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 م(03/07/2020للنرش يف:   قبل –  م26/05/2020للنرش يف:  )قدم

 

 امللخص 

هدفت الدراسة إىل استقصاء التنمر اإلداري يف األجهزة احلكومية السعودية من عدة جوانب. استخدم 

. وقد توصلت موظًفا(  580بالتطبيق عىل عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها )الباحث املنهج املسحي الوصفي  

س فيها من سلوكيات وأنامط امر  يف األجهزة احلكومية، وأن أكثر ما ي    ا نادرً س  امر  ي  ن التنمر اإلداري  الدراسة إىل أ

بصورة شديدة، وجتاهل التنمر يتمثل يف: الطلب من املوظف تأدية عمل أقل من مستوى قدراته، ومراقبة عمله  

بأخطائه السابقة    آرائه ووجهات نظره املتعلقة بالعمل، وحجب املعلومات التي تؤثر عىل أدائه، وتذكريه دائاًم 

أشارت النتائج إىل أن الرئيس املبارش يمثل املصدر   ،املتعلقة بعمله. وفيام يتعلق بأبرز مصادر التنمر اإلداري

ال ثم  العمل،  زمالء  يليه  وأخريً األول،  اخلدمة،  من  املستفيدون  ثم  األعىل،  وبشأن املرؤوسون   ا رئيس   .

اسرتاتيجية    :ض حلاالت التنمر اإلداري، تأيت يف مقدمتهال املوظفني عند التعر  ب  ن ق  بعة م  االسرتاتيجيات املت  

اسرتاتيج ثم  املتنمر،  الشخص  ومواجهة  املقاومة  اسرتاتيجية  تليها  النفس،  وضبط  بالصرب  التقدم التحيل  ية 

اسرتاتيجية خفض مستوى األداء واإلنتاجية. وبخصوص األسباب   ابشكوى ضد الشخص املتنمر، وأخريً 

يأيت يف مقدمتها األسباب ذات الصلة بالسلطة  ؛  املؤدية للتنمر اإلداري، فقد توصلت الدراسة إىل عدة أسباب 

 والقوة، ثم أسباب أخرى نفسية، وقانونية، وتنظيمية، وأخالقية.  

املفتاحية:   العدواينالكلامت  التنظيمي  -  السلوك  التنظيمي اليسء  -  املهامجة   -العنف  ضحية    -السلوك 

 .دارياإل التنمر
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 قدمة: امل 

منسقة،   ومجاعات  أفراد  من  املعارصة  املنظامت  تتكون 

عة اخللفيات والقيم واالجتاهات واملصالح واالهتاممات ومتنو  

خيلق   مما  البدنية؛  والذهنية  النفسية   امناسبً   اوسطً والقدرات 

التسلط   يف  والرغبة  والرصاع  التعارض  من  حالة  لنشوء 

ل بعض األفراد واجلامعات ضد البعض اآلخر. ب  ن ق  واالعتداء م  

التنظيمي    تشريو الواقع  أي  إىل  حقائق  كانت  من  أن  سواء  ظمة 

عامة أو خاصة ال ختلو من ذلك، وأهنا تواجه مجلة من املامرسات 

تعمل عىل  ر بشكل واضح احلياة التنظيمية، والسلوكية التي تعك  

توتر العالقات الداخلية بام يف ذلك املنظامت الكبرية واملتميزة يف  

جمال   يف  واملامرسني  الباحثني  بني  اتفاق  حمل  بات  ومما  العامل. 

أي  اإل يف  البرشي  املورد  أن  أو    دارة  حجمها  كان  مهام  منظمة 

تدبري   يتوىل  الذي  املحوري  العنرص  يمثل  غايتها  أو  نشاطها 

وهو   وفعالية.  بكفاءة  األخرى  واألصول  املوارد  كافة  وإدارة 

املطلوب، اليؤدي  حتى   الوجه  بيئة    دوره عىل  له  تتوفر  أن  بد 

املهد   كافة  من  خالية  القلق  عمل  عىل  الباعثة  والعوامل  دات 

 وعدم االستقرار الوظيفي. 

يف  املعادية  د الترصفات والسلوكيات واملامرسات  وقد تتعد  

بيئة العمل داخل املنظامت، وختتلف يف مستوياهتا، ومصادرها، 

ي   ما  ونتائجها، ومن ضمنها  اإلدارة  عر  وأسباهبا،  أدبيات  ف يف 

اإلدار  بالتنمر  التنظيمي  )والسلوك  ( Workplace Bullyingي 

برزت   ومسلكية  برشية  العقود    خاللالفتة  بصورة  كمشكلة 

بشكل   االهتامم  ولقيت  العامل    كبري    األخرية،  مناطق  كافة  يف 

)Zapf and Einarsen,2001(  والباحثني باملنظامت  حدا  مما   .

بحثً  التفكري بصورة جدية  إىل  عن االسرتاتيجيات    اً واملامرسني 

من    ، واحلد  املشكلة التنظيميةن شأهنا فهم هذه  واحللول التي م

وانعكاساهتا السلبية املختلفة  لعواقبها    اوانتشارها؛ نظرً تفاقمها  

عىل أداء وإنتاجية الفرد واملنظمة واملجتمع بشكل عام. لذلك 

أبحاث   مراكز  بتأسيس  واملنظامت  الدول  من  كثري  بادرت 

إنجاز   بالتنمر اإلداري، وتم  الدراسات  متخصصة  العديد من 

، كام تم صياغة الضوابط والسياسات هوالبحوث العلمية حول

واألدلة اإلرشادية هبدف التوعية بمخاطره، وكيفية التبليغ عنه،  

 . ناجعةوالتعامل معه بطرق وأساليب ذكية و

املو  هذا  لطرق  الباحث  دوافع  ضمن  من  ضوع، ولعل 

العلمية الدراسة  هذه  تلكوإعداد  مالحظة  هو  اجلهود    ، 

اهلائل من الدراسات والبحوث األجنبية التي    الضخمة، والكم  

املنظامت األجنبية، وناقشت   التنمر اإلداري يف  تناولت مفهوم 

نتائجه، وعالقته باملتغريات التنظيمية األخرى، بينام تكاد املكتبة  

عمومً  هذه االعربية  مثل  من  ختلو  خاصة  بصفة  والسعودية   ،

حو العلمية  خطورته،  الدراسات  برغم  اإلداري  التنمر  ل 

لفهم  علمية  كمقاربة  . لذلك تأيت هذه الدراسة  تكاليفه الضارةو

السعودي،  احلكومي  باجلهاز  العمل  بيئة  يف  اإلداري  التنمر 

 ومناقشة واقعه من زوايا وأبعاد متعددة. 

 : بحثية شكلة ال امل   -الً أو 

فط وسلوك  إنسانية،  سمة  العدواين  يف  السلوك  ثار  ي  ري 

هي أنظمة  فلمنظامت  وبالنسبة ل.  املختلفة  السياقات االجتامعية

متثل   طبيعيًّا  اجتامعية  من  امتداًدا  فيه  يعتمل  بام  بكل  للمجتمع 

وبالتايل   وإجيابية،  سلبية  سلوك  تفاعالت  يكون  أن  يمكن  ال 

مثاليًّ   نيالعامل فيها  دائمة    اواملديرين  أكرويد )بصورة 

كاظم،  2002وطومبسون،   فالسلوك  (2015وحممد،  ؛   .

 ،ه املتعددةمن أشكالشكاًل  اإلداري  التنمر    عد  ي  العدواين الذي  

يف   وينترش  وهو  (.  Marini,2012)املنظامت  كافة  إطار  ينمو 

خطريةيمثل  بطبيعته   صحية  لموظفني  لفقط  ليس    ،مشكلة 

املوظفني    ليشمل بآثاره اخلطرية  امتد  بل    ؛)الضحايا(  ني املستهدف 

 Kelly,  andGeorgakopoulos)   بشكل عام  املنظمة، واآلخرين

أهم القضايا أصبح من    ،ثاره السلبيةآل   لذلك، ونتيجةً (.  2017

 عىل مستوى العامل  املثارة واملدروسة يف القرن احلادي والعرشين

املثال  فع(.  Murphy, 2013)ككل   سبيل  دراسات شري  ت ىل 

األمريكيتقارير  و العمل  املعهد  أماكن  يف  التنمر   ملكافحة 

(WBI)  The Workplace Bullying Institute    عام  الصادرة

للتنمر  األمريكيني يتعرضون العاملني ٪( من 19)أن ( 2017)

)اإل وأن  ذلك  أعامهلميفقدون  منهم    ٪(65داري،  ويف    .جراء 

٪( 23( إىل أن حوايل )2019)التقارير  اململكة املتحدة أشارت  

الربيطانية   العاملة  القوى  إمجايل  حميط يتعرضون  من  يف  للتنمر 

ذكرت أسرتاليا  ويف    (.https://smeloans.co.uk/bullyingالعمل )

يقارب    أندراسة   احلكومة    ٪(17)ما  يف  املوظفني  قد  من 

جمال   يف  للتنمر    . ( Kocakülâh et al., 2018)   لالعمتعرضوا 
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دراسة  كذلك   التي (   Cunniff, 2012 andMostert(أظهرت 

جنوب  عىل  أ جريت   يف  العام  القطاع  إىل  موظفي  أن إفريقيا 

مكان  يعانون  ٪(  31.1) يف  التنمر  دائمالمن  بشكل   .عمل 

من إمجايل   ٪(19التنمر اإلداري يف إيطاليا )نسبة  كذلك بلغت  

 . (Ahmad et al., 2018) القوى العاملة

ويف اململكة العربية السعودية حترص احلكومة قدر اإلمكان 

أن   منطلق  من  وآمنة،  وإنسانية  صحية  عمل  بيئة  توفري  عىل 

شكل من أشكال   ض املوظفني يف أي مؤسسة حكومية ألي  تعر  

ر صفو احلياة  التنمر اإلداري أو اإليذاء النفيس واجلسدي يعك  

ويدم   العمل،  ويزعزع عالقات  التنظيمية،  الوظيفية،  الصحة  ر 

حترص  وجودة احلياة الوظيفية التي تعد من أهم القضايا التي  

مستمرة،   بصورة  ورعايتها  ترسيخها  عىل  السعودية  احلكومة 

أك   التنفيذية املنبثقة    دت عليه يفوهو ما  ن  مالكثري من الربامج 

 ( الوطنية  احلياة،  2030رؤيتها  جودة  برنامج  أبرزها  ومن   ،)

كفاءة  تعزيز  إىل  هيدف  الذي  البرشية  القدرات  تنمية  وبرنامج 

 االرأسامل البرشي، وبام حيقق الشمولية واجلودة واملرونة تعزيزً 

إقليميًّ  اململكة    ).https://vision2030.gov.sa (اودوليًّ   ا لريادة 

الدراسات العلمية التي أجريت  بعض  ومع ذلك فقد أشارت  

السعودية إىل وجود مستويات معينة من التنمر اإلداري البيئة  يف  

والتعليمية  يف   الصحية  املنظامت    ؛ ,Alswaid (2014بعض 

2016 Albuhairan et al.,  2013؛ Fnais et al., ،القحطاين ؛ 

2013  .) 

احلكومية  عىل مستوى  ولكن   التقليدية  السعودية  األجهزة 

امل)الوزارات(،   من خالل  الباحث  يعثر  أي  األديب  سح  مل    عىل 

  .ها يف إطاراإلداري لتنمر اذات صلة بدراسة علمية 

؛ اإلداريالتنمر  تناقش مفهوم  تأيت هذه الدراسة ل  م  ومن ث  

،  وأسبابه   ،وأنامطه،  وممارسته  ه وجود  يةاحتاملق من  للتحق    وذلك

معه  ،ومصادره التعامل  ق  م    وكيفية  املوظفنيب  ن  يف   ل  العاملني 

  اجلهاز احلكومي السعودي.

 : الدراسة   ت تساؤال   -ا ثانيً 

  الدراسة فيام ييل:هذه   تتتمثل تساؤال

التنمر اإلداري يف األجهزة احلكومية ممارسة  ما مدى   .1

 السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة؟ 

أم .2 وأ  كثرا  اإلداري  سلوكيات  التنمر  يف   ممارسةً نامط 

احلكومية   عينة  السعودية  األجهزة  نظر  وجهة  من 

 الدراسة؟ 

ما أبرز مصادر التنمر اإلداري يف األجهزة احلكومية  .3

 من وجهة نظر عينة الدراسة؟السعودية 

)األ .4 االسرتاتيجيات  أبرز  املت  ما  ق  م  بعة  فعال(  ل  ب  ن 

احلكومية    نياملوظف األجهزة  عند السعودية  يف 

اإللض  التعر   عينة لتنمر  نظر  وجهة  من  داري 

 الدراسة؟ 

ما أبرز أسباب التنمر اإلداري يف األجهزة احلكومية  .5

 من وجهة نظر عينة الدراسة؟السعودية 

 : أمهية الدراسة   - ا ثالثً 

العمل    التنمر  عد  ي   أماكن  ت  يف  مل  التي  املوضوعات    عط  من 

العلمي البحث  من  التي إن  حيث  ؛  حقها  البحوث  معظم 

البلدان األوربية  اإلداري  التنمر  حول مشكلة  نجزت  أ   متت يف 

ل البحوث التي تناولت التنمر  ال تزاو،  وأسرتالياوشامل أمريكا  

أ العمل  يف  العريبماكن  العربية    ، بالوطن  اململكة  وخاصة 

مغار، 2017أرنوط،؛  lswied,2014A)  اجدًّ قليلة  السعودية،    ؛ 

وعزيز،2015 النعيمي  األديب  .  ( 2018  ؛  املسح  خالل  ومن 

األجهزة  بيئة العمل بالتنمر يف  ممارسة  الذي قام به الباحث حول  

لصدد،  دراسة علمية هبذا ا  احلكومية يف اململكة مل يعثر عىل أي  

يف    هذه الثغرة البحثية الواضحة  سد  تأيت هذه الدراسة ل  م  ن ث  وم  

املكتبة اإلدارية العربية والسعودية عىل وجه    رفد، وهذا اجلانب

متكامل بدراسة  حول  اخلصوص  اجلهاز  مشكلة  ة  يف  التنمر 

 . نواحي عدةداري السعودي من اإل

الدراسة   هذه  نتائج  تقدم  العملية  الناحية  تصوًرا ومن 

وانتشارها    ،حمل الدراسةاملشكلة السلوكية  حجم  عن  واضًحا  

مصادرها    ،وأنامطهاصورها  و األجهزة  يف  وأسباهبا  وكذلك 

اإلدارية    ،احلكومية القيادات  يساعد  عىل  احلكومية  وبام 

الدراسة   هذه  توصيات  من  سبيل  االستفادة  حلول  يف  وضع 

يسهم يف املختلفة، وبام  السلبية  من آثارها    عملية لتطويقها واحلد  

عمل  ق  ل  خ   وبيئة  و آمنة  من  صحية  واملهد  خالية  املخاطر دات 

العدوانلوا  الً وصو  ،والتمييزواإليذاء  كالتنمر    يةسلوكيات 
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أحد أهداف   عد  التي ت    احلياة الوظيفيةجودة  من  ستوى أفضل  مل

   .عىل مستوى اجلهاز اإلداري (2030رؤية اململكة )

 أهداف الدراسة:   - ا رابعً 

التحقق ، وهو  رئييسف  حتقيق هدتسعى هذه الدراسة إىل  

احتاملية   احلكومية  ممارسة  من  األجهزة  يف  اإلداري  التنمر 

عليه  ؛  السعودية الضوء  بتسليط  وزوايا وذلك  جوانب  من 

ما إىل حتقيق  احلالية  الدراسة  هتدف    امتعددة. وبشكل أكثر حتديدً 

 :ييل

األجهزة  .1 يف  اإلداري  التنمر  ممارسة  من  التحقق 

 عينة الدراسة.احلكومية السعودية من وجهة نظر  

أكثر سلوكيات وأنامط التنمر اإلداري ممارسًة  حتديد   .2

من وجهة نظر عينة  السعودية  يف األجهزة احلكومية  

 الدراسة. 

