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 أثر التنمر على اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية
 )دراسة ميدانية على القطاعات الخدمية بوزارة المالية( 

The Effect of Bullying on the Organizational Whistleblowing  
"An Empirical Study on Service Sectors of the Ministry of Finance " 

 دكتورة / حنان السيد أحمد الدماطيإعداد 
 مدير إدارة بوزارة المالية – دكتوراة إدارة موارد بشرية  

 : المستخلص
للدراسة:   العام  التنمر    تحديدالهدف  أبعاد  االنحرافات تأثير  عن  اإلبالغ  أبعاد  على 

( 330وتم إجراء الدراسة على عينة قوامها )التنظيمية في القطاعات الخدمية بوزارة المالية.  
بالبرامج  البيانات  تحليل  وتم  االستقصاء،  قائمة  على  اعتمادًا  البيانات  جمع  وتم  مفردة، 

إلىو   .SPSS  ،AMOSاالحصائية   الدراسة  االبالغ  توصلت  ُبعد  عن   أن  الخارجي 
يتأثر طرديًا معنويًا بُبعدين من أبعاد التنمر وهما: التنمر الشخصي،  االنحرافات التنظيمية  

اليتأثر معنويًا بأبعاد التنمر. ُبعد االبالغ الداخلي  والتنمر المتعلق باإليذاء الجسدي. وأن  
 ثم تقديم نتائج وتوصيات.
تنمر الشخصي، التنمر المتعلق باإليذاء  التنمر المتعلق بالعمل، الالكلمات المفتاحية: 

 اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية، االبالغ الخارجي، االبالغ الداخلي. ، الجسدي
تتفاعل فيه مقدمة:   التنمر هو شكل من أشكال اإلساءة واإليذاء ويحدث في أي مكان 

وغالبًا ما يكون موجه من البشر مع بعضها البعض ويوجد بين الفئات االجتماعية المختلفة،  
بل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف، وهو من األفعال المتكررة وهو عادة ق  

أظهرت كثير    وقدهذا    يكون بأشكال مختلفة، منها ما هو لفظيًا أو جسديًا أو حتى باإليماءات.
أن تستخدمها المنظمة   من الدراسات أن اإلبالغ عن االنحرافات يعد الوسيلة المثلي التي يمكن

مراقبة هؤالء الذين يقومون بتصرفات غير أخالقية داخل مكان العمل وأن العاملين هم األكثر  ل
 Vadera)قدرة على إيقاف الخدمات الالأخالقية التي تحدث داخل المنظمات التي يعملون بها  

et al. 2009). :وفي هذا اإلطار تستعرض الباحثة النقاط التالية 
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   :أواًل: الخلفية النظرية لمتغيرات البحث 
 النقاط التالية:   ذلك من خاللتتناول الباحثة 

 : تستعرض الباحثه مفهومه وآثاره وأبعاده كمايلي :Bullyingالتنمر – 1
  (Olweus)ظهر مفهوم التنمر في ستينات القرن الماضي على يد    مفهوم التنمر:-أ

بأنه الحاالت التي يتعرض لها الفرد بصفة متكررة وعلى مدار    1991عام    والذي عرف
المثال: اإلساءات  فترة من الزمن إلى العديد من األفعال السلبية، ومنها على سبيل 

والسخر  السلبية، والمضايقات،  والمالحظات  أو  المستمرة،  الزمالء  من  ية، واالستبعاد 
المشرفين بالعمل، بحيث ال يستطيع الفرد الذي يواجه هذه األفعال أن يدافع عن نفسه.  

بأنه سلوك سلبي غير مرغوب فيه يتم تنفيذه من فرد   Tinaz et al. (2013)ويرى  
أو مجموعة إلى فرد آخر وينظر إليه بشكل شائع في مكان العمل وله تأثير خطير  

ذكر   كما  والتنظيمي.  الشخصي  المنظور  التنمر   Thompson (2018)على  بأن 
  يحدث بشكل مستمر ومتكرر بقصد الحاق الضرر باآلخرين ويكون قابل للتنفيذ وله 

أن التنمر يحدث عندما يتعرض الشخص    Smith (2021)سياسات عديدة. كما أورد  
لسلبية مباشرة، أو غير مالئمة، أو تصرف غير مطلوب في مكان العمل تأسيسًا على 
 مبدأ حماية األفراد، وهذا يتضمن العرق، والدين، والجنس، والنوع، والحالة االجتماعية.

تكرار لسلوك غير مالئم، مباشر أو غير مباشر،    حدوث  هوأن التنمر    وترى الباحثة
ي  ذسواء لفظي أو جسدي ُمؤدى من خالل شخص أو أكثر ضد آخر أو آخرين، وال 

 عتبر سبب لتدمير حقوق األفراد في العمل بكرامة.ييمكن أن 
أن هناك أسباب للتنمر جزء منها يتعلق    Baumeister et al. (1996)هذا ويشير  

يشي حيث  احترامهم بالمتنمرين،  حماية  إلى  الحاجة  بسبب  يتنمرون  قد  الجناة  أن  ر 
أن عالقة الجاني بالمستهدف عالقة معقدة   Tehrani (2003)ألنفسهم، كما أوضح  

. وذكر  ت التي تتراكم عبر فترة من الزمنمن حيث ارتباط التنمر بسلسلة من التفاعال
Baillien & Witte (2009)   ي وعدم التسامح،  أن من خصائص الجناة التشدد القو

  مما يشير إلى عدم القدرة على استيعاب واعتماد المواقف على السلوكيات المرنة. 
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أن المتنمرين يشعرون بالحاجة إلى السيطرة    Namie & Sandvik (2010)كما يرى  
وممارسة القوة على األخرين، وكذلك يشعرون بعدم األمان وفقدان الثقة بالنفس، وخوفهم  

التنمر. في  الرغبة  لديهم  يولد  بالعمل أفضل منهم مما  الضحايا  قيام  الجزء    من  أما 
يذكر   حيث  الضحايا،  أو  بالمستهدفين  فيتعلق  طبيعة   Young (1990)األخر  أن 

تسلسل أحداث التنمر تؤدي إلى عدم اإلحساس بالسيطرة مما يولد االحساس بالعجز. 
قلقة ويقظة    انطوائيةأن المستهدفين لديهم شخصية     Coyne et al. (2000)وأوضح  

أن التعرض لفترات طويلة إلساءة    Keashly & Harvey (2006)الضمير. ويري  
 Matthiesenريقة عدائية. ويضيف كال من  المعاملة يؤدي إلى تصرف الضحايا بط

& Einarsen (2007)    .أن الضحايا يكون لديهم شعور بتدني مستوى احترام الذات
أن التنمر يحدث باستغالل النفوذ والسلطة على من هم دونهم، ويكون   وترى الباحثة

عاملة  بالتهديد واإلهانة أو التقليل واالستهتار بإنجازات الموظف، وُيعد من صور الم
السيئة التي يتعرض لها الموظفين، وأن شخصية المتنمر تكون استبدادية ولديها حب 
التنمر  الذات وممارسة  النقص في تقدير  إلى  السيطرة والتحكم وذلك قد يعود  فرض 

 إلخفاء هذا النقص والضعف والقلق.
آثار على    توجد آثار سلبية للتنمر ومنها على سبيل المثال::  آثار التنمر •

أن التنمر حالة مجهدة    Leymann (1996)يذكر  حيث    الصحة الجسدية والنفسية:
للغاية يمكن أن تسبب ضررًا نفسيًا وبدنيًا مثل الشعور بالقلق والوحدة واالكتئاب، ثم 

  الشهود:آثار على  و  الشعور بتدني الذات بما يؤدي إلى التأثير على الرضا عن العمل.
ن أن يصبح الفرد الشاهد هو المستهدف التالي،  حيث يؤدي إلى حالة من الخوف م

أن االحساس بعدم القدرة على مساعدة الضحية يؤدي إلى ارتفاع مستوى   إلىباإلضافة  
حيث   آثار اجتماعية:و .  Mikkelsen 2002)  (Einarsen &القلق بين شهود التنمر

بنا إعادة  المستهدفين  فيها  يحاول  مؤلمة  فترة  التنمر  بعد  ما  مرحلة  أنفسهم، تمثل  ء 
.  (Sandvik,2008) والتعامل مع خسائر السمعة والشخصية والثقة والهوية التنظيمية  

