةةةة  نةةةةةن   بةةةةة  نظةةةةةر المعلمةةةةةم ن، رسةةةةةال  

  لمر،  انع   ر ،  ر ، األردن نا  
( القةةةةةةةدرة اللطل يةةةةةةة  لللم ةةةةةة  الل عل م ةةةةةةة   فةةةةةةةل  2013القةةةةةةداا، ن مةةةةةةةد  عرب ةةةةةةةات، د ةةةةةةمر      16

ظبةةةةةةةور االسةةةةةةةلقواء لةةةةةةةدل طل ةةةةةةة  المرحلةةةةةةة  األساسةةةةةةة   العل ةةةةةةةا فةةةةةةةل المةةةةةةةدارس الخاصةةةةةةة   فةةةةةةةل 
ان، نللةةةةةةةةة   انعةةةةةةةةة  الط لةةةةةةةةةاا ل د ةةةةةةةةةا    العلةةةةةةةةةوا اإلن ةةةةةةةةةان    المللةةةةةةةةةد  ( ص  4  27عمةةةةةةةةة 

795 
ر  ر  2009نامتةةةةةةة   الئةةةةةةةرايرة، نطةةةةةةة      قهةةةةةةةانل،  17 ان  دار 1( اله تةةةةةةة  الملطمةةةةةةة  ، عمةةةةةةة 

 الم مرة للط ر  اللوطي  
، 2( عةةةةةةةد ان األطتةةةةةةةال  ر  2000البم ةةةةةةةري، ن مةةةةةةةد، علةةةةةةةد اللةةةةةةةاد،  فةةةةةةةاء ن مةةةةةةةد :    18

 نمل   العل مان، ال عودم  
(  أثةةةةةر  رنةةةةةانج  رةةةةةةادي نعرفةةةةةل سةةةةةلو ل لختةةةةةب 2014العهةةةةةوي، سةةةةةعود  ةةةةةن سةةةةةال      19

قواء  تطم ةةةةةة  نبةةةةةةارات االتئةةةةةةال لةةةةةةدل طل ةةةةةة  المرحلةةةةةة  الثانويةةةةةة  فةةةةةةل الممل ةةةةةة  سةةةةةةلو  االسةةةةةةل 
 العرب   ال عودم   رسال  د لوراه، اإلرةاد الطت ل، اللانع  األردن   

(  نعةةةةةةةةا   نئةةةةةةةةهل ات  نتةةةةةةةةا    اللعلةةةةةةةة    الةةةةةةةةلعل   2009  ةةةةةةةةرا   ، نلةةةةةةةةدي عزيةةةةةةةةز    20
 عال  ال ل : القاهرة 

سةةةةةةةةةلو  الم ةةةةةةةةةا    فةةةةةةةةةل اللم ةةةةةةةةة  (  الخهةةةةةةةةةر القةةةةةةةةةادا : ٢٠١١عمةةةةةةةةةر، ن مةةةةةةةةةد  مةةةةةةةةةال    21
 المدرس    دار طهران للط ر  اللوطي : عمان، األردن 

(   دارة المدرسةةةةةةةة    دارة التئةةةةةةةة : أصةةةةةةةةول نظريةةةةةةةة  2012البطةةةةةةةةدا ي، ماسةةةةةةةةر فل ةةةةةةةةل    22
  قراما نعاصرة  الملموع  العرب   لللدري   الط ر: القاهرة 

يةةةةةةة  التط ةةةةةةة  (  د ر نةةةةةةةديري المةةةةةةةدارس الثانو 2017علةةةةةةةدالرح  ، ن مةةةةةةةد ج ةةةةةةةاس ن مةةةةةةةد    23
دم افظةةةةة  ال ةةةةةرق   فةةةةةل نوا بةةةةة  اللطمةةةةةر المدرسةةةةةل نةةةةةن   بةةةةة  نظةةةةةر المعلمةةةةةمن   دراسةةةةةات 

 85ال عودم ، ا    -عرب   فل اللرب    عل  الطت  
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(  اللطمةةةةةةةةر المدرسةةةةةةةةل  ع قلةةةةةةةةر  داف  ةةةةةةةة  اإلنلةةةةةةةةاط 2015 بط ةةةةةةةةا ي، أحمةةةةةةةةد ف ةةةةةةةةري     24
، ص 17نئةةةةةةر , ا - لورسةةةةةةعمد لةةةةةةدل ت نمةةةةةةذ المرحلةةةةةة  اإلعدادمةةةةةة   نللةةةةةة   ل ةةةةةة  اللرب ةةةةةة  

  40 –  1ص: :  
(  المطةةةةةةةاخ األسةةةةةةةري   ع قلةةةةةةةر دةةةةةةةاللطمر المدرسةةةةةةةل 2015علةةةةةةةداللواد،  فةةةةةةةاء ن مةةةةةةةد     25

 42نئر , ا-لدل ت نمذ المرحل  اال لدائ    نلل  االرةاد الطت ل 
(  المطةةةةةةاخ المدرسةةةةةةل  ع قلةةةةةةر دةةةةةةاللطمر 2016علةةةةةةدالعال، ن ةةةةةةرا فةةةةةة اد علةةةةةةد ال ةةةةةةال      26