األجهزة رصد   .3 يف  اإلداري  التنمر  مصادر  أبرز 

 كومية من وجهة نظر عينة الدراسة. احل

عىل  التعر   .4 املتبعة  ف  )األفعال(  االسرتاتيجيات  أبرز 

ض  املوظفني يف األجهزة احلكومية عند التعر  ل  ب  ن ق  م  

  إلداري من وجهة نظر عينة الدراسة.للتنمر ا

أبرز أسباب التنمر اإلداري يف األجهزة الوقوف عىل   .5

 كومية من وجهة نظر عينة الدراسة. احل

شأهنا  .6 من  التي  العملية  التوصيات  من  مجلة  تقديم 

اجلهاز  يف  اإلدارية  والقيادات  املديرين    مساعدة 

احلكومي السعودي عىل فهم مشكلة التنمر اإلداري  

وجوده  حال  واملعاجلات ثم  ،  ايف  التدابري  وضع 

من   واحلد  بتطويقها،  الكفيلة  والقانونية  التنظيمية 

 آثارها السلبية إىل أقىص درجة ممكنة.

 الدراسة: فرضيات    - ا خامًس 

 : بام ييل الفرضية الرئيسية للدراسةتتمثل 

ــتوى داللة إحصــائية  اتق ذووجد فرال ت   معنويةعند مس

(α ≤ 0.05)  ــة الـدراسـ ـعـينـة  أـفراد  اـلـتـعرض  ـمن    ؛ـبني  ـحيـث 

  اتبعً الـسعودية  يف األجهزة احلكومية اإلداري  لـسلوكيات التنمر 

ية والوظيفية. ويتفرع منها   خـص هم الـش ائـص لالختالف يف خـص

 الفرضيات التالية:

ت    األوىل:الفرعية  الفرضية   داللة  ال  ذات  فروق  وجد 

أفراد عينة الدراسة  بني   (α ≤ 0.05)  عند مستوى معنوية إحصائية  

التعر  م حيث  اإلن  التنمر  لسلوكيات  األجهزة  ض  يف  داري 

 (.  أثنى -رملتغري النوع )ذك ااحلكومية تبعً 

داللة    الثانية:الفرعية  الفرضية   ذات  فروق  توجد  ال 

بني أفراد عينة الدراسة    (α ≤ 0.05)  عند مستوى معنوية إحصائية  

التعر  م حيث  اإلن  التنمر  لسلوكيات  األجهزة  ض  يف  داري 

تبعً  )عازب  ااحلكومية  االجتامعية  احلالة   -متزوج  -ملتغري 

 مطلق(. 

داللة    الثالثة:الفرعية  الفرضية   ذات  فروق  توجد  ال 

بني أفراد عينة الدراسة    (α ≤ 0.05)ة  عند مستوى معنويإحصائية  

التعر  م حيث  اإلن  التنمر  لسلوكيات  األجهزة  ض  يف  داري 

تبعً  فأقل    ااحلكومية  )ثانوي  العلمي  املؤهل   - دبلوم  -ملتغري 

 دراسات عليا(.  -بكالوريوس

داللة    الرابعة:الفرعية  الفرضية   ذات  فروق  توجد  ال 

بني أفراد عينة الدراسة    (α ≤ 0.05)  عند مستوى معنوية إحصائية  

التعر  م حيث  اإلن  التنمر  لسلوكيات  األجهزة  ض  يف  داري 

تبعً  املنصب    ااحلكومية    - مرشف  -)موظفاإلداري  ملتغري 

 مدير إدارة فأعىل(.   -رئيس قسم 

 الدراسة: منهجية    - ا دًس سا 

تم     يف ضوء طبيعة وأهداف هذه الدراسة منهج الدراسة: •

املسحي بأسلوبه  الوصفي  املنهج  املنهج  ؛  اعتامد  لكونه 

ف املناسب هلذا النوع من الدراسات التي هتدف إىل التعر  

 عىل الظاهرة حمل الدراسة من أبعاد متعددة.  

الدراسة:   • وعينة  كافة  يتكو    جمتمع  من  الدراسة  جمتمع  ن 

عددهم   البالغ  )الوزارات(  احلكومية  األجهزة  موظفي 

املايل 1244811) العام  خالل  وموظفة  موظف   )

( بحسب الكتاب اإلحصائي 2016هـ )1437-1438

ا  والتنمية  البرشية  املوارد  )ص:لوزارة  (. 26الجتامعية 

ونظًرا لكرب حجم جمتمع الدراسة، وصعوبة دراسة كافة  

فقد قام الباحث باختيار عينة  ؛  مفردات املجتمع البحثي

بلغ حجمها ) ( مفردة من موظفي  580عشوائية بسيطة 

عدد  وهو  الرياض،  مدينة  يف  احلكومي  اإلداري  اجلهاز 

بـ) املحدد  العينة  حجم  الذي  384يفوق  مفردة  يرى ( 



 197............. هـ( 1442م/2021، ) 218 – 193(، ص ص 2(، ع ) 29)العلوم اإلدارية(، مج ) جملة جامعة امللك سعود 

   

أي جمتمع بحثي يكفي لتمثيل  بعض كتاب املنهجية بأنه  

 (.  2004مهام كان حجمه )القحطاين وآخرون، 

 أداة الدراسة وصدقها وثباهتا:  •

األول:  اجلزء  أساسيني:  جزأين  من  االستبانة  تكونت 

الدراسة ص  خ   ألفراد  والوظيفية  الشخصية  للمتغريات  ص 

االجتامعية  -النوع) الع  -احلالة  املنصب   -لمياملؤهل 

الرئيسية   املتغريات  من  الثاين  اجلزء  وتكون  اإلداري(، 

وقد   الباحث  للدراسة.  املتغري قام  األول  بقياس  والثاين ين 

احلكومية  ممارسة  )مدى   األجهزة  يف  اإلداري  أبرز   -التنمر 

انتشارً  التنمر اإلداري األكثر  يف األجهزة   اسلوكيات وأنامط 

) R-NAQ(The وترمجة مقياس استعارة من خالل احلكومية( 

Negative Acts Questionnaire   ًّدولي مقياس معروف  ، اوهو 

 ( الباحث 2009( فقرة، قام بتطويره عام )22ويتكون من )

وآخرون   املقياس    .)et al. Einarsen(إينارسن  تم  وهذا 

ويف عن التنمر يف جمال العمل  دراسات متعددة  يف  ستخدامه  ا

العامل،    بيئات املثال: دراسة  خمتلفة من  أمحد ومنها عىل سبيل 

 Sandvik-Pamela Lutgenودراسة  باكستان،  يف  (  2018)

Bentley et al.,2012 (دراسة  ( يف الواليات املتحدة، و7200)

، ( يف النرويج Vie et al.,2011)  دراسة  ( يف نيوزلندا، وكذلك

اهلندta et al.,2017Gup (ودراسة وغريها(  قام .  ،  كذلك 

والرابع  بقياس  الباحث   الثالث  التنمر  )املتغريين  مصادر 

احلكومية األجهزة  يف  ن  م  بعة  املت    االسرتاتيجيات  -اإلداري 

( من التنمر اإلداري  ياتلسلوك   همضتعر  عند    نيل املوظفب  ق  

إىل   الرجوع  املستخد  خالل  يف  املقاييس  األدبيات مة 

املجالاملتخص   )  ،صة يف هذا  and  Bernsteinوخاصة دراسة 

Trimm, 2016)    ودراسة(Upton,2010)  إىل باإلضافة  هذا   .

مفتوح  وضع   التسؤال  أسباب  األجهزة حول  يف  نمر 

 حتليله بطريقة كيفية.التعامل معه و، تم احلكومية

الظاهري  وقد   الصدق  من  التأكد  الدراسة تم   ألداة 

بعرضها عىل عدد من أساتذة اجلامعات املتخصصني يف جمال 

من  لاإلدارة،   الرتمجة  لتحقق  األداة  ومالءمة  سالمة  حمتوى 

لقياس متغريات الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها، وبعد األخذ 

كذلك ، تم  إعداد االستبانة بصورة  هنائية.  مرئيات املحكمنيب

ص حساب  معامل تم   خالل  من  الداخيل  االتساق  دق 

( جتريبية  Pearsonاالرتباط  عينة  عىل  توزيعها  تم   أن  بعد   )

(Pilot( عددها  بلغ  الدراسة27(  جمتمع  من  مفردة  حيث  ؛  ( 

الداخيل  االتساق  من  عالية  بدرجة  الدراسة  أداة  متتع  اتضح 

لتطبيق امليداين. وبالنسبة لثبات أداة الدراسة فقد تم  تؤهلها ل

معامل   حساب  خالل  من  الدراسة  أداة  ثبات  ألفا قياس 

حيث ؛  ( بواسطة احلاسب اآليلCronbach'a Alphaكرونباخ )

الدراسة ملحاور  الثبات  معامل  أن  بلغ    ع؛ حيثفمرت  اتضح 

( الدراسة  ألداة  العام  ي0.92الثبات  وهذا  اتسامها(،    ؤكد 

التطبيق  ب يف  عليها  االعتامد  يمكن  الثبات  من  عالية  درجة 

للدراسة.   فئة  امليداين  طول  بحساب  الباحث  قام  وقد  هذا 

ليتسن  اخلاميس  ليكرت  عىل  مقياس  دقيقة  أحكام  إطالق  ى 

متغريات   من  متغري  بكل  اخلاصة  احلسابية  املتوسطات 

[ كالتايل:  املدى  حساب  خالل  من  وذلك  =  1-5الدراسة، 

ثم  4 طول  [،  ملعرفة  املقياس  خاليا  عدد  عىل  الناتج  قسمة 

[ )القحطاين 80,0=    4/5اخللية  التايل  النحو  وعىل   ،]

 (.2004 وآخرون:

 الدراسة   مقياس (: حتديد طول فئات  1جدول ) 

 

 : أدبيات الدراسة   -ا بعً سا 

العمل من   بيئةستعرض هذه اجلزئية من الدراسة التنمر يف  ت

ومصادره وأشكاله حيث مفهومه وخصائصه وأبعاده، وأسبابه  

مواجهته،  ،  وآثاره ذلكواسرتاتيجيات  النحو  ،  وغري  وعىل 

 التايل: 

 اخلامسة  الرابعة  الثالثة  الثانية  األوىل  الفئة 

 5.00  - 4.21 4.20- 3.41 3.40 - 2.61 2.60 - 1.81 1.80  - 1.00 طول اخللية 

 ا احيانً  امرسي   ا نادرً امرس ي   امطلقً  امرسال ي   احلكم 

 

 دائاًم امرس ي     اغالبً  امرسي  
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 : التنمر اإلداري ونشأة مفهوم    تعريف  .1

اللغوية   الناحية  لغة  لاإىل  (  Bullying)مصطلح  ت رجم  من 

التالية:  ليأخذ  العربية   ، التسلط،  االستئساد ،  التنمراأللفاظ 

أرنوط، )  وغريها االستقواء،    ،الفظاظةاملهامجة،  ،  الرتهيب

مغار،  2017 وعزيز،؛  2015؛  الزغبي 2018  النعيمي  ؛ 

الناحية االصطالحية وأما م.  (2014ومهيدات،   يوجد  فال    ن 

التنمر  صطلح  حمدد ملحول تعريف  الباحثني  اب وت  الك  بني  اتفاق  

تفضيل  إىل  منهم  األغلبية  يميل  (. وإنام  Randall,2003)اإلداري  

: وهو أن  ، (Einarsen and Raknes)كل من  مه  قد  شائع  تعريف  

يف   وممارسات مكان  التنمر  متكررة  أعامل  عن  عبارة  العمل 

ن  غري املرغوب فيهم م  العاملني  هة ضد واحد أو أكثر من  موج  

أو غري   ٍ  واع  ، والتي يمكن تنفيذها بشكل  (ictimV)  الضحية  لب  ق  

مع وهو ما يتداخل  ب اإلذالل، واجلريمة والضيق،  سب  مما ي،  واع  

و العمل  )ينتج  أداء  سارة  غري  عمل   Einarsen andبيئة 

Raknes,1997.)    ملكافحة    د األمريكيعهاملقدم  ويف هذا السياق

العمل  ا مكان  يف  ullying Borkplace Whe T(  WBI)لتنمر 

Institute  أنه  وهو  ،عن التعريف السابق  اال خيتلف كثريً   تعريًفا :

و أكثر من ررة الضارة وغري الصحية من موظف أ املعاملة املتك

و غري اللفظية والتي  اإلساءة اللفظية أتنطوي عىل  ل أفعال  خال

 .واإلنتاجيةالعمل ر تدم  و د أهتد  بدورها 

(www.workplacebullying.org/individuals/problem/definiti

on/ .) 
القول إىل  مما سبق  هو إ  :نخلص  العمل  مكان  التنمر يف  ن 

فرد  نحو  مجاعة  أو  فرد  يصدر عن  ر  متكر  مي  طي هتج  تسل  سلوك  

أو تقويض    هإذاللإخضاعه أو ختويفه أو  أخرى هبدف  مجاعة  أو  

استقراره أدائه وعىل    ار سلبً ، مما يؤث  الشخصية  سالمتهوصحته  

 . الوظيفي واالجتامعي

ل املنظامت التنمر  مشكلة  حول  البحث  عملية  وبالنسبة  يف 

املدارس  يف  بدأت خالل عقد الثامنينيات من القرن العرشين  فقد  

طلق  أما  وهو  ،  آنذاك  أحد األطباء النفسانينيمن قبل    يةالسويد

Sandvik et -Lutgen)  ملهامجة(، أي اobbingM) البداية بـيف  عليه  

al., 2007  .)  توس أماكن ثم  يف  التنمر  ليشمل مشكلة  البحث  ع 

(، قامت الصحفية الربيطانية  1990)في عام  ف  .العمل األخرى

(Andrea  Adams)  ز االهتامم اجلامهريي إىل حي  فهوم  بجلب امل

كانت أول و   (،BBCذاعة )سلسلة من احللقات عرب إمن خالل  

تفاعل معها وقد    ،"  يف العمل  التنمر“بـ  السلوك  من وصف ذلك  

ىل  اثم تو  (.Mokgolo, 2017) العديد من األفراد ضحايا التنمر

عىل    ا كبريً به  ال يزال االهتامم  و  ،االهتامم به يف البلدان األخرى

يف حقول علم  من قبل العلامء والباحثني  املستوى الدويل، ال سيام  

  .ونحوها ،النفس التنظيمي وإدارة األعامل

 : خصائص وأبعاد التنمر اإلداري  .2

سلوكيات وممارسات سلوك بأنه يندرج ضمن    وصف أي  ل

خصائص  بد أن يتسم بأربع    ال يف مكان العمل  التنمر اإلداري  

وهي  و رئيسية،  أوكسامت  والشدة   ،الً التايل:  الكثافة 

(ntensityI  ينطوي التنمر عىل :)نامط من األفعال السلبية  عدة أ

حتدث  (، أي أن  epetitionRالتكرار )  ،اوالسلوكيات املسيئة. ثانيً 

أو أكثر، وال   ا أسبوعيًّ ر، عادة  متكر  هذه األعامل السلبية بشكل  

احلوادث  ت   تقع  عترب  التنمر. التي  حاالت  ضمن  واحدة  ملرة 

أن حتدث سلوكيات التنمر  أي    ،(urationDطول املدى ):  اًٍثالًث 

أكثر   أو  مرتني  السلبية  األسبوعوأفعاله  مدة يف  مدار  وعىل   ،

بوجود    القوليمكن  العلامء بستة أشهر حتى  بعض  رها  زمنية، قد  

اإلداري التنمر  رابعً من عدمه  حالة  ):  ا.  القوة  owerP تفاوت 

isparityD)،    بني القوة  يف  التفاوت  وال  الفرديشري   فرداملتنمر 

ه جيد  ولكن   ،املستهدف، الذي حياول منع السلوك السلبي ضده

ذلك يف   Sandvik et al., -Lutgen؛  ,2013Tehrani)  صعوبة 

2007.)   
أربعة  و يف  تقع  التنمر  ضمن  الواقعة  السلبية  السلوكيات 

( رئيسية:  الشخيص  1أنواع  االستنقاص   )Personal 

derogation  استخدام هذا  ويشمل  الشخصية اإل:  هانة 

لتقويض موقف  واالنتقادات أو السخرية أو التعليقات املهينة  

الفرد كرامة  والتخويف 2)  ،املستهدف  أو  التهديد   )