أن هناك تأثير    Ortege et al. (2011)أوضحت دراسة  حيث    آثار على المنظمة:و 
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قوي للتنمر على الغياب المرضى للموظفين عن العمل، بما يؤثر على كفاءة الموظفين 
غالبًا ما يكونوا هم مرتكبي أعمال  وأصحاب السلطة  المديرين  أن    وترى الباحثةوالعمل.  
قوة التنمر    ترتبط  كماأذكياء وماهرون في أختيار فرائسهم،    وغالبًا ما يكونواالتنمر،  

بالهياكل التنظيمية من أعلى إلى أسفل، وان عجز المستهدف في هذه الحالة ناجم عن  
مي. باإلضافة إلى أن ضعف العالقة  اختالل توازن القوة في التسلسل الهرمي التنظي 

عالقة  تلعب  ، ولكن  على ارتفاع معدل دوران الموظفين  بين اإلدارة والموظفين يساعد
صاحب العمل هو إحدى    عندما يكون   ذلك صاحب العمل بالموظفين دورًا هامًا في  

الوزارات أو الهيئات الحكومية، هنا يضطر الموظف أن يتحمل المعاملة السيئة وغير  
العادلة والتنمر عليه في صمت وإذالل والعجز عن تغيير وضعه حتى ال يتخلى عن  

 الفرد من تأنيب الضمير. تحمياألمان الوظيفي. وأن مواجهه التنمر 
جهات نظر الباحثين على تصنيف أبعاد التنمر؛ حيث  تعددت و   : التنمرأبعاد    –ج  

من   كل  األبعاد    Einarsen & Hoel (2001)اقترح  ثالثي  حدد  تصنيًفا  والذي 
: وهي السلوكيات السلبية الموجهه للتأثير على  التنمر المتعلق بالعملاألبعاد التالية:  

 :التنمر الشخصيو   والمماطلة.أداء الضحية لعمله، وتتضمن إهمال الرأي، والرقابة،  
الشائعات،   ونشر  السخرية،  مثل  اإلهانة  إلى  تؤدي  التي  السلبية  السلوكيات  وهي 

واالنتقاد. الجسديو  والتجاهل،  باإليذاء  المتعلق  الضحية    :التنمر  تعرض  وهي 
  لسلوكيات التخويف والترهيب بشكل مستمر مثل التهديد، والعنف، واإليذاء البدني. 

أن هناك أربعة أبعاد للتنمر   Turner et al. (2014)اآلخر، يرى  وعلى الجانب  
الضغط غير   الموارد،  الحرمان من استخدام  المستمر،  النقد  العلني،  الصراخ  وهي 

إلى أن هناك خمسة    Samnani & Singh (2015)توصل كل من  المبرر، كما  
ضع المهني، والعمل  ر وهي: التهديد بالمكانة الشخصية، والتهديد بالو أبعاد تقيس التنم

االالزائد الباحثةوقد    ، والعزلة.ستقرار، وزعزعة  على    اعتمدت  الحالية  الدراسة  في 
ن هذه األبعاد األكثر شيوعًا في  وذلك أل  Einarsen & Hoel (2001)مقياس  

 الدراسات الميدانية.  
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تستعرض الباحثة   :Whistleblowingاإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية    -2
 عملية اإلبالغ، ثم األبعاد وذلك كما يلي:   وإطارمن خالل عرض المفهوم، ذلك 
اإلبالغ    Near & Miceli (1995عرف )  مفهوم اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية:-أ

عن االنحرافات التنظيمية على أنه قيام أحد أعضاء المنظمة بالكشف عن إحدى الممارسات  
بشكل متعمد، داخل  التي ارتكبت  أو غير المشروعة،  القانونية، أو غير األخالقية،  غير 
المنظمة التي يعمل أو كان يعمل بها، وذلك إلى أشخاص أو منظمات تستطيع أن ُتحدث  

أن  أن    Boatright (2000)أوضح  التغيير. كما  يجب  أساسية، هي: ه  عناصر  يتضمن 
القائم بعملية اإلبالغ، والفرد أو مجموعة العاملين أو المنظمة التي صدر عنها االنحراف أو  
التصرف غير االخالقي، والمنظمة أو العامل الذي تم ابالغه، وشكل وطبيعة االنحراف،  

ت التي تم الكشف عنها لجهات داخلية أو خارجية، والدليل على وجود انحراف، والمعلوما
أن     Brent & MacNab  2008))ويذكر  والدافع من القيام باإلبالغ، ونتيجة اإلبالغ.  

التركيز   على الكشف الطوعي عن األفعال المحتملة أو غير االبالغ عن االنحرافات هو 
  Bjorkelo (2011)يشير  هذا و  الالئقة من قبل فرد داخل المنظمة إلى السلطات المختصة.

مالحظة  )  أن عملية اإلبالغ عن االنحرافات تتم من خالل عدد من المراحل وهي: االكتشاف
اإلبالغ عن  )، واتخاذ القرار(مدى قانونيته وتكلفته وآثاره)، والتقييم(األخطاء أو االنحرافات

كما   .(الضطهادوقوع المبلغ ضحية ل)، ثم رد فعل اإلبالغ عن االنحرافات(االنحراف أم ال
أن االبالغ عن االنحرافات تعد صورة خاصة من صور الحرية   Skoczylas(2020)أورد 

وهي أداة مضادة للفساد، أو آلية للنزاعات المتراكمة بالمنظمات، باإلضافة إلى أنها نوع من 
أن االبالغ   الباحثةوترى    التعاون والمسئولية االجتماعية في العالقة بين العاملين والمنظمة.

عن االنحرافات التنظيمية هو وجود شخص بالمنظمة يكتشف ما هو غير قانوني، أو غير 
أخالقي، أو سلوك مخالف سواء فردي أو تنظيمي، مثل األفعال اإلجرامية، واإلخفاق في  

و  االلتزامات القانونية، والفشل في تحقيق العدالة، وأي إخفاء ُمتعمد يضر بالصالح العام أ
 الفردي. 

  Dasgupta & Kesharwani (2010)وتتمثل أوجه االنحرافات التنظيمية كما أوردها 
في: السرقة، واالهدار، وسوء اإلدارة، ومشاكل السالمة، والتمييز غير العادل، واالنتهاكات 

هذا وتوجد العديد من الخصائص لألشخاص المبلغين عن االنحرافات التنظيمية  القانونية.
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أن أكثر المبلغين يتمتعون بمستويات مهنية عالية   Miceli (1988)  دراسة  مثل ما اشارت إليه
 ,Glaser)أن التدين له تأثير إيجابي على االيديولوجية األخالقية  و   ،  بما يتيح لهم اإلبالغ

، كما أشار  (Barton, 1995)، وأن أكثر المبلغين يكونوا متزوجين ومتوسطي العمر  (1989
Near (1996)    إليهم ينظر  المرتفع حيث  الوظيفي  المبلغين من أصحاب األداء  أكثر  أن 

باال يشعرون  الذين  الموظفين  وأن  عن  بالكفاءة،  اإلبالغ  في  األكثر  هم  األقوياء  أو  حترام 
في حين اختلفت الدراسات حول النوع من حيث ان أكثر المبلغين من  ،  االنحرافات التنظيمية

 .   Mesmer (2005)الذكور أم االناث مثل دراسة 
تتضمن عملية اإلبالغ عن االنحرافات عدد من   عملية اإلبالغ عن االنحرافات:  إطار-ب

أن دوافع    Haglunds (2009)أوضح    حيث دوافع اإلبالغ عن االنحرافات   ها:من العناصر  
هما:   نوعين  إلى  تصنف  االنحرافات  عن  ذكر  اإلبالغ  حيث  األخالقية:   Batsonالدوافع 

وهي التي تنبع من رغبة الفرد   :أن هناك نوعين من الدوافع وهما: الدوافع اإليثارية  (1983)
الدوافع االجتماعية  و في زيادة المنافع المحققة لآلخرين، على أن تكون الرغبة هدفًا في حد ذاته.  