الخاصةةةةة (، دراسةةةةةات  -نةةةةةن ت نمةةةةةذ المرحلةةةةة  اإلعدادمةةةةة   ال مون ةةةةة  المدرسةةةةةل لةةةةةدل عمطةةةةة  
 3, ا22نئر , نج-تربوي   ا لماج    

(   اقةةةةةةة  اللطمةةةةةةةر فةةةةةةةل المدرسةةةةةةة  اللزائريةةةةةةة  نرحلةةةةةةة  2014ةةةةةةةةهملل، فاطمةةةةةةة  الزهةةةةةةةراء،   27
نر ةةةةةةةةةز ال ئةةةةةةةةةمرة لل  ةةةةةةةةةو   -اللعلةةةةةةةةة   الملوسةةةةةةةةة  : دراسةةةةةةةةة  نمدان ةةةةةةةةة   دراسةةةةةةةةةات نت ةةةةةةةةة   

 11اللزائر , ا  - االسل ارات  الخدنات اللعلم    
(  اللطمةةةةةةةر المدرسةةةةةةةل  ع قلةةةةةةةر دالمبةةةةةةةارات اال لماج ةةةةةةة  2012خةةةةةةةوج، حطةةةةةةةان أسةةةةةةةعد     28

لةةةةةدل ت نمةةةةةذ المرحلةةةةة  اال لدائ ةةةةة  دمديطةةةةة   ةةةةةدة دالممل ةةةةة   نللةةةةة  العلةةةةةوا اللربويةةةةة   الطت ةةةةة   
 4, ا  13ال  رين , نج  -
(  الع قةةةةةة   ةةةةةةمن اللطمةةةةةةر المدرسةةةةةةل 2017غريةةةةةة ، نةةةةةةدا نئةةةةةةر الةةةةةةدين خلمةةةةةة  ن مةةةةةةد     29

ت نمةةةةةةةذ المرحلةةةةةةة  اإلعدادمةةةةةةة   بعةةةةةةةب خئةةةةةةةائص ال خئةةةةةةة    الع قةةةةةةةات األسةةةةةةةري   لةةةةةةةدل 
 4, ج18نئر , ا -نلل  ال  ا العلمل فل اللرب    

(  نةةةةةةةدل الةةةةةةةوعل دةةةةةةةاللطمر لةةةةةةةدل نعلمةةةةةةةات 2015الق هةةةةةةةانل، نةةةةةةةورة سةةةةةةةعد ال ةةةةةةةلهان     30
المرحلةةةةة  اال لدائ ةةةةة    اقةةةةة  اإل ةةةةةراءات المل عةةةةة  لمطعةةةةةر فةةةةةل المةةةةةدارس ال مون ةةةةة   دراسةةةةةات 

 58ال عودم  , ا  -فل اللرب    عل  الطت  عرب    
(  سةةةةةةةلو  الم ةةةةةةةا     ع قلةةةةةةةر دإلسةةةةةةةالم  2015علةةةةةةةد العةةةةةةةال، ت  ةةةةةةة  ن مةةةةةةةد أحمةةةةةةةد     31

المعانلةةةةةة  الوالدمةةةةةة   سةةةةةةلو  المعلمةةةةةةات لةةةةةةدل طال ةةةةةةات المةةةةةةدارس الملوسةةةةةةه   نللةةةةةة   ل ةةةةةة  
 ،2, ج39نئر , ا - انع   طبا    -ا داب 
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اقةةةةةة  اللطمةةةةةةر فةةةةةةل المدرسةةةةةة  (    2014ةةةةةةةهملل، فاطمةةةةةة  الزهةةةةةةراء،  ةةةةةةو طةةةةةةاف، علةةةةةةل    32
اللزائريةةةةة  نرحلةةةةة  اللعلةةةةة   الملوسةةةةة  : دراسةةةةة  نمدان ةةةةة   دراسةةةةةات نت ةةةةة     نر ةةةةةز ال ئةةةةةمرة 

  104-71(،  11لل  و   االسل ارات  الخدنات اللعلم    ا(  
(  سةةةةةةةةةةةلو  اللطمةةةةةةةةةةةر  ع قلةةةةةةةةةةةر دمتبةةةةةةةةةةةوا الةةةةةةةةةةةذات 2012 رام ةةةةةةةةةةةل، طةةةةةةةةةةةرب ج  ةةةةةةةةةةة     33

 انعةةةةةة  عمةةةةةةان العرب ةةةةةة ، عمةةةةةةان،  األلةةةةةةادممل الدراسةةةةةةل لةةةةةةدل الهل ةةةةةة   رسةةةةةةال  نا  ةةةةةةلمر،
 األردن 

( اللطمةةةةةةةةةةر المدرسةةةةةةةةةةل  ع قلةةةةةةةةةةر دالةةةةةةةةةةذ اء 2017أحمةةةةةةةةةةد، عاصةةةةةةةةةة   ا ةةةةةةةةةةرا   ، علةةةةةةةةةةده    34
األخ قةةةةةل لةةةةةدل ت نمةةةةةذ المرحلةةةةة  اإلعدادمةةةةة : دراسةةةةة  تطل يةةةةة  دراسةةةةةات عرب ةةةةة  فةةةةةل اللرب ةةةةةة  

  86ال عودم ، ا    - عل  الطت 

 