Intimidation النفيس أو  البدين  بالعنف  التهديد  يتم  حيث   :

فيه   يشعر  الذي  الوضع  خللق  القوة  استخدام    الفرد وسوء 

، نفسه أو اختاذ أي فعلاملستهدف بأنه غري قادر عىل الدفاع عن  

وهو  :  ullyingBrelated -Work( التنمر املرتبط بمهام العمل  3)

ب التكليف يتمثل  أو  املسؤوليات،  ونزع  املعلومات،  حجب 

أو   زائدة،  الفردبأعامل  إنجازات  عدم    رسقة  أو  املستهدف 

أصاالعرتاف   االجتامعي4)،  الً هبا  االستبعاد   )Social  
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 exclusion  ف أو عزله  املستهد    العالقة بالفرد: حيث يتم قطع

 (.  Tehrani, 2013)وجعله كبش فداء أو هتميشه 

 : داري أسباب التنمر اإل  .3

الدراسات   العديد من  الباحثون  أسباب الستقصاء  أجرى 

العمل مكان  يف  التنمر  مشكلة  فقد ومسببات  سالن   .  قامت 

(Salin  )  السابقة للبحوث  حتليلية  املجال، بدراسة  هذا  يف 

العوامل التي تؤدي إىل التنمر يف  أبرز  ص  وخرجت بنموذج يلخ  

تصنيفها يف ثالث فئات، وهي كام ثم عملت عىل  ،  العملأماكن  

( )1ييل:  املمكنة  اهلياكل  أو  البنى  جمموعة   )nabling E

tructuresS)،    وهي عىل سبيل املثال )اختالل السلطة والقوة-  

 ، عدم الرىض واإلحباط ونحو ذلك(  -تدين التكاليف املدركة  

  ( tructuresSotivating Mزة )( جمموعة البنى أو اهلياكل املحف  2)

الداخلية   )املنافسة  املثال:  سبيل  عىل  املكافآت   أنظمة  -وهي 

( جمموعة الظروف املثرية أو  3)  ،ونحو ذلك(  ،واملنافع املتوقعة

وهي تشمل عىل سبيل    ،(ircumstancesCriggering Tلة )املعج  

اهليكلة  :املثال وإعادة  املنظمة  حجم  التغيريات    -)تقليص 

وخلصت ونحو ذلك(.    ،والتغري يف بنية فرق العمل  -التنظيمية

الباحثة إىل أن التنمر هو يف كثري من األحيان تفاعل بني العوامل 

  (.,Salin 2003املجموعات الثالث ) كافةملختلفة من ا

أ حدد  عدة (  et al. Appelbaum)وآخرون  بلبوم  كذلك 

)  ،لتنمرلأسباب   العدالة  1وهي:  قبل  ( عدم  من  العاملني  بني 

ل  ب  ن ق  االهتامم بمشاعر العاملني م    تدين  (  2، )الرؤساء املبارشين

(  4، )للعاملنيالدعم الالزم  املديرين    ( عدم منح3املديرين، )

( نفسه،  املتنمر  للشخص  الذاتية  بيئة  5اخلصائص  ( خصائص 

طبيعة وأعباء العمل التي (  6وبيئة العمل غري السارة، ) العمل  

األدوات الالزمة ر  توف  عدم  ويف املوعد املحدد،  إهناؤها  ال يمكن  

التنوع يف (  8( الضغط الواقع عىل املديرين، )7إلنجاز العمل، ) 

العمل )  ،بيئة  العاملة،  يف  9وختفيض  الفقرية  الثقافية  املعايري   )

. عالوة عىل ذلك أشار  )aal., 2012  Appelbaum  et(  املنظمة 

( يف دراستهام إىل جمموعتني   Kang andAnالباحثان آن وكانج )

العمل، ومها: ) بيئة  للتنمر اإلداري يف  املولدة  العوامل  (  1من 

العدوانيةجمموعة   النزعة  الشخصية: وتتمثل يف  لدى   العوامل 

األفراد،   العمل  بعض  العمل،  األفرادلدى  ضغوط  ، اخلربة يف 

انخفاض لدى البعض،    ضعف املهارات االجتامعيةالفرد،    عمر

الواقعني   األفراد  وافتقار  األفراد،  بعض  لدى  الذات  تقدير 

( جمموعة  2) للتنمر لبعض املهارات والقدرات الالزمة.  أهداًفا  

العالقات ،  العوامل التنظيمية: وتتمثل يف سوء استخدام السلطة

الرسمية التنظيمي،  غري  األدوار  ،  التفاوت  وضوح  عدم 

وواملسؤوليات  ،( اهلرياركية  التنظيمية   Kang,  andAnالثقافة 

2016 .) 

أجرهتا   التي  الدراسة  خالل  إيامن  ومن  السويد الباحثة 

(Alswied عىل قطاع التمريض يف السعودية توصلت إىل عدة )

من أبرزها: السلطة اهلرياركية    ،التنمر يف العمل  شكلةملأسباب  

  الضحايا األفراد  والقوة، والتمييز، وطبيعة بيئة العمل، وصمت  

(Alswied, 2014)  . ( هيمنجس  أجرى  ( Hemmingsكذلك 

الف احلكومة  موظفي  من  عينة  عىل  يف  يدراسة  الواليات درالية 

خالهلا  استنتج  ،  املتحدة إىل  من  تقود  أسباب  من ذلك،  عدة 

إذ    (1)أبرزها:   العمل:  سوًءا إن  بيئة  تزداد  التنمر  مشكالت 

تدرجيي   بشكل  سلبية  العمل  بيئة  تصبح  )عندما  املنافسة  (  2، 

( األفراد  nvyEواحلسد  بني  املهني حول  (  والتقدم   الرتقيات 

يسعى لتقويض اآلخرين من خالل  كل فرد  واملكافآت، مما جيعل  

العاملني (  3، )للظفر بذلك  التنمرسلوكيات   االختالفات بني 

(ifferencesD  )  زادت درجة  حدة  فكلام  زادت  االختالفات 

يف   )التنمر  )(  4العمل،  القيادة  فالقيادة  leadershipضعف   ،)

الضعيفة ال تستطيع بذل جهود استباقية للقضاء عىل األنشطة  

وبناء التوافق  ،  وحل النزاعات  ،ية للموظفني جتاه بعضهمالسلب

كات االجتامعية التي تفيد املنظمة واملوظفني  ا الرشو  ،والتعاون

 . (Hemmings, 2013) واملجتمع

أجراها   دراسة  مديري  (  owanC)كوان  ويف  من  عينة  عىل 

يف   البرشية  األاملوارد  الفدرالية  من توصل  ،  مريكيةاألجهزة 

عدة وهلا    ،يعتربون التنمر مشكلة معقدة  املبحوثنيأن  إىل  خالهلا  

 ، أسلوب اإلدارة، وضعف مهارات حل الرصاعمنها:   ،أسباب

األفراد شخصيات  يف  ذات    . (Cowan,2009)  والتباين  ويف 

قام   وآالسياق  ) إينارسن  دراسة ب  (et al. Einarsenخرون 

املوارد  (  2017) مديري  من  عينة  الصحة عىل  وممثيل  البرشية 

حجمها   بلغ  النروجيية  البلدية  املنظامت  يف  املهنية  والسالمة 

بني  سببية  أن هناك عالقة ، توصلوا من خالهلا إىل  ا ( مديرً 216)

، وأنه اإلداري  التنمرمشكلة  البنية األخالقية للمنظامت وانتشار  
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أخالقي   مناخ  وجود  ظل  املنظمة  جيد  يف  الرصاعات    تقل  يف 

  .يف حميط العمل  وحاالت التنمر

 : داري مصادر وأشكال التنمر اإل .4

فقد يأيت من    ؛داري يف مكان العملتتعدد مصادر التنمر اإل

العمل املديرين  ،زمالء  املرؤوسني  ،أو  املرشفني،    ،أو  أو أو 

باملنظمة  العمالء عالقة  هلم  من  بعض ولقد  .  أو  أفادت 

الشكاوى  81-60)أن    العلمية  الدراسات من  أن  تؤكد  ٪( 

 Wall  املبارشين يف العمل  الرؤساءطرف  من  يأيت  سلوك التنمر  

2017) ,et al. .)    كذلك أشارت دراسةCunniff) andMostert  )

التنمر يف  عن  سلوكيات إفريقيا  جنوب  دولة    اإلداري  أن  إىل 

يف بيئة العمل وبنسبة    اأكثر انتشارً   تالتنمر من قبل املرشفني كان

٪(، 15.7٪(، وهي أعىل من نسبة تنمر زمالء العمل ) 30.5)

الدراسة  كذلك   املبارش  نفسها  أشارت  التنمر  تكتيكات  أن  إىل 

املبارشة  من التكتيكات غري    ا من قبل املرشفني كانت أكثر انتشارً 

  ٪( 17٪( مقارنة بالتنمر املبارش الذي بلغ نسبة )26.7وبنسبة )

قام هبا أشارت دراسة  كام    (.Cunniff, 2012 andert Most(  فقط

  ا( فردً 1041( عىل عينة بلغت ) Giga andHoel)هويل وجيجا  

بريطانيا   يف  حكومية  منظامت  إمن  )إىل  من    ٪(13.6قرار 

ضوا للتخويف خالل األشهر الستة األخرية،  أهنم تعر  املبحوثني  

( من  61وأن  أو  سلوكيات  ٪(  املديرين  عن  تصدر  التنمر 

صدر عن زمالء  ت  السلوكيات٪( من  42)أن  يف حني    ،املرشفني

ويف الواليات املتحدة أشارت  .  ( Giga,2006 andHoel)  العمل

  (WBIتقارير املعهد األمريكي ملكافحة التنمر يف جمال العمل )

 .٪( من املتنمرين هم من فئة املديرين61أن ) إىل

العمل  التنمر  ويأخذ   مكان  وأنامًطا  يف   . متعددةأشكاالً 

الت أن  يرى  من  التالية:  فهناك  األنواع  إىل  ينقسم  التنمر  نمر 

ن  م  غري املبارش  يصدر التنمر املبارش وقد  و،  بارشاملغري  و  ،بارشامل

م  قد  كام    .( Cunniff, 2012 andMostert(  ل املرشفني أو الزمالءب  ق  

وهو:   آخر للتنمر يقوم عىل معيار العمل،تصنيًفا  الباحثني    بعض

العمل،  بعمليات  املتعلق  والتنمر  العمل،  املتعلق بعبء  التنمر 

   . )Bartlett and Bartlett, 2011(والتنمر املتعلق بالتقييم والتقدم  

م    من وهناك   التنمر وفق عدد    ن الباحثني  من  قام بتصنيف 

بمامرسته املوظفني  يقوم  ييل  وهو،  من  اجلامعي   :كام    ، التنمر 

فرد  و ضد  التنمر  ممارسة  إىل  العمل  يشري  سياق  ق  م  يف  ل ب  ن 

يشري إىل ممارسة و   ،ي. التنمر الفرديف املنظمة  من األفرادجمموعة  

اهلا  يبحجمموعة  ضد  خر أو  ضد فرد آل فرد  ب  ن ق  التنمر م  سلوك  

الباحثني  فريق من  وهناك    .( Mokgolo, 2017)يف مكان العمل  

ومها: التنمر التقليدي بام يشتمل عليه    ،إىل صنفنيالتنمر  م  قس  

وبدنية لفظية  سلوكيات   ، (اإللكرتوين)سيربي  التنمر  الو  ،من 

به  وي   التواصلقصد  ووسائل  التقنية  املهامجة    استخدام  يف 

   .(uhairan et al.,2016bAl) اللفظي واالعتداء

تصنيف   يقس  آ وهناك  التنمر  خر  سلوكيات  ثالث إىل  م 

العملهي:  وفئات،   بأداء  تتعلق  حجب   سلوكيات  مثل 

املوظ   عن  والتعامل املعلومات  بجهوده،  االعرتاف  وعدم  ف، 

املوارد   توزيع  أو  األداء  تقييم  عند  عادلة  غري  بطريقة  معه 

، وتكليفه بأعامل فوق طاقته، أو دون منحه  أو الرتقية  واملكافآت

ذلك. الكافية وغري  بشخصية    الصالحيات  تتعلق  وسلوكيات 

)الضحية(الفر تعم    د  والتقليل من شأنه وإطالق  إهانته  د  مثل 

ضده املسيئة  ذلك.  ،النكت  بجسد  وسلوكيات    وغري  تتعلق 

وقد .  ),.Einarsen et al 2009(  أو هتديده  كاالعتداء عليه  فردال

تم االعتامد عىل هذا التصنيف يف هذه الدراسة حيث اشتملت 

يمكن تصنيف    ا وأخريً   هذه األبعاد الثالثة.عىل    االستقصاءأداة  

تلحقهم اآلثار    نهم األفراد الذيوالتنمر يف بيئة العمل  ضحايا  

السلوك  ذلك  جراء   ايا الضح:  صنفنيإىل  ،  الضار  السلبية 

املوظفون    وناألساسي بالسلوك    وناملستهدف وهم  مبارشة 

يالحظون  يشهدون والذين  هم  و  ونالضحايا الثانويو  ،العنيف

مما يثري خماوفهم  ارس ضد زمالئهم  مت  العمل  بيئة  فعال التنمر يف  أ

وغري  وي   تصوراهتم  العمل  يف  استقرارهم  Lutgen-)  يزعزع 

Sandvik, 2007 .)  