وهي سلوك موجه من ق بل أحد أعضاء المنظمة تجاه فرد، أو جماعة، أو المنظمة  اإليجابية:  
حيث   األخالقية:لدوافع غير  او   .(Brief & Motowidlo, 1986)التي تم توجيه السلوك لها  

بارتكاب   Andrade (2011)أشار   قام  بمن  الضرر  إحداث  بدافع  يكون  قد  اإلبالغ  أن 
التهرب من  بدافع  الحقد عليه، وقد يكون  بدافع  بدافع االنتقام أو  االنحراف، سواء كان ذلك 

أطراف   كثم يلي ذل  المساءلة التي قد يتعرض لها وهو مشارك باالنحراف في حالة اكتشافه.
ه يجب أن تتوافر في   والذي  المبلغ عن االنحراف:  والتي تتمثل فيعملية اإلبالغ عن االنحراف  

رئيسة بالمنظمة    صفات  العاملين  أحد  هو  المبلغ  يكون  أن  كما    ،(Uys,2011)وهي: 
فرد يفتقد السلطة أو القوة الشرعية الالزمة لتغيير أو إيقاف ه  أن   Near & Miceli (1985)ذكر

وأخيرًا أن يكون المبلغ ممن يضعون مصلحة المجتمع   ،االنحرافات التي يكتشفها داخل المنظمة
في  الذي سيتم اإلبالغ عنه    االنحراففي مرتبة أعلى من مصلحة المنظمة التي يعمل بها. ثم  

هي أي ممارسة أو جريمة يعاقب عليها القانون،  و أنه إما أن يكون في الممارسات غير القانونية  
هي الممارسة التي تعتبر خاطئة من وجهه نظر المبلغ عن االنحراف، أو  و و غير األخالقية  أ

هي الممارسات التي تعد غير مقبولة من وجهه نظر المجتمع الذي تعمل فيه و غير المشروعة  
يوجد نوعين من اإلبالغ عن االنحرافات   حيثالتي سيتم إبالغها  الجهةالمنظمة. ويلي ذلك 
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وسائل اإلعالم، أو منظمات المجتمع المدني، أو الجهات في  ويتمثلغ الخارجي وهما: اإلبال
مراحل اإلبالغ    وأخيراً   .بالمنظمةفي اتباع اإلجراءات الرسمية    ويتمثلالقانونية، واإلبالغ الداخلي  

االنحرافات: ب حيث    عن  الفرد  و يمر  اإلبالغ  قرار  اتخاذ  قبل  المراحل  من  ما  عدد  يفسره هذا 
أوضح   حيث  األربعة:  المكونات  نظرية  وهما:  أساسيتين  هذه    Rest (1986)نظريتين  أن 

النظرية تفترض أن اتخاذ أي قرار أخالقي يمر بأربعة مراحل هي: الوعي األخالقي، والتفكير 
األخالقي. التصرف  ثم  األخالقية،  والنية  المخط و   األخالقي،  السلوك  أورد طنظرية  حيث   :

Ajzen (1987)   أن هذه النظرية تفترض أن قرار الفرد يعتمد على ثالثة عناصر هي: االتجاه
أنه  وترى الباحثة    نحو السلوك، والمعيار االجتماعي لتقييمه، ودرجة السيطرة على السلوك.

داخليًا ومحاولة السيطرة عليها قبل   المشكالت  حل  يتسنى  حتى من المهم التبليغ في أى مرحلة  
 الجهات القانونية الرسمية.  تدخلتفاقمها بما يتطلب 

،  ذلكتعددت وجهات نظر الباحثين على    أبعاد اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية:-ج
 :والذي ينقسم إلي بعدين وهما Near & Miceli(1995ومنها تصنيف )

الخارجي • يحدث  الخارجي  أن اإلبالغ    Near & Miceli (1995يذكر )حيث    :  اإلبالغ 
مستلم الشكوى من خارج المنظمة، مثل وسائل اإلعالم، أو منظمات المجتمع  عندما يكون  

القانونية. الجهات  أو  طرف   وأحياناً   المدني،  إلى  االنحرافات قرر اإلبالغ  المبلغ عن  يكون 
خارجي منذ البداية، وذلك في حالة أنه يرى أن اإلبالغ الداخلي لن يكون مالئم واالستجابة ال 

المبلغين يحاولون في البداية اإلبالغ   ، وأنالخارجي يعطي رد فعل مناسبتحدث، وأن اإلبالغ  
عبرعن   الخارجية.  االنحرافات  القنوات  قبل  الداخلية  أورد)  القنوات   .et al(  2009وكما 

Vadera      الوسيلة المثلي التي يمكن أن    تعدأن قضية اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية
الذين يقومون بتصرفات غير أخالقية داخل مكان العمل،    تستخدمها المنظمة بغرض مراقبة

وأن القادة والمرؤوسين هم األكثر قدرة على ايقاف التصرفات الالأخالقية التي تحدث داخل 
أن المبلغ عن االنحراف قد يشعر أن اإلبالغ إلى جهات خارجية   وترى الباحثة  .المنظمات

اقتناعه بقدرة اإلبالغ الداخلي على إيقاف يعد الخيار األفضل بالنسبة له، في حالة عدم  
يبرر ما قد تقوم   بمااالنحراف، األمر الذي قد يعرضه التهامات منها عدم الوالء للمنظمة  

   به المنظمة من إجراءات انتقامية ضده.
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أن قيام العاملين بتقديم تقارير داخلية    Zhang et al. (2009)يوضح:  اإلبالغ الداخلي •
عن االنحرافات التي يالحظونها داخل مكان العمل يعد الخيار األخالقي األفضل الذي يجب  

ان اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية يسمح   Yeoh (2014)أن تدعمه المنظمة. وكما أورد  
أن اإلبالغ الداخلي   ى الباحثةوتر بتصحيح األخطاء السابقة، وتجنب العواقب المرتبطة بذلك.  

عن االنحرافات التنظيمية هو المرحلة األولي التي إذا لم يتم حل االنحراف من خالله والوصول  
كما المرحلة الثانية وهي اإلبالغ عن االنحراف خارجيًا.    إلى لرضا المبلغ، يضطر أن ينتقل  

 Ponnu et al. (2008) اسة  ركزت العديد من الدراسات على اإلبالغ الداخلي فقط ومنها در 
من    التي يتكون  مقياس  االنحرافات    أربعقدمت  عن  الداخلي  اإلبالغ  تقيس  فقط  عبارات 

ثم   تصميم مقياس مكون من   Park & Blenkinsopp (2009)قدمت دراسة  التنظيمية، 
ثمانية عبارات لقياس كل من اإلبالغ الخارجي واإلبالغ الداخلي عن االنحرافات التنظيمية، 

 .  وهذا ما اعتمدت الدراسة الميدانية للبحث
أشارت الدراسات    :العالقة بين التنمر واإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية  –  3

العد في  التأثير  زاوية  من  التنمر  السلبية  ألهمية  العواقب  من  ومنها:  و يد  النتائج  من  العديد 
التحرش في مكان العمل، ونية ترك العمل، وعدم األمان الوظيفي، كل هذا يساهم في ارتفاع  
معدل دوران العمل، وزيادة معدالت الغياب، ثم نية ترك العمل، وصواًل الرتفاع التكاليف التي  

عن االنحرافات التنظيمية يتطلب وجود نظام مطبق    وأن االبالغ  لذلك،تتحملها المنظمة نتيجة  
عن   االفصاح  من  ويمكنهم  الموظفين  يشجع  وإحالتها    أيللتبليغ  مخالف  لسلوك  مشاهدات 

المناسبة   عن   إلىبالطريقة  اإلبالغ  على  التنمر  تأثير  زاوية  من  أما  المعنيين.  األشخاص 
اإلبالغ عن االنحرافات التي تحدث    االنحرافات التنظيمية الذي قد يتمثل في عزوف األفراد عن

في محيط العمل خوفًا من التعرض إلى أشكال التنمر، حيث قد يتعرض المبلغون إلى احتمال 
.  الفصل التعسفي أو الطرد أو خفض المكانة الوظيفية أو المماطلة في الوفاء بالمستحقات 

أن التنمر يعد الجانب المظلم من االبالغ عن االنحرافات التنظيمية، حيث   وترى الباحثة
توجد العديد من البيئات التنظيمية حاضنة للتنمر الوظيفي وتعد بيئات ضاغطة يشعر فيها 
العاملين بعدم األمان والضغط النفسي، والتأثير في جودة العمل، وعدم االندماج الوظيفي، 

 الشك في مكان العمل.  وانتشار حالة من السخط و 
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تتمثل في ندرة الدراسات التي ربطت بين متغيرات الدراسة،  :  ثانيًا: مشكلة البحث 
تابع،   كمتغير  التنظيمية  االنحرافات  عن  واإلبالغ  مستقل  كمتغير  قامت   وقدالتنمر 

مفردة من العاملين   30الباحثة بعمل دراسة استطالعية على عينة ميسرة مكونة من  
الدراسةمبالقطاعات   الهدف    حل  الميدانية والتي كان  الدراسة  خصائص  تحمل كافة 

منها صياغة مشكلة البحث وتحديد متغيرات البحث وتحديد أهداف وفروض البحث، 
العينة بنسب متفاوتة في الموافقة على    استجابةوقد أسفرت الدراسة االستطالعية عن  

ينة بنسب ضعيفة في الموافقة  استجابت الع، في حين  األسئلة الخاصة بأبعاد التنمر
ومن ثم تكمن مشكلة    على األسئلة الخاصة بأبعاد اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية.