من  و متنوعة  جمموعة  يف  العمل  مكان  يف  التنمر  يظهر 

 ،التخويف، وفظيللا  ، منها: االعتداءالسلوكياتالترصفات و

والتجاهلو للضحايا،  املهني  الوضع  يشمل    .تقويض  كام 

والنقد   العامل اإليامءات والسخرية  أو  اإلدارة  أو  العمالء  أمام 

البدين،  اآلخرين،   عن  والتهديد  الشائعات  شخص الونرش 

به اإلرضار  شمل  يكام  .  ),Dumay and Marini 2012(  هبدف 

( الوظيفي  اللفظية،  ntimidationIob Jالتخويف  واإلساءة   ،)

والشتمو حيتوي    (.Murphy, 2013)  الرصاخ  عىل  التنمر  وقد 

العامة،  االهتامات التي ال أساس هلا من الصحة، واملضايقات 
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كام قد يأيت    (.Mokgolo, 2017واإلرهاب )   ،واالعتداء العاطفي

أو إكراه عىل  باأللقاب،  تنابز  أو  التنمر يف هيئة إساءة مكتوبة، 

أو   معني،  املناسبات اإلقصاء  فعل يشء  بعض  من  استبعاد  أو 

 (. 2018وعزيز، )النعيمي واألنشطة االجتامعية 

 :  اإلداري   عواقب التنمرو   آثار .5

رعبً  العمل  أماكن  يف  التنمر  ومشكلة خطرية    انفسيًّ   ايمثل 

اإلنتاجية،   والكفاءة  الفردية،  الفعالية  عىل  ضارة  آثار  ذات 

املنظامت يف  العام  لتمس    ،واملناخ  السلبية  اآلثار  تلك  متتد    بل 

عام   بشكل  رشح    (.Mokgolo,2017)املجتمع  ييل  لتلك  وفيام 

 :تفصيليةاآلثار والنتائج السلبية بصورة 

 التنمر اإلداري عىل مستوى األفراد:    آثار •

نامي خالهلا  توص  علمية  بدراسة    قام  من  الفرد أن  إىل  ل 

  بعد مروره بتجربة التنمر اإلداري عارًضا صحيًّا  (  33صاب بـ)ي  

)03, 20Namie(.    واآلثار السلبية النفسية  األعراض  تلك  وتتجىل

عواقب عاطفية  و،  صدمات عميقةيف شكل  عىل الفرد  والبدنية  

طويلة   ومن  Sandler, 2013)  األمدومهنية  اآلثار  (.  عىل  تلك 

( واحلكم  الرتكيز  عىل  القدرة  عدم  املثال:  (، udgementJسبيل 

إىل  الذات، وعدم احلضور  تقدير  الذاكرة، وانخفاض  وفقدان 

آخر،   عمل  عن  والبحث  العمل  وترك  بل   ا وأحيانً العمل، 

الواليات )a al., 2012:206ppelbaum et A(االنتحار   ويف   .

املتحدة كشف مسح أجرته محلة مكافحة التنمر يف أماكن العمل  

)(CAWB Bullying Campaign Against Workplace    أكثر أن 

( من  80من  القلق  تعر  املبحوثني  ٪(  مثل  صحية  آلثار  ضوا 

ب عىل ذلك من تأثري  الشديد، وفقدان الرتكيز، واألرق، وما ترت  

(.  Wall et al., 2017(سلبي عىل الكفاءة اإلنتاجية واحلياة املهنية  

ضوا  كذلك توصلت دراسة دانامركية إىل أن األفراد الذين تعر  

من تدهور يف الصحة العقلية، وانخفاض   عانواباستمرار للتنمر  

٪( مقارنة بمن مل  24.8يف تركيز الكورتيزول يف اللعاب بنسبة )

السلوك  ي لذلك  عىل  .  Hansen et al.,2011)(تعرضوا  عالوة 

دراسة  ذلك   التنمر  علمية  كشفت  بني  جوهرية  عالقة  وجود 

املهنيواإل زادت  إن  حيث    ؛جهاد  كلام  يزيد  والتوتر  اإلجهاد 

العمل  بيئة  يف  التنمر  ما (Hemmings, 2013)  حاالت  وهذا   .

  املتحدة أن هناك عالقة جريت يف الواليات  أكدته دراسة أخرى أ  

إ وطردية  ناحية،  من  واإلجهاد  التنمر  بني  عالقة  وجود  جيابية 

Lutgen-عكسية بني التنمر والرضا الوظيفي من ناحية أخرى )

Sandvik, 2007  .)  الدانامرك بلغ  أ  ويف  عينة  دراسة عىل  جريت 

، أظهرت خاصة وعامة( منظمة  79من )فرًدا  (  3358حجمها )

مست زيادة  هناك  وظهور  أن  املريض  الغياب  حاالت  يف  مرة 

انعكاسات صحية سلبية عىل املدى الطويل لدى اإلناث الاليت 

ل    نضيتعر   وحظ زيادة يف استخدام  للتنمر مقارنة بالذكور، كام 

مضادات االكتئاب يف السنوات التالية لواقعة التنمر، وأشارت 

الذكور    اأيًض الدراسة   لدى  مضاعف  احتامل  برتك  يتمثل  إىل 

التعر   بعد  )العمل  باإلناث  مقارنة  للتنمر   ,.Eriksen et alض 

جريت يف قطاع  بل أشارت دراسة أ    ،. ليس ذلك فحسب(2016

للتنمر،  األخرى  العواقب  من  مجلة  إىل  بأسرتاليا  التمريض 

بالنفس،   الثقة  وضعف  الشديدة،  النفسية  الصدمات  ومنها: 

القلبية،  واإلج واألمراض  العاطفي،  والضيق  النفيس،  هاد 

وبالتايل   العمل،  تأدية  عىل  القدرة  وعدم  الصحي،  والتدهور 

 ,Hutchinson، واملسار املهني، وفقدان الدخل )التوظيفتوقف  

( دراسة عىل عينة  2017)رنوط  أويف مرص أجرت  (.  2007:33

ىل ( عضو هيئة تدريس يف اجلامعات احلكومية توصلت إ450)

وشعور  مستمر  اكتئايب  مزاج  إىل  يؤدي  الوظيفي  التنمر  أن 

احلياة  معنى  وفقدان    ،باليأس وفقدان لألمل واضطراب الدافع

وال يقترص    أفكار تدمري الذات.  اوأحيانً   ،واالهتاممات املعتادة

بل يمتد ليمس  فقط،  الضحايا  األفراد  األثر السلبي للتنمر عىل  

والذين    األفراد عىل  يالحظون  الواقع  التنمر  حالة  يشهدون 

يتعر   أن  دون  )الضحايا(  يف  زمالئهم  للتنمر  أنفسهم  هم  ضوا 

مبارشة  األفراد  وظائفهم  أن  إىل  الدراسات  أشارت  إذ   .

أو  املتفرجني) يش(  زمالئهم    وقوعهدون  االذين  ضد  التنمر 

( والتجاهل  الراحة،  وعدم  باالستياء،  Murphy, يشعرون 

ذلك    الً فض(.  2013 بانخفاض ي  عن  الشهود  املوظفون  صاب 

وزيادة  األداء ترك  الغياب  ،  يف  والتفكري  العمل،  املنظمة  عن 

   (.Hutchinson, 2007:34نتيجة ذلك )

 آثار التنمر اإلداري عىل مستوى املنظمة:   •

إيؤد   العمل  بيئة  يف  التنمر  مستوى  ي  عىل  مدمرة  آثار  ىل 

سبيل   عىل  ومنها  اإلبداع املثال املنظمة،  عمليات  تعطيل   :

املا املوارد  يف  التكلفة  وزيادة  وتنامي واالبتكار،  والبرشية،  لية 
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الترس وانخفاض حالة  الغياب،  حاالت  وزيادة  الوظيفي،  ب 

التنظيمي   االلتزام  . )a , 2012.ppelbaum et alA(مستوى 

هبذه الصورة السلبية يندرج ضمن فئة العدوان التنمر اإلداري  و

املضادة  واملام والسلوكيات   .) Bartlett andلإلنتاجيةرسات 

) Bartlett, 2011كشفت دراسة عىل عينة من منسويب قطاع    وقد

بأسرتاليا   مستوى  عن  الرشطة  بني  قوية  عكسية  عالقة  وجود 

(  atisfactionSob Jالتنمر من ناحية، وكل من الرضا الوظيفي )

( التنظيمي  أخرى،  ommitmentCوااللتزام  ناحية  من  أن  و( 

التنمر والنية يف ترك العمل مشكلة  هناك عالقة إجيابية قوية بني  

(turnover؛ فكلام متدد)التنمر زادت نية املوظفني يف  مشكلة    ت

. كام يؤثر )Wharton et al., 2017-Farr(ترك العمل بشكل هنائي  

ويقود   ،عىل الرفاهية والتكيف واألداء يف العملبالسلب  التنمر  

العملية،  إىل   اخلربة  وفقدان  املعنوية،  الروح  ويزيد انخفاض 

احلالتكاليف   املرضنتيجة  فمث  يةاالت  أسرتاليا  يف    الً املوثقة. 

بـ)د  ق   التكلفة  ويف  17000رت  لكل ضحية،  أسرتايل  دوالر   )

الرعاية  قطاع  داخل  التنمر  تكاليف  تقدر  املتحدة  الواليات 

( من  بأكثر  إمجا 5الصحية  من  السنوية  ٪(  التشغيل  ميزانية  يل 

(Hutchinson,2007.)  ( دراسة  أن  Sandler, 2013وكشفت   )

وخيالتنمر   واإلنتاجية،  املشاركة  املنظمة.  يدمر  فض  سمعة 

وجود عالقة سببية بني    عن  وكشفت دراسة أجريت يف العراق

التنمر الوظيفي   التنظيمي، فكلام زاد  التنمر الوظيفي وااللتزام 

املنظمة   منسويب  لدى  التنظيمي  االلتزام  مستوى  قل  كلام 

 (. 2018 )النعيمي وعزيز،

ذلك   عىل  اإلدارية  التنمر  مشكلة  د  كب  ت  عالوة  التنظيامت 

كبرية   عملية  تكاليف  يف  واإلتنفق  حمالتدريب  الذين  حالل  ل 

. ليس  )Wharton et al., 2017-Farr(  ذلك  يرتكون العمل بسبب

قود إىل زيادة االستقاالت يداري  اإلالتنمر  إن  ذلك فحسب، بل  

مما يؤدي إىل    ؛وحركة التنقل عىل الصعيدين الداخيل واخلارجي

انخفاض اإلنتاجية، وكذلك زيادة نفقات التقايض يف املحاكم 

وبالتايل املترضرون،  العاملون  يرفعها  التي  الدعاوى    نتيجة 

(.  Wall et al., 2017(لمنظمة  اهتزاز السمعة والصورة الذهنية ل

املادية   الناحية  املثال-ومن  سبيل  رشكة    -عىل  تدفع 

( مليون دوالر  2قدره )  الغً ( مبMICROSOFTمايكروسوفت )

سنويًّ  العمل    ا أمريكي  أماكن  يف  التنمر  مشكلة  جراء 

(www.employmentattorneyla.com .) 

   : التنمر اإلداري عىل مستوى املجتمع   آثار •

برضر عاطفي وبدين ونفيس التنمر يف مكان العمل  يتسبب  

القصري والطويل، مما يؤثر بصورة سلبية   املدى  عىل  للفرد عىل 

الضحية   الفرد  واملجتمع  بعالقات  واألصدقاء  العائلة  أفراد 

إىل  اإلداري  ثار التنمر  (. كذلك تنتقل آ 2017Mokgolo,)  ككل

احلياة   ونوعية  األرسية  هذا    (. Wall et al.,2017(احلياة  ويف 

أظهرت نتائج الدراسات الرسيرية أن سلوكيات التنمر السياق  

، ويعاين من  التحملغري قادر عىل الضحية الفرد جتعل اإلداري 

ومن   (.Tehrani, 2013)  املختلفة  املواقف االجتامعيةالضعف يف  

املادية   الكلفة  يف  قد  ي  حيث  التنمر  ملكافحة  األمريكي  املعهد  ر 

العمل يتكب  WBI)   مكان  ما  األمريكي  ده  (  بسبب االقتصاد 

تتمثل يف تكاليف ا  ( مليار دوالر سنويًّ 360بنحو )ة التنمر  ممارس

و العمل،  الغياب  املرضية،  وعالج  دوران  والفرص احلاالت 

اإلنتاجيةالضائعة،   وغريهاوانخفاض  كذلك  ،  تقدير  .  ما  تم 

( 18.9)  جراء التنمر يف جمال العمل بنحو  اململكة املتحدة  هخترس

س عمل  يوم  األسرتايل  لوبالنسبة    ،انويًّ مليون  خيرس القتصاد 

)  اسنويًّ  إىل  يصل  دوالر  36ما  مليار  ذلك (  جراء 

(www.investopedia.com.)   

إىل  يمكن اخللوص  ،  اختامً  السابق  العرض  بمن  أن القول 

ختتلف  ، قد  جةمزع  ظاهرة عامليةكنظر له  بات ي  التنمر اإلداري  

من منظمة  وآثارها  ،  ، وأشكاهلا، ومصادرها، وأسباهبا حدهتايف  

ما يميز هذه الدراسة عن غريها من  . ولعل  أو دولة إىل أخرى

العامل، أهنا    الدراسات العلمية التي أنجزت يف مناطق أخرى من 

اجلهاز اإلداري السعودي    يف سياق خمتلف يعمل ضمنهجريت  أ  

بالذي   واالقتصادية  يتسم  السياسية  ومؤثراته  خصائصه، 

العاملني  وسلوك  تفاعل  عىل  تؤثر  التي  املختلفة  واالجتامعية 

والسلبي. اإلجيايب  التي و  بشقيه  الدراسات  عن  يميزها  ما 

اململكة،  أ   داخل  به    اً وفقً أهنا  نجزت  قام  مسح  الباحث  ملا  من 

اإلداري، لألدب  استهدفت  ل  بالشموليةتتسم    دقيق  فئة  كوهنا 

)الوزارات(،  للدولة  اإلداري  اجلهاز  يف  العاملني  املوظفني 

تركيزها بدرجة أساسية    بعكس الدراسات األخرى التي انصب  
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أو املدارس  ملستشفيات  عىل التنمر اإلداري يف بعض املنظامت كا

 داخل اململكة.اخلاصة أو الرشكات 

 : عرض نتائج الدراسة وحتليلها   -ا ثامنً  

تعرض هذه اجلزئية نتائج الدراسة بعد مجع البيانات امليدانية  

من أفراد العينة وإجراء املعاجلات اإلحصائية املناسبة، وفيام ييل  

 عرض تفصييل بذلك:

 الدراسة: خصائص مفردات عينة  

والوظيفية   الشخصية  اخلصائص  التايل  اجلدول  يوضح 

 ألفراد عينة الدراسة. 