"ما أثر التنمر على االبالغ عن االنحرافات التنظيمية   :التساؤل الرئيسي  الدراسة في
يمكن    الرئيسيالتساؤل  ومن خالل    .لدى العاملين بالقطاعات الخدمية بوزارة المالية؟ "

 التالية: الفرعية صياغة التساؤالت 
 ما مدى توافر أبعاد التنمر بالقطاعات محل الدراسة؟  (1
 ما مدى توافر أبعاد اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية في القطاعات محل الدراسة؟  (2
األبعاد األكثر تأثيرًا    وأيالتنمر على اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية؟    هل يؤثر (3

 تنمر بالقطاعات محل الدراسة؟  على ال
 ثالثًا: أهداف البحث:  

 تحديد مدى توافر أبعاد التنمر بالقطاعات محل الدراسة.  .1
 تحديد مدى توافر أبعاد اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية بالقطاعات محل الدراسة.  .2
عن   .3 اإلبالغ  أبعاد  على  التنمر  ألبعاد  أثر  هناك  كان  إذا  ما  االنحرافات  تحديد 

 التنظيمية.
لتقديم  .4 الميدانية  الدراسة  نتائج  على  بناًء  التوصيات  من  مجموعة  إلى  التوصل 

 مقترحات للحد من ظاهرة التنمر مما يساعد على اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية.
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 :  البحثرابعًا: متغيرات ونموذج 
 وذلك على النحو التالي: توضح الباحثة فيما يلي كاًل من متغيرات ونموذج البحث 

 تقوم الدراسة الحالية على متغيرين وهما:  متغيرات البحث: -1
المستقل (أ المتعلق   :المتغير  )التنمر  وهي:  الثالثة  بأبعاده  التنمر  في  يتمثل 

 بالعمل، والتنمر الشخصي، والتنمر المتعلق باإليذاء الجسدي(.
  االثنينتنظيمية بأبعاده  : يتمثل في اإلبالغ عن االنحرافات الالتابعالمتغير    (ب

 . (، واإلبالغ الداخلي اإلبالغ الخارجيوهما: )
 نموذج لمتغيرات البحث والعالقة بينهم:  التالييوضح الشكل  نموذج البحث: -2

 المتغير التابع   المتغير المستقل 
 التنمر 

Bullying 
 اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية  

Whistleblowing 
 بالعمل التنمر المتعلق 

Work Bullying 
 التنمر الشخصي 

Personal Bullying 
 التنمر المتعلق باإليذاء الجسدي 

Physically Bullying 

 

 اإلبالغ الخارجي 
External Whistleblowing 

 اإلبالغ الداخلي
Internal Whistleblowing 

 ( نموذج لمتغيرات الدراسة 1شكل رقم )
 المصدر: من إعداد الباحثة. 
في ضوووووووء مشووووووكلة البحث وأهدافها تمت صووووووياعة  :  البحثخامسااااًا: فرو  

الفروض بصووووووووووووورة الفرض العدمي، وذلك لعدم وجود دراسووووووووووووات سووووووووووووابقة جمعت بين 
 متغيرات الدراسة، وكانت الفروض كالتالي:

يوجد أثر ذو داللة معنوية ألبعاد التنمر على ُبعد اإلبالغ   "ال  الفر  الرئيس األول:
 حرافات التنظيمية".  الخارجي عن االن

يوجود أثر ذو داللوة معنويوة ألبعواد التنمر على ُبعود اإلبالغ  ال "  الفر  الرئيس الثااني:
 الداخلي عن االنحرافات التنظيمية". 
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 : سادسًا: منهجية البحث
 وذلك كمايلي: ء: تصميم قائمة االستقصا -1

 البيانات الديمجرافية.  القسم األول: - أ
 :متغيرات البحث وذلك كما يلي ويشمل القسم الثاني –ب 

المكون    Einarsen & Hoel(2001)وتم قياسه باالعتماد على مقياس    التنمر: -
التنمر المتعلق    الُبعد األول:  يلي:  عبارة تتعلق بثالثة أبعاد مقسمة كما  22من  

ب المعلومات التي تؤثر ومنها: أتعرض لحج  ( عبارات8بالعمل ويتم قياسه بوو )
ومنها:    ( عبارة11التنمر الشخصي ويتم قياسه بوو )  الُبعد الثاني:و .  على أدائي

التنمر المتعلق باإليذاء   الُبعد الثالث:.  لنشر القيل والقال والشائعات عنيأتعرض  
ومنها: أتعرض للتهديد بالعنف أو اإليذاء   ( عبارات3الجسدي ويتم قياسه بوو )

 البدني أو االعتداء الفعلي. 
االنحر  - عن  التنظيمية:اإلبالغ  مقياس    افات  على  االعتماد   & Park وتم 

Blenkinsopp(2009)    الُبعد األول:   عبارات مقسمة كما يلي:   8المكون من 
( بوو  قياسه  ويتم  االنحرافات  عن  الخارجي  عبارات4اإلبالغ  أخبر (  ومنها:   ،

لي  اإلبالغ الداخ  الُبعد الثاني:المسؤولين خارج المنظمة باالنحرافات التنظيمية.  
 ( بوو  قياسه  ويتم  االنحرافات  عبارات4عن  الرسمية  (  القنوات  استخدم  ومنها:   ،

 المقررة داخل المنظمة لإلبالغ عن االنحرافات. 
 مجتمع وعينة البحث:  -2

القطوواعووات الخوودميووة  قطوواعووات فقط من    4يتمثوول مجتمع البحووث في    مجتمع البحااث: - أ
 كمايلي: ( مفردة2354والبالغ عددهم )بوزارة المالية 
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 أعداد العاملين بالقطاعات الخدمية بوزارة المالية  (1جدول رقم )
 عدد العاملين  اسم القطاع  م
 941 األمانة العامة  1
 895 مكتب الوزير  2
 264 الموازنة العامة  3
 254 التمويل 4

 2354 اإلجمالي 

 .2021من إعداد الباحثة في ضوء بيانات الوزارة في يناير  المصدر:
د ت عينة    اعتمدت الباحثة: عينة البحث -ب على أسووولوب العينة العشووووائية البسووويطة، وُحدة 

 (Thompson, 2010) :وفقًا للمعادلة التالية  الدراسة
N× (P [1-P]) 

n = 
1-{ [ N×2  (d ÷P])-) ] + (P [1 2z   

= تعني الدرجة المعيارية عند الخطأ المسموح به   Z،  = حجم المجتمع  N  حيث أن:
= تعني احتمالية ظهور المفردة وتساوي   P،  ( %95( عند معامل ثقة )1.96وتساوي )

(0.5) ،d   ( 0.05= نسبة الخطأ .) 
العينة =   السابقة نجد أن حجم  المعادلة  استخدام   وتم  تقريبًا.  مفردة 330وبالتعويض في 

( فردًا  350حيث قامت الباحثة بتوزيع استمارات االستقصاء على )،  البسيطة  العينة العشوائية 
للتحليل   المرتدة والصالحة  البحث وقد بلغ عدد االستمارات  بالقطاعات محل  العاملين  من 

( استقصاء  338اإلحصائي  استمارة  االكتفاء (  تم  لذا  للعينة،  األدني  الحد  من  أكثر  وهو 
 ( استمارة فقط. 330بتحليل عدد )

 طبقًا للبيانات الديمجرافية:نتائج توصيف عينة البحث  التالي ويوضح الجدول 
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 توزيع عينة البحث طبقًا للبيانات الديموجرافية (2جدول رقم )

النسب المئوية   العدد  العناصر  المتغيرات 
)%( 

 %56.4 186 ذكر النوع 
 %43.6 144 أنثى

 المستوى العلمي

 % 3 10 دكتوراه
 %8.5 28 ماجستير 

 %17.9 59 دبلوم دراسات عليا
 %53.6 177 مؤهل جامعي
 % 17 56 أقل من جامعي

 المستوى التنظيمي
 %3.3 11 إدارة عليا 
 %18.2 60 إدارة وسطى 
 %30.3 100 إدارة إشرافيه 
 %48.2 159 باحث

 الخبرة 
 %4.5 15 سنوات 5 – 1من 
 %15.8 52 سنوات  10 – 6من 
 %29.4 97 سنة   15 –  11من 
 %50.3 166 سنة فأكثر  15

 العمر
 %33.9 112 سنة  30أقل من 
 %45.8 151 سنة   40 –  31من 
 %18.8 62 سنة   50 –  41من 
 %1.5 5 سنة فأكثر  50

 المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء مخرجات التحليل اإلحصائي للبيانات.
% من إجمالي حجم    56يتضح من الجدول السابق ما يلي: أن نسبة الذكور تمثل  

العينة، كما أن الغالبية العظمى من حجم العينة حاصلون على تعليم جامعي ويمثلون  
% من    50.3كما أن    ،% من حجم العينة إدارة إشرافيه  30.3بينما يمثل    %،   53

% من حجم    45.8سنة فأكثر، وكذلك    15حجم العينة خبراتهم الوظيفية تقع في مدى  
باإلضافة إلى أن مفردات العينة   سنة.   40  –   31العينة تقع في المدي العمري من  

 الداخلة في التحليل تحتوي على قدر مقبول من التباين من حيث العوامل الديموجرافية.
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   أساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة في البحث:-3
( عبارة تقيس 22على )المقياس  يحتوي    العاملي التوكيدي لمقياس التنمر:التحليل  -أ

( عبارة، 11( عبارات، والتنمر الشخصي )8ثالثة أبعاد وهي: التنمر المتعلق بالعمل )
( الجسدي  باإليذاء  المتعلق  العاملي 3والتنمر  التحليل  إجراء  بعد  واتضح  عبارات،   )

لها   عبارات  هناك  أن  تشبالتوكيدي  جودة   ع درجة  انخفاض  إلى  باإلضافة  منخفضة، 
 وتم االستبعاد كالتالي:  ،توفيق النموذج. لذلك فقد تم اجراء تعديل على النموذج

بالعمل(   • المتعلق  )التنمر  األول  عبارتين  الُبعد  اسبعاد  لحجب    :ماوهتم  أتعرض 
 أتلقى أوامر أقل من مستوى كفاءتي.، و المعلومات التي تؤثر على أدائي 

الشخصي(   • )التنمر  الثاني  استبعاد عبارتين  الُبعد  يقوم اآلخرون بإعطائي   :ماوهتم 
أتعرض لتلميحات أو ، و مالحظات مهينة أو مسيئة عني، أو عن حياتي الشخصية

حيث أظهر التحليل تباين مشترك    اشارات من اآلخرين بأنه يجب على إنهاء عملي.
   قة القياس.بين أخطاء القياس يرجع إلى التشابه في طري

مقياس التنمر، بعد إجراء التعديل لنتائج التحليل العاملي التوكيدي    التالي ويوضح الشكل  
 وإعادة اختبار المقياس.

 
 نتائج التحليل العاملي التوكيدي لعبارات مقياس التنمر (2شكل رقم )

 .AMOSالمصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
 :نموذج التحليل العاملي التوكيدي يوضح مؤشرات جودة توفيق التالي والجدول 
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 مؤشرات جودة توفيق نموذج التحليل العاملي التوكيدي للتنمر  (3جدول رقم )
 المؤشر  القيمة المعيارية  قيمة المؤشر 

 df  (CMIN/DF) الحرية درجاتو  𝝌𝟐  قيمة االختبار 3أقل من أو تساوي  2.092
 p-valueالقيمة االحتمالية  اااا 0.000
 Goodness fit index (GFI) مؤشر جودة المطابقة تقترب من الواحد الصحيح  0.949
 Comparative fit index (CFI) مؤشر المطابقة المقارن  تقترب من الواحد الصحيح  0.969
 Normed fit index (NFI) مؤشر المطابقة المعياري  تقترب من الواحد الصحيح  0.943
 Incremental fit index (IFI) مؤشر المطابقة المتزايد تقترب من الواحد الصحيح  0.970
 Tucker-Lewis index (TLI) مؤشر توكر لويس تقترب من الواحد الصحيح  0.946

 0.08أقل من أو تساوي  0.058
 (RMSEAجذر متوسط مربعات الخطأ التقريبي )

Root mean square error of approximation 

 .AMOSالمصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
 القياس نموذج جودة على  يدل ما  وهو  مطابقة المؤشرات  اغلب  يوضح الجدول السابق أن 

 .أجله من  أُعد ما  يقيس النموذج الميدانية، وأن  للبيانات  ومطابقته
 الجدول التالي نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمتغير التنمر: كما يوضح  

 نتائج التحليل العاملي التوكيدي للتنمر  (7)رقم جدول 

األبعاد 
رقم العبارة  
 

 المعامالت  العبارة
الخطأ  
 T المعياري 

مستوى 
 المعنوية 

التنمر المتعلق بالعمل
 0.000 8.604 0.080 0.684 يتم اهمال آرائي من قبل اآلخرين. 3 

 0.000 10.486 0.096 1.012 أطالب بإنجاز المهام في مواعيد غير مناسبة.  4
 0.000 10.705 0.094 1.005 أتعر  للرقابة المبالغ فيها على عملي.  5
 0.000 4.907 0.102 0.498 أتعر  للمماطلة عندما أطلب شىء استحقه. 6
 0.000 11.660 0.091 1.056 أتعر  لضغط عمل اليمكن تحمله.  7
 ---- ---- ---- 1.000 أتعر  للتقليل من شأني والسخرية فيما يتعلق بعملي.  8

التنمر الشخصي 
أتعر  إللغاء المهام الرئيسية للمسئولية أو استبدالها   1 

 بمهمة غير مناسبة.
1.000 ---- ---- ---- 

 0.000 10.125 0.123 1.241 أتعر  لنشر القيل والقال والشائعات عني.  2
 0.000 10.254 0.137 1.403 أتعر  للتذكير المتكرر بأخطائي.  5
 0.000 10.022 0.137 1.372 أتعر  لمواجهه رد فعل عدائي. 6
 0.000 8.022 0.118 0.946 أتعر  للتجاهل واالستبعاد.  7
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 للتنمر نتائج التحليل العاملي التوكيدي  (7)رقم جدول تابع 

األبعاد 
رقم العبارة  
 

 المعامالت  العبارة
الخطأ  
 T المعياري 

مستوى 
 المعنوية 

التنمر  
الشخصي 
 0.000 10.474 0.118 1.239 أتعر  لإلنتقاد المستمر ألخطائي.  8 

 0.000 10.184 0.095 0.969 أتعر  للنكات الساخرة من الناس.  9
 0.000 9.193 0.126 1.154 أتعر  لشن إدعاءات ضدي.  10

التنمر المتعلق  
باإليذاء الجسدي 
 ---- ---- ---- 1.000 .أتعر  للصياح أثناء إنجاز المهام والغضب العفوي  1 

في   2 المتمثلة  التهديدية  للسلوكيات  أتعر  
 اإلشارة باألصبع، التعر  للمساحة الشخصية.

0.505 0.051 9.958 0.000 

اإليذاء البدني أو االعتداء  أتعر  للتهديد بالعنف أو   3
 0.000 3.760 0.031 0.118 الفعلي. 