 (: خصائص أفراد عينة الدراسة 2جدول ) 

النسبة   التكرار  الفئة  املتغري 

 املئوية 

 ٪63.3 367 ذكر  النوع )اجلنس( 

 ٪36.7 213 أنثى 

 ٪ 100 580 املجموع 

احلالة  

 االجتامعية 

 ٪76.0 441 متزوج/ متزوجة 

 ٪ 19.5 113 عازب/ عزباء 

 ٪ 4.5 26 مطلق/ مطلقة 

 ٪ 100 580 املجموع 

 ٪ 7.8 45 ثانوية عامة فأقل  املؤهل العلمي 

 ٪ 8.4 49 دبلوم

 ٪ 59.3 344 بكالوريوس

 ٪24.4 142 دراسات عليا 

 ٪ 100 580 املجموع 

املنصب  

 اإلداري 

 ٪ 61.5 357 موظف/ موظفة

 ٪ 12.1 70 مرشف/ مرشفة 

رئيس قسم/ رئيسة  

 قسم

93 16.10 ٪ 

 ٪ 10.3 60 مدير / مديرة 

 ٪ 100 580 املجموع 

( اجلدول  من  األغلبية  2يتضح  يمثلون  الذكور  أن   )

ما نسبته )63.3) ٪( من إمجايل  36.7٪( يف حني اإلناث متثل 

الواقع   وتعكس  طبيعية  نتيجة  وهذه  الدراسة،  عينة  أفراد 

اجلهاز   اململكةاحلقيقي يف  يوجد  حيث  ؛  اإلداري احلكومي يف 

أقل بصورة  النسائي  املجتمع    ؛العنرص  وقيم  تقاليد  نتيجة 

السعودي التي تدفع املرأة الختيار جماالت عمل معينة كمجال  

الصحة أو  احلالة    ،التعليم  ملتغري  وبالنسبة  ذلك.  ونحو 

سبته  االجتامعية يتبني  من البيانات الواردة يف اجلدول ذاته أن ما ن

(76.0( هم  الدراسة  أفراد  إمجايل  من  وأن متزوجون٪(   ،)

األفراد  19.5) يشكل  بينام  متزوجني(،  )غري  عزاب  هم   )٪

 ( نسبته  ما  )املطلقون(  أفراد  4.5املنفصلون  أغلبية  وكون   ،)٪

العينة متثل   لكون  أمر طبيعي  من  جزًءا  العينة متزوجون، فهذا 

ر العتبارات دينية  بك  ل الزواج املفض  املجتمع السعودي الذي ي  

واجتامعية معروفة. وفيام يتعلق بمتغري املؤهل العلمي يتضح أن 

لة  ٪(، يليهم مح   59.3أغلبية العينة حتمل مؤهل البكالوريوس )

)املاجستري  العليا  ٪(، 24.4)بنسبة  الدكتوراه(    -الشهادات 

الدبلوم ونسبتهم ) العامة  8.4يليهم محلة  الثانوية  ٪(، ثم محلة 

)فأقل   أن 7.8بنسبة  وطاملا  الدراسة.  عينة  أفراد  إمجايل  من   )٪

٪( من عينة الدراسة حيملون مؤهالت 83.7األغلبية العظمى )

أداة  أن  عىل  جيد  مؤرش  فهذا  وعليا،  )البكالوريوس(  جامعية 

م   معها  التعامل  تم  قد  )االستبانة(  ق  الدراسة  مستنرية  ب  ن  فئة  ل 

ون انعكس بالرضورة  وذات مستويات علمية جيدة، مما قد يك

الوظيفي   املنصب  ملتغري  وبالنسبة  الدراسة.  نتائج  جودة  عىل 

لعينة الدراسة فتشري النتائج الوارد يف اجلدول ذاته إىل أن غالبية  

( العينة  األقسام  61.5أفراد  رؤساء  يليهم  موظفون،   )٪

(16.1( املرشفون  ثم  وأخريً ٪12.1(،  املديرين    ا٪(،  فئة 

(10.3 .)٪ 

 النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة: 

 كومية: التنمر اإلداري يف األجهزة احل ممارسة  مدى   •

ذلك عىل  احلسابية،    ،للتعرف  املتوسطات  حساب  تم 

الدراسة،   عينة  أفراد  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات 

 وجاءت النتائج كام يبي نها اجلدول التايل:
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 نحو الدراسة  عينة  (: استجابات أفراد  3جدول ) 

 التنمر اإلداري يف األجهزة احلكومية    ممارسة 

 املامرسة درجة   الرتتيب  االنحراف املعياري  املتوسط احلسايب  التنمر اإلداري مفهوم  أبعاد  

 ا نادرً متارس  1 0.92 2.39 السلوكيات التي تستهدف أداء الفرد 

 ا متارس نادرً  2 0.85 1.87 السلوكيات التي تستهدف شخصية الفرد 

 ا مطلقً ارس متال  3 0.55 1.23 السلوكيات التي تستهدف جسد الفرد

 ا نادرً   ارس مت  0.67 1.83 املؤرش العام  

     ( اجلدول  من  أبعاد  3يتضح  أن  اإلداري مفهوم  (  التنمر 

كالتايل:   احلسايب  املتوسط  عىل  بناء  التي    "ترتتب  السلوكيات 

الفرد أداء  )  "  تستهدف   "يليها    (،5من    2.39بمتوسط 

الفرد التي تستهدف شخصية  )  "  السلوكيات    1.87بمتوسط 

ثم  انادرً )ارس  مت  مهااوكلت(،  5من   التي  "(،  السلوكيات 

مما يعني أهنا  (،  5من    1.23، بمتوسط ) "تستهدف جسد الفرد

الدراسة   (ا)مطلقً متارس  ال   يف  املستخدم  املقياس  .  وفق 

الدراسة  وب عينة  العام الستجابات  املؤرش  إىل  البالغ االحتكام 

يف    "  انادرً   "امرس  ي  (، نستنتج أن التنمر اإلداري  5من    1.83)

السعودية  احلكومية  من    .اعمومً   األجهزة  تتفق  النتيجة  وهذه 

مع   اإلداري  التنمر  ممارسة   Gupta etدراسة  نتائج  حيث 

)al.,2017  )ونتائج  التي أجريت عىل املنظامت احلكومية يف اهلند ،

( يف Ahmad et al., 2018دراسة  احلكومية  اجلامعات  عىل   )

يف تلك    انادرً إىل أن التنمر اإلداري يامرس  باكستان اللتني أشارتا  

ختتلف  املنظامت أخرى،  ناحية  ومن  النتيجة  .  نتيجة  هذه  مع 

أ إىل  2017)  رنوطدراسة  توصلت  التي  سلوكيات (  ممارسة 

،  التنمر اإلداري يف اجلامعات احلكومية املرصية بدرجة مرتفعة

 أكدت( التي  2014الزغبي ومهيدات )  دراسةكذلك نتيجة  و

سلوكيات   إربممارسة  كلية  يف  العاملني  بني  اإلداري  د  التنمر 

 Mostertدراسة  عالوة عىل  ،  احلكومية يف األردن بدرجة عالية

and Cunniff, 2012)  )  التنمر سلوك  ممارسة  إىل  أشارت  التي 

 بني موظفي القطاع العام يف دولة  امرتفعة نسبيًّ اإلداري بدرجة 

تدين  .  إفريقياجنوب   ممارسة    ولعل  اإلداري يف مستوى  التنمر 

السعودية يعود إىل عدة أسباب منها: وجود  األجهزة احلكومية  

ومرحية صحية  عمل  الضغوط  ،بيئة  بكل   ،وقليلة  ومزودة 

املستوى   وارتفاع  املالية،  الوفرة  وكذلك  العمل،  مستلزمات 

املعييش ومعدل األجور واملرتبات، ناهيك عن وجود جمموعة  

التي   األخالقي  السلوك  ومدونات  والقواعد  اللوائح  من 

تستهدف حتقيق العدالة بني املوظفني سواء يف الرتقية أو تقييم  

املكافآت،   منح  أو  ومنع  تو  وأاألداء  املتاحة،  املوارد  زيع 

 السلوكيات الضارة يف بيئة العمل، ونحو ذلك. 

ممارسةً  • األكثر  اإلداري  التنمر  وأنامط  يف    سلوكيات 

   :األجهزة احلكومية 

ذلك عىل  احلسابية،    ،للتعرف  املتوسطات  حساب  تم 

الدراسة،  عينة  أفراد  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات 

 وجاءت النتائج كام يبي نها اجلدول التايل:
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 أداء الفرد:   التنمر اإلداري التي تستهدف سلوكيات   .1

 الدراسة نحو  عينة  (: استجابات أفراد  4جدول ) 

 ب عد )السلوكيات التي تستهدف أداء الفرد( 

املتوسط   املتغري 

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 املامرسة 

 اأحيانً   يامرس 1.46 2.83 . يطلب منك تأدية عمل أقل من مستوى قدراتك 

 اأحيانً يامرس   1.45 2.74 .تتم مراقبة عملك بصورة شديدة 

 ا نادرً يامرس  1.30 2.50 .جتاهل آرائك ووجهات نظرك املتعلقة بالعمل  يتم دائاًم 

 ا نادرً يامرس  1.31 2.42 . ل آخرينب  ن ق  يتم حجب املعلومات التي تؤثر عىل أدائك م  

 ا نادرً يامرس  1.23 2.14 . يتم حتميلك بأعباء عمل ال يمكن إدارهتا

 ا نادرً يامرس  1.40 2.13 حقوقك القانونية )اإلجازات، املستحقات املالية، بدالت السفر(.يتم الضغط عليك حتى ال تطالب بيشء من 

 ا نادرً يامرس  1.15 1.97 .مهام غري معقولة )ال يمكن حتقيق أهدافها(إعطاؤك يتم 

 ا نادرً ارس  مت  0.92 2.39 املؤرش العام  

  

سلوكيات التنمر اإلداري التي  ( أن  4يتضح من اجلدول )

تنقسم إىل فئتني؛  ،  عينة الدراسةمن وجهة    تستهدف أداء الفرد

األوىل من  طلب  ال"  :ومنها  ،( ا )أحيانً   متارسلوكيات  س:  الفئة 

قدراته   مستوى  من  أقل  هو  عمل  تأدية  بمتوسط    "املوظف 

( املوظف"ثم  (،  2.83حسايب  عمل  مفرطة  مراقبة    "بصورة 

( حسايب  الثانية:    .(2.74بمتوسط    متارس سلوكيات  والفئة 

املتعلقة  ":  هامن  ،(ا نادرً )  املوظف  نظر  ووجهات  آراء  جتاهل 

حجب املعلومات التي "(، ثم  2.50بمتوسط حسايب )  "بالعمل

حتميل  "ثم  (،  2.42بمتوسط حسايب )  "تؤثر عىل أداء املوظف

ي ال  عمل  بأعباء  إدارتهاملوظف  حسايب    "مكن  بمتوسط 

(2.14).   

( اجلدول  من  يتضح  إمجالية  العام 4وبصورة  املؤرش  أن   )

الستجابات أفراد الدراسة عىل بعد )سلوكيات التنمر اإلداري  

بلغ ) التي تست الفرد( قد  أداء  (، وهو 5من    درجة  2.39هدف 

أهن الدراسة  مقياس  وفق  األجهزة    (انادرً ) ارس  مت  ا  يعني  يف 

 . السعودية احلكومية

   الفرد: سلوكيات التنمر التي تستهدف شخصية   .2

 (: استجابات أفراد الدراسة عىل عبارات  5جدول ) 

 ب عد )السلوكيات التي تستهدف شخصية الفرد( 

 املامرسة درجة   االنحراف املعياري  املتوسط احلسايب  املتغري 

 اأحيانً يامرس   1.36 2.62  .يتم تكليفك بأعامل بدون منحك صالحية كافية

 ا نادرً يامرس  1.29 2.18 .اغالبً وإقصاؤك جيري جتاهلك 

 ا نادرً يامرس  1.27 2.17 .يتم نرش النميمة والشائعات حول شخصك 

 ا نادرً يامرس  1.10 1.89 .يتم توجيه نكات ضدك من أشخاص لست عىل وئام معهم

يتم تقديم مالحظات مسيئة نحو شخصك )مالحظات تتعلق بعاداتك، خلفيتك، 

 .حياتك اخلاصة(واجتاهاتك، 

 ا نادرً يامرس  1.23 1.87

 ا نادرً يامرس  1.10 1.86 .يتم إطالق انتقادات مستمرة جلهودك يف العمل 

 ا نادرً يامرس  1.04 1.82 .يتم تذكريك بأخطائك السابقة املتصلة بعملك 

 امطلقً  ال يامرس 1.03 1.73  .افتعال ادعاءات ضدكيتم  
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 املامرسة درجة   االنحراف املعياري  املتوسط احلسايب  املتغري 

 امطلقً  ال يامرس 1.08 1.65 .ايتم إصدار تلميحات من البعض ألن ترتك عملك هنائيًّ 

 امطلقً  ال يامرس 1.08 1.63 .تتعرض لإلهانة أو السخرية ألسباب تتصل بعملك 

 امطلقً  ال يامرس 1.01 1.56 . اآلخرين يف بيئة العمل جيري جتاهلك ومواجهتك برد فعل قايس عند االقرتاب من  

 امطلقً  ال يامرس 0.95 1.49 .يتم جعلك يف موضع مضايقة وسخرية شديدة 

 ا نادرً ارس  مت  0.85 1.87 املؤرش العام  

 

سلوكيات التنمر اإلداري التي  ( أن  5يتضح من اجلدول )

، عينة الدراسةمن وجهة نظر    يف العمل  الفردتستهدف شخصية  

التايل:  النحو  عىل  ومنها( ا )أحيانً متارس  سلوكيات    هي   ،  :

كافية" صالحية  بدون  بأعامل  املوظف  بمتوسط    "تكليف 

( وهي ( انادرً ) متارس  سلوكيات  تليها    .(2.62حسايب   ،  :

غالبً " املوظف  وإقصاء  )  "اجتاهل  حسايب  (، 2.18بمتوسط 

نرش النميمة والشائعات حول  "ثم  (؛  1.29وانحراف معياري )

توجيه نكات    "ثم  (،  2.17بمتوسط حسايب )  "شخص املوظف

(، 1.89بمتوسط حسايب )  "آخرين)مزاح( من قبل أشخاص  

  "تقديم مالحظات مسيئة أو عدوانية نحو شخص املوظف"ثم  

نتقادات مستمرة جلهود  إطالق ا"ثم  (،  1.87بمتوسط حسايب ) 

العمل يف  )  "املوظف  حسايب  تذكري  "ثم  (،  1.86بمتوسط 

بمتوسط حسايب    "بأخطائه السابقة املتصلة بعمله  املوظف دائاًم 

بينام بقية السلوكيات مل تقر عينة الدراسة بمامرستها.   .(1.82)

( اجلدول  من  يتضح  إمجالية  العام 5وبصورة  املتوسط  أن   )

ب  الستجابات   عىل  الدراسة  التي أفراد  التنمر  )سلوكيات  عد 

بلغ )  الفرد( قد  (، وهو  5درجة من    1.87تستهدف شخصية 

أهن الدراسة  مقياس  وفق  األجهزة    (انادرً ) ارس  مت    ايعني  يف 

 .السعودية احلكومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلوكيات التنمر التي تستهدف جسد الفرد:  .3

 عبارات (: استجابات أفراد الدراسة نحو 6جدول ) 

 ب عد )السلوكيات التي تستهدف جسد الفرد( 

 املتغري 
املتوسط  

 احلسايب 

االنحراف  

 املعياري 

درجة  

 املامرسة 

يتم إطالق الرصاخ  

واألصوات املرتفعة يف  

 . وجهك 

1.38 0.77 

ال 

  يامرس

 امطلقً 

يتم إصدار سلوكيات خميفة 

نحوك مثل )توجيه األصابع 

نحوك، دفعك بقوة،  

 .طريقك(اعرتاضك وسد 

1.21 0.66 

ال 

يامرس  

 امطلقً 

يتم هتديدك بالعنف أو 

 . االعتداء اجلسدي 
1.10 0.48 

ال 

يامرس  

 امطلقً 

 0.55 1.23 املؤرش العام 

ال  

ارس  مت 

 ا مطلقً 

 

)تضح  ي اجلدول  تستهدف  أن  (  6من  التي  التنمر  سلوكيات 

الفرد الدراسة  جسد  عينة  نظر  وجهة  مت    من  منها    اأيًّ ارس  ال 

ي  اإطالقً  ذلك  أن  . عالوة عىل  العام الستجابات  ؤرش  املالحظ 

(، وهو  5درجة من    1.23قد بلغ )عد  نحو هذا الب  أفراد الدراسة  

يف األجهزة    ( ا ارس )مطلقً ال مت  أهنا  يعني وفق مقياس الدراسة  ما  

السعودية تتضمن    .احلكومية  التي  النتيجة  هذه  تفسري  ويمكن 

سلوك    ألي    هم ضتعر  عدم اإلقرار بميل أفراد عينة الدراسة إىل  

ىل  إذلك  بإرجاع    املوظفسد  املستهدفة جلمن سلوكيات التنمر  

العريب   لإلنسان  النفسية  والرتكيبة  الرتبية  جتعله  التي  طبيعة 

ب  الشخيص، واملساس  التدخل يف حيزه  وكرامته جسده  يرفض 
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حتى    ارشة أو غري مبارشةسواء بصورة مب  ؛طرقالطريقة من    بأي  

    . يف العمل ل رؤسائهب  ن ق  ولو كان ذلك م  

 : اإلداري احلكومي أبرز مصادر التنمر يف اجلهاز  

احلسابية،   املتوسطات  حساب  تم  ذلك  عىل  للتعرف 

الدراسة،   عينة  أفراد  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات 

   وجاءت النتائج كام يبي نها اجلدول التايل:

 يف اجلهاز اإلداري احلكومي (: أبرز مصادر التنمر  7جدول ) 

 النسبة املئوية  التكرار  مصادر التنمر اإلداري 

 ٪24 138 الرئيس األعىل 

 ٪ 26.1 148 الرئيس املبارش 

 ٪24.3 141 الزمالء يف العمل 

 ٪9.3 54 يف العمل املرؤوسون 

 ٪ 16.2 94 (املراجعونمن اخلدمة )املستفيدون 

 ٪0.9 5 مصدر آخر

 ٪ 100 580 املجموع 

الدراسة قد انقسموا  أفراد عينة  ( أن  7)  يتضح من اجلدول

جاباهتم حيال السؤال الرامي إىل حتديد أبرز مصدر للتنمر  يف إ

احلكومي اإلداري  اجلهاز  أن  ؛  يف  يتضح  من ٪(  26.1)حيث 

داري  الدراسة يرون أن أبرز مصدر للتنمر اإلعينة  إمجايل أفراد  

برز يرون أن أهم من ٪(24.3الرئيس املبارش، بينام ما نسبته )هو 

ن  أيرون  ٪(  24أن )  د  ج  مصدر هم الزمالء يف العمل، يف حني و  

٪( يرون أن  16.2الرئيس األعىل هو أبرز مصدر، يف حني أن )

  كدأ  ا أخريً املستفيدين من اخلدمة )املراجعني( هم مصدر التنمر،  

  يف العمل هم أبرز مصدر للتنمر  ٪( أن املرؤوسني9.3ما نسبته )

املئوية أل مجع  ومن خالل  .  اإلداري الدراسة  عينة  فراد  النسب 

الرئيس  رأوا  ، والذين  ٪(26.1اعتربوا الرئيس املبارش )الذين  

أ24)  األعىل كمصدرين  للتنمر  ٪(  بيئة اإلداري  ساسيني  يف 

عينة    ٪(50.1)املجموع  صبح  يالعمل،   أفراد  إمجايل  من 

أن التنمر اإلداري يرون  غلبية  األ، وهو ما يدل عىل أن  الدراسة

م القيادية  يأيت  املستويات  اإلداريواإلرشافية  ن  اجلهاز    يف 

منطقية)اإلدارة( نتيجة  وهذه  هذه    ؛،  القياديةألن    املستويات 

التي  قدر  لدهيا   والصالحيات  السلطات  من  تيسء  قد  واسع 

أح العمل.  ايانً استخدامها  إطار  املتعلقة    يف  النتيجة  وهذه 

اإلداراإلرشافية  بالقيادات   للتنمر  أسايس  يف  كمصدر  ي 

عدد من الدراسات  األجهزة اإلدارية السعودية تتفق مع نتائج  

مثل  السابقة دولة  Mostert and Cunniff, 2012(دراسة  ،  يف   )

ل املرشفني  ب  ن ق  التي أكدت أن التنمر اإلداري م  إفريقيا  جنوب  

وكان   غريه  من  دراسة  وكذلك    ٪(،30.5)بنسبة  أعىل  نتائج 

(Mokgolo, 2017التي أفادت أن التنمر يف مكان العمل ي )  صدر

أو  من    اغالبً  العليا من  الرؤساء،  اإلدارة  يف  ما  وفرد  دراسة  ، 

(Hoel and Giga,2006  عىل املنظامت احلكومية )  التي  الربيطانية

 ( أن  إىل  التنمر  61توصلت  سلوكيات  من  تصدر  اإلداري  ٪( 

املعهد دراسات  فإن  ، عالوة عىل ذلك  عن املديرين أو املرشفني

إىل أن  أشارت  (  WBIاألمريكي ملكافحة التنمر يف جمال العمل )

املتحدة. 61) الواليات  يف  املديرين  من  هم  املتنمرين  من   )٪  

  الحظ أن نسبة( ي  7دول )ومن ناحية أخرى، وبالرجوع اىل اجل

للتنمر   كمصدر  اإلداري  اإلداري  املرؤوسني  اجلهاز  يف 

 ، مقارنة بالفئات الوظيفية األخرى  اتبدو متدنية نسبيًّ السعودي  

الفئة  فقط  ٪(9.3)وهي   حتاول  ، ويمكن تفسري ذلك بأن هذه 

اإلداري شكل من أشكال التنمر    ممارسة أي  قدر اإلمكان عدم  

انعكاسات  ردود فعل و خشية صدور    ؛رؤسائها يف العملعىل  

 ضعها وحقوقها الوظيفية. و   سلبية متس  

ق  م  املتبعة    سرتاتيجياتاال  • التعرض  ب  ن  عند  املوظف  ل 

 لسلوك التنمر اإلداري: 

احلسابية،   املتوسطات  حساب  تم  ذلك  عىل  للتعرف 

أبرز حول  الدراسة  أفراد  الستجابات  املعيارية    واالنحرافات 

عند الوقوع  ل املوظف  ب  ن ق  م  تتبع كرد فعل    االسرتاتيجيات التي

يف موقف ينطوي عىل حالة من التنمر اإلداري، وجاءت النتائج  

 كام يف اجلدول التايل: 
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 املتبعة عند التعرض    (: االسرتاتيجيات 8جدول ) 

 لسلوك التنمر اإلداري من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 

االسرتاتيجية املتبعة عند التعرض لسلوك  

 التنمر اإلداري 
 التكرار 

النسبة  

 املئوية 

عدم فعل أي  بالصرب يف هذه املواقف ) التحيل  

 .(يشء
201 34.7 

 26.6 154 .الشخص املتنمر مقاومة

 7.8 45 شكوى بذلك ملرشيف/ مديري  تقديم

شكوى ضد الشخص املتنمر إىل   تقديم

 . مرشفه/ مديره
39 6.7 

شكوى ضد الشخص املتنمر إىل إدارة  تقديم

 . املوارد البرشية
14 2.4 

 1.2 7   .تغيب عن العمل ال

 0.7 4 .طلب إجازة مرضية

 6.6 38 . األداء واإلنتاجية  خفض مستوى

برتك العمل والبحث عن منظمة   التفكري

 . أخرى
78 13.4 

 ٪ 100 580 املجموع 

( اجلدول  من  نحو انقسام  (  8يتضح  الدراسة  عينة  أفراد 

كرد فعل عند  تتبع  االسرتاتيجيات )األفعال واإلجراءات( التي  

م   اإلداري  التنمر  لسلوك  ق  التعرض  أي  ب  ن  املنظمة    ل  طرف يف 

أو  املرؤوس  أو  املبارش  الرئيس  أو  األعىل  الرئيس  أكان  سواء 

املستفيد من خدمات اجلهاز اإلداري أو  نوردها  وهنا    .الزميل 

تنازليًّ مرت   و  ابًة  املئوية،  النسبة  التايلبحسب  النحو  أفاد عىل   :

٪( من إمجايل أفراد عينة الدراسة أهنم يتبعون اسرتاتيجية  34.7)

يشء( يف    بالصرب واحلكمة وضبط النفس )عدم فعل أي  يل  التح

حلالة   التعرض  التنمرحال  أفاد و،  اإلداري  من  املقابل  يف 

املواج 26.6) اسرتاتيجية  يتبعون  أهنم  منهم  وعدم  ٪(  هة 

املتنمر. الشخص  نحو  نسبته    الصمت  ما  أن  حني  يف  هذا 

 علهم يفكرون ٪( أفادوا أن ممارسات التنمر اإلداري جت13.4)

عنالعمل،  برتك   أعىل    والبحث  النسبة  وهذه  أخرى،  منظمة 

توصلت   التي  النسبة  من   & Martinدراسة هلا  بكثري 

) LaVan,2010)    العام القطاع  يف  التنمر  من ضحايا  عينة  عىل 

( حوايل  أن  وهي  باخلروج 2.2األمريكي،  يفكرون  منهم   )٪

املنظمة.   من  )الطوعي  أن  اجلدول  من  يتضح  ٪(  7.8كذلك 

كان   إذا  ملرشفيهم  بشكوى  يتقدمون  املتنمر  منهم  يف  الشخص 

و)  القسم،  مدير  6.7إطار  إىل  بشكوى  يتقدمون  منهم   )٪

ب  القائم  آخرالشخص  قسم  من  كان  إذا  النتيجة  ،  التنمر  وهذه 

( عىل عينة من  Karatuna,2015)ما مع نتيجة دراسة    اتتفق نوعً 

ضحايا التنمر يف القطاع العام يف تركيا التي توصلت إىل أن أبرز 

طلب الدعم من املديرين،   :االسرتاتيجيات التي يلجؤون إليها

اإلدارة.   إىل  الشكاوى  األداء  وتقديم  خلفض  وبالنسبة 

يلجأ   كاسرتاتيجية  تعر  إليها  واإلنتاجية  نتيجة  ضهم  البعض 

( نسبته  ما  أشار  فقد  تنمري،  عينة  فقط  ٪(  6.6ملوقف  من 

، وهذه النسبة تقل عن النسبة التي  إليها  أونيلج الدراسة أهنم  

دراسة عنها  ضحايا    (Martin & LaVan,2010( كشفت  عىل 

٪( منهم  13 )حوايل التنمر يف القطاع العام األمريكي، وهي أن  

ن يتقدمون بشكوى إىل إدارة أما م    .إنتاجيتهمبخفض  يفكرون  

٪( فقط، وهي نسبة تبدو ضئيلة  2.4املوارد البرشية فنسبتهم )

أواجدًّ  سببني:  إىل  يعود  ذلك  ولعل  املوظفني  الً ،  وعي  عدم   ،

الب  املوارد  بإدارة  املناط  يف  بالدور  مشكالت معاجلة  رشية 

والثاين هو أن  ومنها مشكلة التنمر اإلداري،    املختلفة،  املوظفني

ربام يف بعض األجهزة احلكومية املوظفني بشؤون اإلدارة املعنية 

تع   ومل    ،برشيةالد  روااملل بعد إىل املفهوم اجلديد إلدارة  مل تتحو  

حل   نحو  والتنفيذي  االسرتاتيجي  املوظ  دورها  فني  مشكالت 

برامج   بعدة  القيام  خالل  من  هلم  وآمنة  صحية  بيئة  وتوفري 

يالحظ من اجلدول ذاته أن نسبة   ا. أخريً هادفة  توعوية وتدريبية

فعل عىل سلوك التنمر    املوظفني الذين يتغيبون عن العمل كرد  

أو   يمثلون  يطلبالذين  اإلداري  مرضية  إجازة  بسيطة  نسًبا  ون 

 ٪( عىل التوايل من إمجايل أفراد عينة الدراسة. 0.7٪(، و)1.2)

 أبرز أسباب التنمر اإلداري يف األجهزة احلكومية:  •

ث  ، وم  امفتوًح   الً ابالنسبة هلذا السؤال فقد كان سؤ فقد    م  ن 

 تم تعامل الباحث مع اإلجابات الواردة وحتليلها بطريقة يدوية،

الدراسة قد أجابوا    علاًم  أفراد عينة  السؤال عن  بأن بعض  هذا 

ودقة، بينام البعض اآلخر مل يقدم إجابة أو قدم إجابة بمسؤولية  

مفيدة للدراسة. وبناء عىل ذلك فقد قام الباحث مكتملة وغري  

بفرز وبتصنيف اإلجابات الواردة وتنظيمها يف عدة فئات بناء  

معيار  عىل 

 . ، واجلدول التايل يوضح ذلكمعني
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 (: أبرز أسباب التنمر اإلداري يف 9جدول ) 

 الدراسة األجهزة احلكومية من وجهة نظر عينة  

 االجتاه العام إلجابات عينة الدراسة  الفئة 

أسباب تتعلق بالقوة  

 والسلطات املمنوحة 

واملرشفني   املديرين  بيد  الواسعة  املتنمرين    - السلطة  واملرشفني  املديرين  لبعض  املمنوحة  الكبرية    -الصالحيات 

قبل   من  واملرشفني  املديرين  لبعض  الالحمدود  املديرين واملرشفني   -العليااإلدارة  الدعم  لبعض  املطلقة    - السلطة 

 املنصب العايل لبعض املديرين واملرشفني. 

بالنفس   أسباب نفسية   الثقة  بالنقص    -ضعف  الشخصية  -الشعور  مهارات    -ضعف  إجادة  فقدان    - اإلقناععدم  من  اخلوف 

 - املنافسة  -الرغبة باالستفزاز    -حب السيطرة والتحكم    -حماولة إثبات الذات  -اخلوف من اآلخرين    -املنصب 

 حب الذات.   - الكراهية -االستظهار -النرجسية والغرور -احلسد واحلقد  

 أسباب تنظيمية 

 

عدم    -أفراد بخربات حمدودة  تعيني    - تعيني أفراد ضعيفي الشخصية    -تعيني أفراد غري أكفاء يف مناصب مهمة  

غياب    -  إسناد األمر إىل غري أهله -عدم حتديد املهام واألدوار بوضوح   -وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب 

امللقاة عىل املوظف، وغياب برامج غياب التدريب السلوكي املسؤوليات  كثرة    -ضغوط العمل    -  الرقابة واملحاسبة

التوعية وأنشطة  سلوكياته  واألخالقي  بخطورة  املتنمر  الفرد  وتوعية  التنمر،  السلوك   -بمخاطر  مدونات  غياب 

 األخالقي. 

املتنمرين   أسباب قانونية  تردع  التي  الترشيعات والسياسات  الضحايا  -غياب  التي حتمي  الترشيعات والسياسات  عدم    -غياب 

 ت حالة التنمر الواقعة.عدم وجود ما يثب - اجلهل بالقوانني -وعي األفراد بحقوقهم القانونية

 النزعة القبلية. -النزعة العنرصية -ضعف اجلانب اإلنساين -ضعف الوازع الديني  أسباب أخالقية 

 

( اجلدول  من  يف  9يتضح  اإلداري  التنمر  أسباب  أن   )

تعددت قد  الدراسة  عينة  نظر  وجهة  من  احلكومية   ،األجهزة 

وأخذت مناحي شتى، ومن خالل فرزها وتصنيفها وتأطريها  

فقد   املضمون،  التشابه يف  بناء عىل معيار  يف عدة حزم )فئات( 

( فئات رئيسية، كل فئة منها  6انتهت هذه العملية بالوصول إىل )

التي  عدًدا  حتوي   اإلجابات  بعض تشري  من  إىل  مضموهنا  يف 

اإلدا للتنمر  املؤدية  والعوامل  كام  األسباب  الفئات  وهذه  ري، 

األسباب   وفئة  والسلطة،  بالقوة  املتعلقة  األسباب  فئة  ييل: 

وفئة   القانونية،  األسباب  وفئة  املتنمرين،  لألفراد  النفسية 

األخالقية.   األسباب  وفئة  التنظيمية،  النتائج  األسباب  وهذه 

، ودراسة  (Hemmings, 2013مع نتائج دراسة ) إىل حد كبري  تتفق  

(Cowan,2009) ( ودراسة   ،Salin, 2003ودراسة  ،) 

), 2012Appelbaum et al.(( ودراسة ،An and Kang, 2016 ،)

 (. Alswied, 2014)ودراسة 

 اختبار فرضيات الدراسة: 

( للتحقق Smirnov Test-Kolmogorovاختبار )باستخدام   

فيام خيص املتغريات الشخصية بيانات عينة الدراسة  من اعتدالية  

أن   اتضح  الطبيعيبيانات  الوالوظيفية.  التوزيع  تتبع  وبناء ال   .