 .AMOSالمصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
 %.1مقياس التنمر كانت معنوية احصائيًا عند  عباراتان كل السابق  الجدول يوضح

المقياس   يحتوى   االنحرافات التنظيمية:التحليل العاملي التوكيدي لمقياس اإلبالغ عن   •
تقيس   ( عبارات4)وكذا  اإلبالغ الخارجي،    ُبعد  منها  ( عبارات 4) تقيس (عبارات 8على)
 انخفاض وأيضاً  منخفضة، تشبع درجة  لها عبارات  هناك ان  واتضح  اإلبالغ الداخلي،ُبعد  

حيث أظهر التحليل تباين مشترك بين أخطاء القياس يرجع إلى  النموذج، جودة توفيق
نتائج التحليل العاملي التوكيدي بعد إجراء   التالي التشابه في طريقة القياس. ويوضح الشكل  

 :التعديل وإعادة اختبار المقياس

 
 االنحرافات التنظيمية نتائج التحليل العاملي التوكيدي لعبارات مقياس اإلبالغ عن  (3شكل رقم ) 

 .AMOSالمصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
 :نموذج التحليل العاملي التوكيدي يوضح مؤشرات جودة توفيق التالي والجدول 
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 مؤشرات جودة توفيق نموذج التحليل العاملي التوكيدي لإلبالغ عن االنحرافات  (5جدول رقم ) 
 المؤشر القيمة المعيارية  المؤشر قيمة 

 df  (CMIN/DF) الحرية  درجاتو  𝝌𝟐  قيمة االختبار 3أقل من أو تساوي  2.241
 p-valueالقيمة االحتمالية  اااا 0.000
 Goodness fit index (GFI) مؤشر جودة المطابقة تقترب من الواحد الصحيح  0.980
 Comparative fit index (CFI) المطابقة المقارن مؤشر  تقترب من الواحد الصحيح  0.993
 Normed fit index ( NFI)   مؤشر المطابقة المعياري  تقترب من الواحد الصحيح  0.988
 Incremental fit index ( IFI)  مؤشر المطابقة المتزايد تقترب من الواحد الصحيح  0.993
 Tucker-Lewis index (TLIمؤشر توكر لويس )  تقترب من الواحد الصحيح  0.987

 0.08أقل من أو تساوي  0.061
 (RMSEAجذر متوسط مربعات الخطأ التقريبي ) 

Root mean square error of approximation 

 .AMOSالمصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
 القياس  نموذج جودة على  يدل وهوما مطابقة المؤشرات  اغلب  يوضح الجدول السابق أن 

   .أجله من  أُعد ما  يقيس النموذج الميدانية، وأن  للبيانات  ومطابقته
العاملي التوكيدي وفقًا لمعامل االنحدار  لمتغير  كما يوضح الجدول التالي نتائج التحليل  

 اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية: 
 نتائج التحليل العاملي التوكيدي لإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية (6)رقم جدول 

 األبعاد 
رقم 
 المعامالت  العبارة العبارة

الخطأ  
 T المعياري 

مستوى 
 المعنوية 

اإلبالغ الخارجي 
 ---- ---- ---- 1.000 المسئولين خارج المنظمة باالنحرافات التنظيمية. أخبر  1 

المنظمة  2 خارج  المقررة  الرسمية  القنوات  استخدم 
 لإلبالغ عن االنحرافات. 

1.121 0.060 18.818 0.000 

 0.000 15.849 0.067 1.056 اكشف عن االنحرافات لألفراد المناسبين خارج المنظمة. 3

اإلبالغ الداخلي 
 ---- ---- ---- 1.000 أخبر المسئولين داخل المنظمة باالنحرافات التنظيمية. 1 

المنظمة  2 داخل  المقررة  الرسمية  القنوات  استخدم 
 لإلبالغ عن االنحرافات. 

1.052 0.034 31.240 0.000 

 0.000 27.447 0.038 1.044 اكشف عن االنحرافات لألفراد المناسبين داخل المنظمة. 3
 0.000 32.388 0.034 1.088 أخبر اإلدارة العليا باالنحرافات التنظيمية.  4

 .AMOSالمصدر: من إعداد الباحثة بناًء على نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج 
الجدول   عن   السابقيتضح من  اإلبالغ  في مقياس متغير  الداخلة  العبارات  ان كل 

 %.1االنحرافات التنظيمية كانت معنوية احصائيًا عند  
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معامالت ألفا كرونباخ ومعامل   التالي جدول  اليوضح    اختبار ثبات مقاييس البحث: .أ
 وذلك كمايلي:التنظيمية،  واإلبالغ عن االنحرافات  مقياس التنمرُكل من  الصدق الذاتي ل
 قيم معامالت ألفا كرونباخ والصدق الذاتي لمقاييس البحث (7ل رقم )جدو

 معامل الصدق الذاتي  قيمة معامل ألفا كرونباخ )الثبات(  عدد العبارات  المقياس 
 0.870 0.785 6 التنمر المتعلق بالعمل
 0.925 0.856 8 التنمر الشخصي 

 0.741 0.550 3 التنمر المتعلق باإليذاء الجسدي 

 0.933 0.872 3 اإلبالغ الخارجي 
 0.978 0.957 4 اإلبالغ الداخلي 

 المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء التحليل اإلحصائي للبيانات.
يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت ألفا للثبات بالنسبة لمقاييس الدراسة مرتفعة 

( لمتغير التنمر، بينما تراوحت ما بين 0.856  :0.550نسبيًا، حيث تراوحت ما بين )
الحد   (0.957  :0.872) تتجاوز  وبالتالي  التنظيمية،  االنحرافات  عن  اإلبالغ  لمتغير 

الدراسة   لمقاييس  الذاتي  الصدق  معامالت  قيم  تراوحت  كما  عليه،  المتعارف  ما األدنى 
فات التنظيمية، لإلبالغ عن االنحرا  ( 0.978  :0.933( للتنمر، و) 0.925  :0.741)بين 

 عن الصدق وقدرة المقياس على قياس ما وضع ألجله.  ما يعبروهو  
واالستقرار   الباحثةستنتج  تو  الثبات  من  عالية  درجة  وجود  سبق  مما 

واالعتمادية للمقاييس المستخدمة في الدراسة وصالحيتها لجمع بيانات الدراسة الميدانية  
 تائج عينة الدراسة على المجتمع. واختبار فرضياتها، ومن ثم إمكانية تعميم ن
 سابعًا: نتائج الدراسة الميدانية:  

عرض باختبار    يتم  الخاصة  النتائج  عرض  يلي ذلك  ثم  للبحث،  الوصفي  اإلحصاء 
 فروض البحث، وذلك من خالل النقاط التالية:

الوصفي: .1 المعيارية   االحصاء  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  حساب  تم 
  :التنمر، وأبعاد اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية، وذلك على النحو التاليألبعاد 

 جدول ذلك كما يلي:اليحتوي هذا المقياس على ثالثة أبعاد، ويوضح  التنمر: •
  



 أثر التنمر على اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية         حنان السيد أحمد الدماطي         تاريخ قبول النشر2021/6/6

311                                        المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد التنمر 8جدول رقم ) 
 المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  األبعاد  م
 0.872 2.361 التنمر المتعلق بالعمل 1
 0.795 1.984 التنمر الشخصي  2
 0.661 1.644 التنمر المتعلق باإليذاء الجسدي  3

 المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء التحليل اإلحصائي للبيانات.
توضح نتائج الجدول السابق مدى توفر أبعاد التنمر في القطاعات محل الدراسة، حيث  

، ويمكن ارجاع ذلك لى تركيز االستجابات وعدم تشتتهاقيم االنحراف المعياري ع  تدل
    .الى عدم وضوح مفهوم التنمر أو تخوف المستقصي منهم للتعبير عن رأيهم

االنحرافات   • األبعاد   التنظيمية:اإلبالغ عن  من  اثنان  على  المقياس  هذا  يحتوي 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك كما يلي:   التاليويوضح الجدول  

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية 9جدول رقم )
 عياري االنحراف الم المتوسط الحسابي  األبعاد  م
 0.901 1.704 اإلبالغ الخارجي  1
 1.364 3.669 اإلبالغ الداخلي  2

 المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء التحليل اإلحصائي للبيانات.
توضح نتائج الجدول السابق مدى توفر أبعاد اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية في  

ابات  على تركيز االستج  تدل قيم االنحراف المعياري القطاعات محل الدراسة، حيث  
 .إلبالغ عن االنحرافاتلالمستقصي منهم    إدراك، ويمكن ارجاع ذلك الى  وعدم تشتتها

البحث .2 فرو   الخطي تم  :  اختبار  االرتباط  مشكلة  وجود  عدم  من  التحقق 
معامل  اختبار  خالل  من  وذلك  النتائج.  دقة  على  تؤثر  أن  يمكن  والتي  المتعدد 

 التالي ذلك: ويوضح الجدول  ((VIF تضخم التباين
 التنمر -لألبعاد المستقلة  (VIF) ( معامالت تضخم التباين10جدول رقم )

 (VIF) التباينمعامل تضخم   األبعاد المستقلة 
 2.004 التنمر المتعلق بالعمل
 2.822 التنمر الشخصي 

 2.050 التنمر المتعلق باإليذاء الجسدي 

 المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء التحليل اإلحصائي للبيانات.
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وهذا يعني  (   3)أقل من   (VIF) يتضح من الجدول السابق ان جميع معامالت تضخم التباين 
قة االرتباط بين األبعاد المستقلة ال تؤثر بالسلب على نموذج االنحدار. وبالتالي ليس الان ع