عىل هذه النتائج التي تؤكد عدم توفر خاصية التوزيع الطبيعي  

االختبارات   الستخدام  الباحث  جلأ  الدراسة،  لبيانات 

( مدى Statistics Nonparametricالالمعلمية  من  للتحقق   )

فراد عينة الدراسة، وعىل  أرية يف استجابات  وجود فروق جوه

  النحو التايل:

الفرضية األوىل: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند   ▪

معنوية حيث    (α ≤ 0.05)   مستوى  من  املوظفني  بني 

تبعً  اإلداري  التنمر  لسلوكيات  النوع    االتعرض  ملتغري 

 أنثى(.    - )ذكر  

أفراد الدراسة  للتعرف عىل مدى وجود فروق يف إجابات 

 Mannاختبار )تم استخدام    النوعالتي تعزى إىل اختالف متغري  

Whitney)يل ، وجاءت النتائج كام ي : 
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 متغري النوع يف  ختالف  لال   ا تبعً التعرض لسلوكيات التنمر اإلداري  نحو  أفراد الدراسة   للفروق يف استجابات  ( Mann Whitney)  اختبار   (: نتائج 10جدول ) 

 مستوى الداللة  zقيمة    جمموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  النوع  املحاور 

 0.17 1.37 109273.50 297.75 367 ذكر  التعرض لسلوكيات التنمر التي تستهدف أداء الفرد 

 59216.50 278.01 213 أنثى 

 0.07 1.84 110184.50 300.23 367 ذكر  التعرض لسلوكيات التنمر التي تستهدف شخصية الفرد 

 58305.50 273.73 213 أنثى 

 0.07 1.78 103798.00 282.83 367 ذكر  التعرض لسلوكيات التنمر التي تستهدف بدن الفرد 

 64692.00 303.72 213 أنثى 

( اجلدول  من  وجود  10يتضح  عدم  داللة  (  ذات  فروق 

عند   استجابات(  0.05)  مستوىإحصائية  يف  أفراد  فأقل 

الدراسة حول )التعرض لسلوكيات التنمر التي تستهدف أداء  

شخصية  تستهدف  التي  التنمر  لسلوكيات  التعرض  الفرد، 

الفرد بدن  التي تستهدف  التنمر  التعرض لسلوكيات  . ( الفرد، 

ال يوجد "  :وبالتايل تتحقق صحة الفرضية الصفرية التي نصها

إحصائية   داللة  ذو  معنويةفرق  مستوى  بني   (α ≤ 0.05)  عند 

يف  اإلداري  التنمر  لسلوكيات  التعرض  حيث  من  املوظفني 

أنثى(. وذلك يعني    - ملتغري النوع )ذكر    ااألجهزة احلكومية تبعً 

يمي   املتنمر ال  الشخص  أ  أن  الضحية سواء  )نوع(  بني جنس  ز 

ذكرً  بقية    اكان  العدوانية ضد  سلوكياته  يامرس  عندما  أنثى  أو 

ذلك،  يف  اجلميع  لديه  يستوي  حيث  العمل؛  بيئة  يف  األفراد 

 ورضر ذلك السلوك يقع عىل اجلميع بغض النظر عن اجلنس.  

فرق ذو داللة إحصائية عند   ▪ الثانية: ال يوجد  الفرضية 

معنوية حيث    (α ≤ 0.05)   مستوى  من  املوظفني  بني 

لس  تبعً التعرض  اإلداري  التنمر  احلالة    الوكيات  ملتغري 

 (.  مطلق   -  متزوج   –االجتامعية )عازب 

أفراد الدراسة للتعر   ف عىل مدى وجود فروق يف إجابات 

ت   متغري  التي  اختالف  إىل  االجتامعية عزى  استخدام    احلالة  تم 

:ييل(، وجاءت النتائج كام WallisTest-Kruskal)  اختبار

ى إىل اختالف  عز  التعرض لسلوكيات التنمر اإلداري التي ت  نحو  أفراد الدراسة   لفروق يف استجابات ل (  WallisTest-Kruskal)  اختبار   (: نتائج 11جدول ) 

 متغري احلالة االجتامعية 

 متوسط الرتب  العدد  احلالة االجتامعية  املحاور 
قيمة مربع  

 كاي 

مستوى  

 الداللة 

التعرض لسلوكيات التنمر التي تستهدف  

 أداء الفرد 

 310.92 113 عازب/ عزباء 

 282.24 441 متزوج/ متزوجة  0.07 5.20

 341.77 26 مطلق / مطلقة

التعرض لسلوكيات التنمر التي تستهدف  

 شخصية الفرد 

 299.94 113 عازب/ عزباء 

 285.42 441 متزوج/ متزوجة  0.27 2.66

 335.62 26 مطلق / مطلقة

التعرض لسلوكيات التنمر التي تستهدف  

 بدن الفرد 

 296.50 113 عازب/ عزباء 

 288.86 441 متزوج/ متزوجة  0.87 0.29

 292.33 26 مطلق / مطلقة
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( اجلدول  من  وجود  11يتضح  عدم  داللة  (  ذات  فروق 

مستوى عند  استجابات(  0.05)  إحصائية  يف  أفراد  فأقل 

الدراسة حول )التعرض لسلوكيات التنمر التي تستهدف أداء  

شخصية  تستهدف  التي  التنمر  لسلوكيات  التعرض  الفرد، 

الفرد بدن  التي تستهدف  التنمر  التعرض لسلوكيات  (. الفرد، 

ال يوجد "  :وبالتايل تتحقق صحة الفرضية الصفرية التي نصها

إحصائية   داللة  ذو  معنويةفرق  مستوى  بني   (α ≤ 0.05)  عند 

يف  اإلداري  التنمر  لسلوكيات  التعرض  حيث  من  املوظفني 

تبعً  احلكومية  )عازب    ااألجهزة  االجتامعية  احلالة    – ملتغري 

ة  الشخص املتنمر ال يميز بني احلاليعني أن  . مما  (مطلق  -  متزوج

ملن   سواء  يستهدفهماالجتامعية  غري  أ،  أو  متزوجني  كانوا 

هدًفا  متزوجني وغري ذلك؛ فأي فرد يف املنظمة يمكن أن يصبح 

، وما ينتج عنه من آثار نفسية  للتنمر اإلداري بأشكاله املتعددة

 وبدنية خمتلفة.   

الفرضية الثالثة: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند   ▪

معنوية  م   ( α ≤ 0.05)   مستوى  املوظفني  حيث  بني  ن 

ملتغري املؤهل    اداري تبعً التعرض لسلوكيات التنمر اإل 

فأقل   )ثانوي    - بكالوريوس   - دبلوم    - العلمي 

 دراسات عليا(. 

أفراد الدراسة  للتعرف عىل مدى وجود فروق يف إجابات 

ت   متغري  التي  اختالف  إىل  العلميعزى  استخدام    املؤهل  تم 

 :ييل(، وجاءت النتائج كام WallisTest-Kruskal)  اختبار

عزى إىل اختالف  داري التي ت  ض لسلوكيات التنمر اإل التعر  نحو  أفراد الدراسة   لفروق يف استجابات ل (  WallisTest-Kruskal)  اختبار   (: نتائج 12جدول ) 

 متغري املؤهل العلمي 

 متوسط الرتب  العدد  املؤهل العلمي  املحاور 
قيمة مربع  

 كاي 

مستوى  

 الداللة 

التعرض لسلوكيات التنمر التي  

 تستهدف أداء الفرد 

 269.81 45 ثانوي فأقل 

2.29 0.51 
 277.67 49 دبلوم

 288.51 344 بكالوريوس

 306.31 142 دراسات عليا 

ض لسلوكيات التنمر التي  التعر  

 تستهدف شخصية الفرد 

 317.99 45 فأقل ثانوي 

2.22 0.53 
 287.17 49 دبلوم

 283.66 344 بكالوريوس

 299.52 142 دراسات عليا 

التعرض لسلوكيات التنمر التي  

 تستهدف بدن الفرد 

 322.52 45 ثانوي فأقل 

3.00 0.39 
 284.40 49 دبلوم

 290.17 344 بكالوريوس

 283.25 142 دراسات عليا 

 

( اجلدول  من  وجود  12يتضح  عدم  داللة  (  ذات  فروق 

مستوى عند  استجابات(  0.05)  إحصائية  يف  أفراد  فأقل 

الدراسة حول )التعرض لسلوكيات التنمر التي تستهدف أداء  

شخصية  تستهدف  التي  التنمر  لسلوكيات  التعرض  الفرد، 

التعرض لسلوكيات   الفردالفرد،  بدن  التي تستهدف  . ( التنمر 

ال يوجد "  :وبالتايل تتحقق صحة الفرضية الصفرية التي نصها

إحصائية   داللة  ذو  معنويةفرق  مستوى  بني   (α ≤ 0.05)  عند 

م اإلاملوظفني  التنمر  لسلوكيات  التعرض  حيث  يف ن  داري 

تبعً  احلكومية  فأقل    ااألجهزة  )ثانوي  العلمي  املؤهل    -ملتغري 

يعني أن الشخص مما    ."دراسات عليا(  -بكالوريوس  -دبلوم  

التنمري  ذا   ي  السلوك  التعليمي  ال  للمستوى  اهتامم  أي  عري 

حيث  ؛  ومن يتوجه إليهم بسلوكياته السلبية والضارة  ،لضحاياه
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د فر  لة املؤهالت العليا واملؤهالت الدنيا؛ فأي  يستوي عنده مح  

يف حميط العمل ومهام كان مؤهله العلمي فمن املمكن أن يقع يف  

 دائرة أهدافه يف أي وقت من األوقات.  

الفرضية الرابعة: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند   ▪

معنوية م   (α ≤ 0.05)   مستوى  املوظفني  حيث  بني  ن 

ملتغري املنصب    االتعرض لسلوكيات التنمر اإلداري تبعً 

)موظف  اإل  قسم  - مرشف    - داري  مدير    - رئيس 

 فأعىل(.   

عزى للتعرف عىل مدى وجود فروق يف إجابات أفراد الدراسة ت  

متغري   اختالف  اختبار  اإلداري  املنصب  إىل  استخدام  تم 

(WallisTest-Kruskalوجاءت النتائج كام ي ،)يل  : 

التعرض لسلوكيات التنمر اإلداري التي تعزى إىل اختالف  نحو  أفراد الدراسة   لفروق يف استجابات ل (  WallisTest-Kruskal)  اختبار   (: نتائج 13جدول ) 

 متغري املنصب اإلداري 

 متوسط الرتب  العدد  داري املنصب اإل  املحاور 
قيمة مربع  

 كاي 

مستوى  

 الداللة 

تستهدف  التعرض لسلوكيات التنمر التي  

 أداء الفرد 

 292.88 357 موظف

4.56 0.21 
 312.18 70 مرشف 

 290.41 93 رئيس قسم

 251.18 60 مدير إدارة  

التعرض لسلوكيات التنمر التي تستهدف  

 شخصية الفرد 

 286.43 357 موظف

0.72 0.87 
 290.21 70 مرشف 

 300.42 93 رئيس قسم

 299.68 60 مدير إدارة 

التعرض لسلوكيات التنمر التي تستهدف  

 بدن الفرد 

 293.47 357 موظف

1.94 0.58 
 269.69 70 مرشف 

 290.63 93 رئيس قسم

 296.92 60 مدير إدارة 

( اجلدول  من  وجود  13يتضح  عدم  داللة  (  ذات  فروق 

مستوى عند  يف  (  0.05)  إحصائية  أفراد  استجاباتفأقل 

الدراسة حول )التعرض لسلوكيات التنمر التي تستهدف أداء  

شخصية  تستهدف  التي  التنمر  لسلوكيات  التعرض  الفرد، 

الفرد بدن  التي تستهدف  التنمر  التعرض لسلوكيات  . ( الفرد، 

ال يوجد "  :وبالتايل تتحقق صحة الفرضية الصفرية التي نصها

إحصائية   داللة  ذو  مستوى  فرق  بني   (α ≤ 0.05)  معنويةعند 

م اإلاملوظفني  التنمر  لسلوكيات  التعرض  حيث  يف ن  داري 

تبعً  احلكومية  املنصب    ااألجهزة    - )موظف  اإلداري  ملتغري 

قسم  -مرشف   املوظفني  "(إدارةمدير    -رئيس  أن  يعني  مما   .

بمختلف مناصبهم ووظائفهم ومستوياهتم اإلدارية قد يقعون  

التنمر اإلداري واملعاملة   ؛ فاملوظف يف  السيئةعرضة حلالة من 

بسلوك عدواين من شخص آخر    ااخلط األول قد يصبح مستهدفً 

من زميله    استهدف أيًض سواء كان زميله أو رئيسه، واملدير قد ي  

أو   اإلداري  املستوى  نفس  أحد  أخرى  إدارة  يف  من  حتى  أو 

 مرؤوسيه، وهكذا. 

 : واملقرتحات   أهم النتائج والتوصيات   - اتاسعً 

ألهم   موجز  عرض  ييل  والتوصياتنتائج  فيام   الدراسة، 

 يف ضوء ذلك:املقرتحة 

 نتائج الدراسة: 

كشفت    :احلكومية التنمر اإلداري يف األجهزة  ممارسة  مدى   •

اإلداري  أن  الدراسة   األجهزة ،  "انادرً "يامرس  التنمر  يف 

 .  اعمومً  السعودية احلكومية
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سلوكيات وأنامط التنمر اإلداري ممارسًة يف األجهزة  أكثر   •

كالتايل:  وشخصية    احلكومية  أداء  تستهدف  سلوكيات 

الطلب من املوظف تأدية عمل هو  "  :، مثل(االفرد )أحيانً 

مراقبة عمل املوظف بصورة "، ثم  "مستوى قدراتهأقل من  

ا،  "مفرطة تكليف  صالحية  ثم  بدون  بأعامل  ملوظف 

مت"كافية ثم سلوكيات  جتاهل ا)نادرً ارس  .  أبرزها:  من   )

الفرد بالعمل،  آراء  املتعلقة  نظره  حجب   ووجهات 

ال يمكن عمل  حتميله بأعباء    عىل أدائه،  ةؤثراملاملعلومات  

غري تكليفه    ،إدارهتا حتقيق  بمهام  يمكن  وال  معقولة   

 ، نرش الشائعات، وتوجيه النكات الساخرة ضده،أهدافها

إطالق انتقادات مستمرة وتقديم مالحظات مسيئة نحوه  

العمل   جلهوده دائاًم   ،يف  املتعلقة    تذكريه  السابقة  بأخطائه 

أو إىل  الدراسة  تتوصل  مل  و  بعمله. سلوكيات  أي  وجود 

ت اإلداري  للتنمر  إطالقً أفعال  املوظف  جسد    استهدف 

أو ممارسة العنف والقوة ضده   ،بكاالعتداء عليه بالرض

 . يف اجلهاز احلكومي

   أبرز مصادر التنمر اإلداري يف األجهزة احلكومية: •

كشفت الدراسة عدة مصادر نوردها بحسب أمهيتها: 

، ثم  ئيس األعىل ، يليه الر، يليه زمالء العملالرئيس املبارش

.  املرؤوسون  ا(، وأخريً املراجعونمن اخلدمة )املستفيدون  

٪(  50.1أغلبية أفراد الدراسة )إن    :وبالتايل يمكن القول

مصادر   من  يأيت  اإلداري  التنمر  أن  عليا  إدارية  يرون 

 اجلهاز اإلداري.داخل  (وظائف قيادية وإرشاقية)

م   • املتبعة  ق  االسرتاتيجيات  اجلهاز  ب  ن  يف  املوظفني  ل 

 : اإلداري 

االسرتاتيجيات من  إىل مجلة  الدراسة   التي  توصلت 

يستخدمها املوظفون كرد فعل يف مواقف التنمر اإلداري، 

كالتايل: اسرتاتيجية    أمهيتها  ويمكن عرضها مرتبة بحسب 

تليها  ،  التحيل بالصرب وضبط النفس )عدم فعل أي يشء(

، ثم  مة ومواجهة الشخص القائم بالتنمر اسرتاتيجية مقاو

اسرتاتيجية التفكري برتك العمل والبحث عن عمل بديل،  

إىل  املتنمر  الشخص  ضد  بشكوى  التقدم  اسرتاتيجية    ثم 

سرتاتيجية خفض ، ثم امرشفه داخل القسم أو يف قسم آخر

إىل إدارة املوارد البرشية اللجوء    ااألداء واإلنتاجية، وأخريً 

 أو طلب مساعدة يف ذلك.  ،لتقديم شكوى

احلكومية  • األجهزة  يف  اإلداري  التنمر  توصلت   :أسباب 

عدة  يف  بتأطريها  الباحث  قام  أسباب  عدة  إىل  الدراسة 

التايل:   النحو  عىل  وهي  رئيسية،  ذات  فئات  األسباب 

بالقوة: الواسعة   الصلة  والصالحيات  السلطات  ومنها 

ال ومنح  واملديرين،  املرشفني  لبعض  بعض  املمنوحة 

مناصب إدارية مهمة مما يغرهيم باستغالهلا يف ممارسة التنمر  

أكانوا  سواء  العمل  بيئة  يف  اآلخرين  ضد  اإلداري 

و وغريهم.  مستفيدين  أو  زمالء  أو  األسباب  مرؤوسني 

الشخصية،   النفسية: ضعف  بالنفس،  الثقة  ضعف  مثل 

املنصب، اخلوف من   فقدان  ، حماولة اآلخريناخلوف من 

الذات، النرجسية    إثبات  والتحكم،  السيطرة  حب 

:  واألسباب التنظيمية والغرور، االستظهار، حب الذات.  

أكفاء، غري  أفراد  تعيني  يف    ومنها،  الشخصية  ضعيفي  أو 

وضع   وعدم  حمدودة،  بخربات  أفراد  أو  مهمة،  مناصب 

الرقابة  وغياب  املناسب،  املكان  يف  املناسب  الرجل 

السلوكي   التدريب  وبرامج  واألخالقي واملحاسبة، 

املتنمر   الفرد  وتوعية  التنمر،  بمخاطر  التوعية  وأنشطة 

بخطورة سلوكياته، وغياب مدونات السلوك األخالقي، 

: مثل غياب الترشيعات واألسباب القانونية ونحو ذلك.  

والسياسات التي تردع املتنمرين، وحتمي الضحايا، عالوة 

و القانونية.  بحقوقهم  األفراد  وعي  عدم    األسباب عىل 

: مثل ضعف الوازع الديني واإلنساين، والنزعة  األخالقية

 العنرصية والقبلية لدى بعض املوظفني. 

الدراسة  مل   • جوهري  تكشف  فرق  داللة  ذي  وجود 

اإلداري التنمر  لسلوكيات  التعرض   ا تبعً   إحصائية حول 

النوع،  التالية:  املتغريات  من  متغري  أي  يف  لالختالف 

اإلداري.  املنصب  العلمي،  واملؤهل  االجتامعية،  واحلالة 

ة  ض  ر  وذلك يعني أن أي فرد يف املنظمة يمكن أن يكون ع  

حلظة سواء كان   له يف أي    السلوكيات التنمر اإلداري وهدفً 

السلوك   ذلك   أوزميالً  أو  مرؤوًسا  أو  رئيًسا  مصدر 

النظر عن  مستفيًدا   من خدمات اجلهاز اإلداري، وبغض 
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ف )الضحية( أو حالته االجتامعية  جنس الشخص املستهد  

 أو مستواه العلمي أو مستواه اإلداري. 

 توصيات الدراسة: 

فيام يتعلق بمصادر التنمر اإلداري يف األجهزة احلكومية   •

٪( أن التنمر يأيت من 50.1أفراد الدراسة )غالبية  أفادت  

القيادية   اجلهازاملستويات  الدراسة   ،اإلداري  يف  تويص 

 بام ييل:

يف   .1 هم  ومن  املبارشين  الرؤساء  وتبصري  توعية 

، وكذلك املوظفني  واإلرشافية  املستويات القيادية

نتيجة   سلوكيات  من  عنهم  يصدر  ما  بخطورة 

البعض، وما  بعضهم  نحو  ممارسة التنمر اإلداري  

من   ذلك  عىل  ونتائج  عواقب  يرتتب عىل  مدمرة 

نتاجية التنظيمية والعالقات االجتامعية  األداء واإل

خالل   من  وذلك  احلكومي،  اجلهاز  يف  السائدة 

ه إىل هذه الفئات تصميم برامج تدريبية هادفة توج  

من املوظفني والقيادات اإلدارية بدرجة أساسية، 

الت عىل  الرتكيز  رضورة  األخالقي مع  دريب 

تنمية   شأنه  من  ملا  وذلك  احلساسية،  وتدريب 

املوظف،  لدى  واإلنساين  األخالقي  الوازع 

وتبصريه بوقع وأثر ترصفاته عىل مشاعر اآلخرين  

 وصحتهم النفسية واجلسدية. 

املستفيدين   .2 مجهور  خدمات توعية  وطالبي 

األجهزة احلكومية برضورة االلتزام بالسلوكيات 

األخالقي   والترصف  إطار  املسؤول  احلسنة  يف 

التعامل مع املوظفني ومقدمي اخلدمة، وذلك من  

تبن  السلوك  خالل  ومدونات  أدلة  وتفعيل  ي 

(، وكذلك تزويدهم thicsEode of Cاألخالقي )

ونية عىل  باملنشورات واملطويات الورقية واإللكرت 

 موقع اجلهة احلكومية.

ب • يتعلق  املتبعة عند  فيام  للتنمر  الاالسرتاتيجيات  تعرض 

إىل  ،  اإلداري الدراسة  املبحوثني  أكثرية    نأتوصلت 

اسرتاتيجية التحيل بالصرب واحلكمة  ينتهجون  ٪(  34.7)

ي   النفس )عدم فعل أي يشء(. وهذا  يف حد   عد  وضبط 

يمتلك  ودلياًل  ،  ا سلبيًّ موقًفا  ذاته   ال  املوظف  أن  عىل 

مت   التي  الالزمة  ذلك  من  نه  ك  املهارات  وإدارة  مواجهة 

الدراسة  تويص  وهنا  ناجعة.  بطريقة  السلوكي  املوقف 

اخلاصة   املوظفني  وقدرات  مهارات  تطوير  برضورة 

بأشكاله   اإلداري  التنمر  حاالت  مع  التعامل  بكيفية 

برنامج خالل  من  وذلك  املختلفة،  تدريبي   وأنامطه 

يصم   الغرض.متخصص  ٪(  2.4أفاد )كذلك  و  م هلذا 

أهنم يلجأون إىل إدارة املوارد املبحوثني  فقط، من إمجايل  

حال   يف  مساعدة  طلب  أو  شكوى  لتقديم  البرشية 

صورة من صور التنمر اإلداري، وهي كام   ض ألي  التعر  

، وهنا تويص الدراسة بالعمل عىل  ايبدو نسبة متدنية جدًّ 

احلكومية  أن   األجهزة  يف  البرشية  املوارد  إدارة  تتحول 

دورها   ممارسة  إىل  التقليدي  دورها  من  الدراسة  حمل 

معاجلة   ضمنه  يندرج  والذي  املفرتض،  االسرتاتيجي 

والنفسية،   واالجتامعية  التنظيمية  املوظفني  مشكالت 

وبام  وغريها،  اإلداري  والتعسف  التنمر  مشكلة  ومنها 

و صحية  عمل  بيئة  جهاز  يوفر  كل  يف  آمنة  إنسانية 

 حكومي. 

ملشكلة  إىل مجلة من األسباب الرئيسية  توصلت الدراسة  •

، وقد تم ترتيبها من حيث التنمر يف األجهزة احلكومية

 أمهيتها عىل النحو التايل:

القوة: .1 بمامرسة  الصلة  ذات  وتتمثل   األسباب 

لبعض ب املمنوحة  الواسعة  والصالحيات  السلطات 

واملديرين   اإلدارياملرشفني  اجلهاز  تويص .  يف  وهنا 

السلطات   تلك  يف  النظر  إعادة  برضورة  الدراسة 

املفو   اإلرشاف والصالحيات  عملية  يتولون  ملن  ضة 

مع  يتناسب  الذي  القدر  فقط  ومنحهم  والقيادة، 

عمومسؤولياهتممهامهم   الشهري   الً ،  اإلداري  باملبدأ 

(، ليس ذلك فحسب، بل واملسؤولية)تكافؤ السلطة  

استخدام  حال  يف  ومساءلتهم  للمتابعة  آلية  وتطوير 

وغري  تعسفية  بطريقة  والصالحيات  السلطات  تلك 

 نظامية.

النفسية: .2 أسايس   األسباب  بشكل  تتعلق  وهي 

شخصيته،  با ونمط  للفرد  النفيس  شابه  لتكوين  وما 

وهنا   بعملية  ب الدراسة  تويص  ذلك.  االهتامم  أمهية 
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حتسينها وجتويدها، واالستقطاب واالختيار والتعيني،  

وذلك عن طريق دراسة طلبات املتقدمني وخلفياهتم 

الشخصية  وإجراء  بعناية،   خالل معهم  املقابلة  من 

يف  أفراد خمتصني  تشكيلتهاجلان متخصصة تتضمن يف 

الشخص نفسية  يف  الغوص  بغية  النفس  املتقدم   علم 

ميول  من  حيمله  وما  شخصيته  نمط  عىل  والتعرف 

عدوانية واجتاهات نفسية سلبية، عالوة عىل رضورة  

واالجتامعي يف  النفيس  اإلرشاد  دور وحدات  تفعيل 

 إطار إدارة املوارد البرشية يف كل جهاز إداري.

التنظيمية: .3 أسباب    األسباب  بدرجة  تتعلق  وهي 

تكليف  أساسية   بالوظائف وتعيني  بعملية  األفراد 

ضعف  و،  واألدوارتوزيع املهام  ، وواإلرشافيةالقيادية  

واملحاسبةعملية   بترصفاهتم    الرقابة  يتصل  فيام 

العمل بيئة  يف  بام وممارساهتم  الدراسة  تويص  وهنا   .

 ييل:

و - تكليف  لعملية  كبرية  عناية  األفراد  إيالء  اختيار 

القيادية   من واإلرشافية  للوظائف  يكونون  بحيث 

العلمي  ذو التأهيل  القيادية اجليدي  واجلدارات   ،

من  املتميزة وذلك  الواضحة،  األخالقية  والسامت   ،

خلفياهتم   عن  التحري  منها:  إجراءات  عدة  خالل 

وسجالهتم وسمعتهم الوظيفية، باإلضافة إىل تفعيل 

عملية املقابلة الشخصية بإسنادها إىل أفراد من ذوي  

واالخ واملهنية  األخالقية  ثم السمعة  تصاص، 

يف  التعيني  عملية  عقب  اختيارهم  تم  من  إخضاع 

املواقع القيادية لربامج تدريبية يف اجلوانب السلوكية  

باحلب   واإلدارة  الديمقراطية  والقيادة  واألخالقية 

 والقيم.

احلكومي من خالل   - اجلهاز  الرقابة يف  عملية  تفعيل 

ل آلية  السلوكيات  تبني  ورصد  السوية  لمتابعة  غري 

الشكاوى  كحاالت   وتلقي  اإلداري،  التنمر 

والبالغات بشأهنا، والتحقق منها ودراستها بجدية، 

 واختاذ اإلجراءات النظامية املناسبة حياهلا.

القانونية:   .4 الدراسة بسن بعض األسباب  وهنا تويص 

شأهنا   من  التي  واللوائح  ي  إيضاح  السياسات   عد  ما 

سوي    اعدوانيًّ   اسلوكً  باألجهزة   وغري  العمل  بيئة  يف 

اجلسدي كاحلكومية   واإليذاء  والعنف  التنمر 

إثبات  وإجراءات  طرق  وتوضيح  وغريه،  واللفظي، 

الشكوى واحلاالت  الوقائع   وتقديم  عنها،  والتبليغ 

وكبح  ردعهم  يضمن  وبام  املتنمرين،  األفراد  ضد 

 السلبية يف جمال العمل. موممارساهت  م وإمخاد ترصفاهت

 اسات مستقبلية: در مقرتحات ب 

دراسة   - العام إجراء  القطاع  منظامت  بني  مقارنة 

اخلاص   القطاع  عىل  السعودية  ومنظامت  للتعرف 

اإلداريدرجة   التنمر  وأسبابهممارسة  وآثاره   ، 

 .، واسرتاتيجيات التعامل معهاملتعددة

السعودي  - اإلداري  اجلهاز  عىل  دراسة  إجراء 

  عىل بعض املتغرياتالتنمر اإلداري  تأثري  الستقصاء  

األداء، اإلنتاجية، :  ، ومنها عىل سبيل املثالاألخرى

التنظيمي، االحرتاق الرغبة يف ترك العمل ، الرصاع 

 .، وغريها الوظيفي

علمية   - دراسات  التنمر  حول  إجراء  بني  العالقة 

ومستو  الوظيفي  اإلداري  األداء  األخذ  ى  مع 

عىل سبيل   ، ومنهابعض املتغريات الوسيطةباالعتبار  

القيادة املختلفة   املثال:  احلياة  بأنامطها  جودة   ،

السلوك  مدونات  التنظيمية،  العدالة  الوظيفية، 

 ذلك. ونحوالوظيفي، التدريب األخالقي، 

 املراجع قائمة  

 : املراجع باللغة العربية   -الً أو 

(. التنمر يف بيئة العمل  2017، برشى إسامعيل. )أرنوط -

هيئة   أعضاء  لدى  واالكتئاب  القيادة  بجودة  وعالقته 

التدريس باجلامعات احلكومية املرصية. جملة كلية اآلداب 

( ع  العراقية.  قار  ذي  )23بجامعة  ص  ص   ،)350-

424 .) 

- ( بول.  طومبسون،  ستيفن؛  سوء 2002أكرويد،   .)
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Abstract 

The study aims to investigate the administrative bullying in the Saudi government agencies from 
various aspects. Descriptive method has been used through a simple random sample of 580 employees. 
The study revealed that the administrative bullying is rarely practiced in government agencies, and the 
most practiced behaviors of bullying are: asking the employees to perform less than their abilities, 
monitoring employees’ work intensively, ignoring their opinions related to the work, blocking 
information relevant to the employees’ performance and reminding them of their previous mistakes in 
the work. Regarding to the prominent sources of administrative bullying, the results indicated that the 
director represents the first source, then the co-workers, the superior manager, the beneficiaries of the 
service and the subordinates. The strategies used by employees to deal with the bullying are: the strategy 
of patience and restraint, the strategy of resistance and confrontation, the strategy of complaint against 
the bullying person, and the strategy of reducing the performance and productivity. Moreover, the study 
revealed the main reasons of bullying, which are as follows: the power and the authority as well as 
psychological, legal, organizational and ethical reasons. 

Keywords: Aggressive behavior, Organizational violence, Mobbing, Organizational misbehavior, 
Target of bullying.  

 