نموذج االنحدار،  بواقي  بحساب  الباحثة  قامت  الخطي. كما  باالزدواج  هناك مشكلة متعلقة 
تنتشر حول خط االنحدار، ومن ثم فإن    وإنهاوتوصلت الى انها تتبع منحنى التوزيع الطبيعي 

 .هيكل متجانس البيانات ذات
 معنوية داللة ذو أثر يوجد  ال " انه على الفر  هذا ينص  :األول الرئيس الفر -1

 :إلى وينقسم ،" على اإلبالغ الخارجي عن االنحرافات التنظيمية التنمر ألبعاد
على اإلبالغ الخارجي عن  لُبعد التنمر المتعلق بالعمل  معنوية داللة ذو أثر يوجد ال   1/1

 االنحرافات التنظيمية.
اإلبالغ الخارجي عن االنحرافات  على  لُبعد التنمر الشخصي   معنوية داللة ذو أثر يوجد ال 2/1 

 .التنظيمية
اإلبالغ الخارجي  لُبعد التنمر المتعلق باإليذاء الجسدي على معنوية داللة ذو أثر يوجد ال  3/1 

 .عن االنحرافات التنظيمية
التنمر واإلبالغ الخارجي  أبعاد بين البسيط االرتباط معامالت بحساب الباحثة قامت

 :التالي النحو على النتائج وكانت عن االنحرافات التنظيمية
 التنمر واإلبالغ الخارجي عن االنحرافات التنظيمية  أبعاد بين البسيط االرتباط معامالت( 11جدول رقم )

 المتغيرات 
التنمر المتعلق  
 التنمر الشخصي  بالعمل 

التنمر المتعلق باإليذاء  
 الجسدي 

اإلبالغ  
 الخارجي 

    1 التنمر المتعلق بالعمل
   1 ** 0.704 التنمر الشخصي 

التنمر المتعلق باإليذاء  
 الجسدي 

0.553 ** 0.712 ** 1  

 1 ** 0.221 ** 0.165 0.013- اإلبالغ الخارجي 
 . ( 0.01)معنوية  مستوى  عند إحصائية داللة ذات المحسوبة القيمة أن إلى ** تشير
 .للبيانات اإلحصائي التحليل نتائج ضوء  في  الباحثة  إعداد  من: المصدر
 المستقلة ألبعاد التنمر الفرعيةرات  المتغي  بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول من يتضح

اإلبالغ الخارجي عن  التابع  والمتغيروهي التنمر الشخصي والتنمر المتعلق باإليذاء الجسدي 
(، في حين أن معامل االرتباط 0.01)معنوية   مستوى  عندئيًا  إحصا دالة االنحرافات التنظيمية
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والذي   معنوي  غير  الخارجي  اإلبالغ  التابع  والمتغير  بالعمل  المتعلق  التنمر  بعد     قيمتهبين 
 لمتغير الفرعية المستقلة األبعاد بين  لالرتباط بالنسبة أما( وذو عالقه عكسية.  0.013-)

 التنمر أبعاد أثر ولقياس ،ةجوهري  ترابط عالقة وجود إلى معامالت االرتباط تشير التنمر،
 االنحدار أسلوب  باستخدام الباحثة قامت  اإلبالغ الخارجي عن االنحرافات التنظيمية، على

 :يلي  المتعدد وذلك كما
 ( نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألبعاد التنمر على اإلبالغ الخارجي عن االنحرافات التنظيمية 12جدول رقم )

معامل   أبعاد المتغير المستقل 
 االنحدار 

قيم معامالت  
االنحدار  
 Betaالمعياري  

 قيمة 
T-Test 

مستوى 
 .Sigالمعنوية 

نتيجة 
 االختبار 

 معنوي  0.000 3.746- 0.280- 0.290- التنمر المتعلق بالعمل
 معنوي  0.031 2.169 0.193 0.219 التنمر الشخصي 

 معنوي  0.002 3.153 0.239 0.325 التنمر المتعلق باإليذاء الجسدي
 1.420 الثابت 

 R 0.297معامل االرتباط 

 معامل التحديد  2Rمعامل التحديد 
 2R =0.088 

 معامل التحديد المعدل 
 (Adjusted) 2R   =0.080 

 F   =0.000معنوية  F   =10.510قيمة  Fاختبار جودة النموذج 
 .Y الخارجياإلبالغ  = التابع المتغير

 .0.01)  معنوية ) مستوى  عند إحصائية داللة ذات المحسوبة القيمة أن إلى ** تشير
 .اإلحصائي التحليل نتائج ضوء  في  الباحثة  إعداد  منالمصدر: 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
 أبعاد في والمتمثل المستقل المتغير بين موجبة ارتباط عالقة وجود :  (R)االرتباط   معامل  - أ

والمتغير التنظيمية التابع التنمر  االنحرافات  عن  الخارجي   معامل كان حيث اإلبالغ 
 (. 0.297) يساوي  االرتباط

  (%8.8)نسبة   تفسر الفرعية المستقلة المتغيرات أن النتائج توضح:   )2R(التحديد معامل  -ب
 أخرى، أي عوامل إلى ترجع المفسرة غير والنسب التابع،  المتغير في الكلى التغير من
 معامل أن كماالتنظيمية،  اإلبالغ الخارجي عن االنحرافات   في للتنمر هناك تأثير أن

مسئولأن   اظهر  المعدل التحديد  حوالي  عن التنمر 
 .اإلبالغ الخارجي عن االنحرافات التنظيمية في الحاصل التباين من %( 8)
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 معنوية الختبار:  (F- test) باستخدام االنحدار نموذج توفيق جودة معنوية اختبار -ج
 -F  قيمة إلى أن التوصل ( وتم  F- testاختبار ) استخدام تم ككل النموذج متغيرات
test  (10.51هي )  0.00يساوي  داللة بمستوى    p ≤ 0.01) ،) جودة على ما يدل وهو 
 .االنحدار نموذج

ينص   والذيمن النتائج السابقة رفض الفرض الرئيس األول جزئيًا    تستخلص الباحثة
عن   التنمر ألبعاد معنوية داللة ذو أثر يوجد  "ال  أنه:على   الخارجي  اإلبالغ  على 

 . " االنحرافات التنظيمية
 داللة ذو أثر يوجد ال " انه على  الفرض هذا  ينص  :الثاني الرئيس الفر  -2

 :إلى وينقسم ،" على اإلبالغ الداخلي عن االنحرافات التنظيمية التنمر ألبعاد معنوية
على اإلبالغ الداخلي عن   لُبعد التنمر المتعلق بالعمل  معنوية داللة ذو أثر يوجد ال   1/1

 االنحرافات التنظيمية.
اإلبالغ الداخلي عن االنحرافات   لُبعد التنمر الشخصي على معنوية داللة ذو أثر يوجد ال 2/1 

 .التنظيمية
اإلبالغ الداخلي   لُبعد التنمر المتعلق باإليذاء الجسدي على معنوية داللة ذو أثر يوجد ال  3/1 

 .عن االنحرافات التنظيمية
التنمر واإلبالغ الداخلي عن   أبعاد بين البسيط االرتباط معامالت بحساب الباحثة قامت

 :التالي النحو على النتائج االنحرافات التنظيمية وكانت
 االنحرافات التنظيمية التنمر واإلبالغ الداخلي عن  أبعاد بين البسيط االرتباط معامالت( 13جدول رقم )

 المتغيرات 
التنمر المتعلق  
 بالعمل 

التنمر  
 الشخصي 

التنمر المتعلق  
 باإليذاء الجسدي 

اإلبالغ  
 الداخلي 

    1 التنمر المتعلق بالعمل
   1 ** 0.704 التنمر الشخصي 

  1 ** 0.712 ** 0.553 التنمر المتعلق باإليذاء الجسدي 
 1 0.021- 0.009- 0.000 اإلبالغ الداخلي 

 . (0.01)معنوية  مستوى  عند إحصائية داللة ذات المحسوبة القيمة أن إلى ** تشير
 .للبيانات اإلحصائي التحليل نتائج ضوء  في  الباحثة  إعداد  من :المصدر
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 ألبعاد التنمر المستقلة الفرعيةرات  المتغي  بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول من يتضح
الجسدي   باإليذاء  المتعلق  والتنمر  الشخصي  عن  التابع والمتغيرالتنمر  الداخلي  اإلبالغ 

التنظيمية  سالبة،  إشارة ذات(، و 0.01)معنوية   مستوى  عندئيًا  إحصا دالةغير   االنحرافات 
وبالرغم من أن العالقة عكسية إال أنها أيضًا غير معنوية.  ،  العالقة عكسية أن على يدل مام

  وهذا (،  0.000ُبعد التنمر المتعلق بالعمل فقيمة معامل االرتباط الخاصة به )  نفي حين أ
االنحرافات. مع المتغير التابع وهو اإلبالغ الداخلي عن    ارتباطعالقة    عدم وجوديدل على  

 إلى معامالت االرتباط تشير  التنمر،  لمتغير الفرعية المستقلة األبعاد بين  لالرتباط بالنسبة أما
اإلبالغ الداخلي عن االنحرافات   على التنمر أبعاد أثر ولقياس ،  جوهرية ترابط عالقة وجود

 :يلي  المتعدد وذلك كما االنحدار أسلوب  باستخدام الباحثة قامت  التنظيمية،
 التنظيمية ( نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألبعاد التنمر على اإلبالغ الداخلي عن االنحرافات 14جدول رقم )

 أبعاد المتغير المستقل 
معامل  
 االنحدار 

قيم معامالت  
االنحدار  
 Betaالمعياري  

 قيمة 
T-Test 

مستوى 
 .Sigالمعنوية 

معنوية  
 االختبار 

 غير معنوي  0.857 0.180 0.014 0.022 التنمر المتعلق بالعمل
 غير معنوي  0.968 0.041 0.004 0.006 التنمر الشخصي 

المتعلق باإليذاء  التنمر  
 غير معنوي  0.694 0.394- 0.031- 0.064- الجسدي 

 3.711 الثابت 
 R 0.025معامل االرتباط 

 2R=0.001معامل التحديد  2Rمعامل التحديد 
 معامل التحديدالمعدل 

 (Adjusted) 2R  =-0.009 
 F   =0.978معنوية  F   =0.066قيمة  Fاختبار جودة النموذج 

 .Y الداخلياإلبالغ  = التابع المتغير
 .(0.01)  معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات المحسوبة القيمة أن إلى ** تشير

 .اإلحصائي التحليل نتائج ضوء في الباحثة إعداد من المصدر: 
 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

 أبعاد في والمتمثل المستقل المتغير بين موجبة ارتباط عالقة وجود :  (R)االرتباط   معامل  - أ
 االرتباط معامل كان حيث اإلبالغ الداخلي عن االنحرافات التنظيمية التابع التنمر والمتغير

 . (0.025) يساوي 
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 في الكلى التغير  من  %1التنمر يفسر نسبة   أن النتائج  توضح:   )2R(التحديد معامل  -ب
 للتنمر تأثيرهناك   أن أخرى، أي  عوامل إلى ترجع المفسرة  غير والنسب التابع، المتغير

أن  اظهر المعدل التحديد معامل أن كما .اإلبالغ الداخلي عن االنحرافات التنظيمية في
اإلبالغ الداخلي عن االنحرافات   في الحاصل التباين من %9حوالي   عن التنمر مسئول

 .التنظيمية
 معنوية الختبار:  (F- test) باستخدام االنحدار نموذج توفيق جودة معنوية اختبار -ج

 -Fقيمة ) إلى أن التوصل ( وتم    F- testاختبار) استخدام تم ككل النموذج متغيرات
test0.00 يساوي  داللة بمستوى  (0.066) ( هي    p ≤ 0.01)،) على ما يدل وهو 
 .االنحدار نموذج جودة

ينص   والذيمن النتائج السابقة قبول الفرض الرئيس الثاني    تستخلص الباحثة
الخارجي عن  التنمر ألبعاد معنوية داللة ذو أثر  يوجد "ال  أنه: على   اإلبالغ  على 

 . " االنحرافات التنظيمية
 كمتغير اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية في التنمر أثر باختبار الباحثة قامت كما

 :االختبار نتائج التالي الجدول ويوضح كلي،
 اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية  على التنمر  ألبعاد  المتعدد  االنحدار  تحليل ( نتائج15جدول رقم ) 

 أبعاد المتغير المستقل 
معامل  
 االنحدار 

قيم معامالت  
االنحدار المعياري  

Beta 

 قيمة 
T-Test 

مستوى 
المعنوية  

Sig. 

معنوية  
 االختبار 

 معنوي غير  0.473 0.719 0.042 0.045 المتعلق بالعملالتنمر  
 معنوي  0.000 8.081 0.555 0.651 التنمر الشخصي 

التنمر المتعلق باإليذاء  
 الجسدي 

 معنوي  0.047 1.995 0.117 0.165

 0.212 الثابت 
 R 0.674معامل االرتباط 

 2Rمعامل التحديد 
 معامل التحديد 

 2R =0.454 
 التحديدالمعدل معامل 

 (Adjusted) 2R   =0.449 
 F   =0.000معنوية  F   =90.477قيمة  Fاختبار جودة النموذج 

 .  Y التنظيمية اإلبالغ عن االنحرافات  = التابع المتغير
 . (0.01) معنوية مستوى  عند إحصائية داللة ذات المحسوبة القيمة أن إلى ** تشير

 .اإلحصائي التحليل نتائج ضوء في الباحثة إعداد منالمصدر: 
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
 أبعاد في والمتمثل المستقل المتغير بين موجبة ارتباط عالقة وجود :  (R)االرتباط   معامل  - أ

والمتغير التنظيمية التابع التنمر  االنحرافات  عن   االرتباط معامل كان حيث اإلبالغ 
 . )0.674يساوي )

نسبة   أن النتائج توضح:   )2R(التحديد  معامل- ب يفسر  المستقل   المتغير 
 عوامل إلى ترجع المفسرة غير والنسب التابع، المتغير في الكلى التغير من   ) % 45.4)

 معامل أن كما .اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية في للتنمر تأثيرهناك   أن  أخرى، أي
 في الحاصل التباين  من %44.9حوالي   عن أن التنمر مسئول اظهر المعدل التحديد

 .اإلبالغ عن االنحرافات التنظيمية
 معنوية الختبار:  (F- test) باستخدام االنحدار نموذج توفيق جودة معنوية اختبار -ج

قيمة  إلى أن التوصل ( وتم    F- testاختبار)   استخدام تم ككل النموذج متغيرات
(F- testهي ) (90.477)  0.00 يساوي   داللة  بمستوى     p ≤ 0.01)،) ما   وهو

 .االنحدار نموذج جودة على يدل
   :بناء النموذج الهيكلي )الفرضي أو البنائي(  .3

الباحثة   برنامجقامت  من    ،  AMOS Version 26 باستخدام  لمتغير الكل 
التنظيمية   االنحرافات  عن  اإلبالغ  وهو  التابع  والمتغير  التنمر،  وهو  المستقل 

نموذج   التاليلتحديد مدى جودة توفيق النموذج، ويوضح الشكل    ةكامن  اتكمتغير 
 متغيرات البحث. لالبحث الهيكلي المقترح، والذي يوضح معامالت المسار 

 
 ( النموذج البنائي لمسار متغيرات البحث 4شكل رقم )

 .AMOS برنامجل  المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي
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 .النموذجمؤشرات جودة توفيق التالي جدول  الضح كما يو 
 بالبحث( مؤشرات الحكم على جودة توفيق النموذج الخاص 16جدول رقم )

 جودة النموذج  المؤشر 
 1.158 مؤشر النسبة بين قيمة كاي تربيع ودرجات الحرية

Comparative Fit Index) CFI) 0.999 المطابقة المقارن   رمؤش 
Normed Fit Index )NFI ( 0.996 مؤشر المطابقة المعياري 

Goodness of Fit Index (GFI) 0.997 مؤشر حسن المطابقة 
Tucker-Lewis Index (TLI)0.997 لويس  - مؤشر توكر 

 0.022 (RMSEA)مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب 

 .AMOS التحليل اإلحصائي لبرنامجالمصدر: من إعداد الباحثة في ضوء نتائج 
جميع  الخاص بالحكم على جودة توفيق نموذج البحث ان    السابقيتضح من الجدول  

   .جودة نموذج البحثو مقبولة، وهو ما يدل على معنوية  المؤشرات
 : معامل المسار لمتغيرات البحث كمتغيرات كامنة التالي ويوضح الجدول 

 ( نتائج اختبار تحليل المسار لمتغيرات البحث17جدول رقم )
المتغير  
 المتغير التابع  المستقل

معامل االنحدار غير  
 T-Test المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

مستوى 
 المعنوية 

اإلبالغ عن   التنمر 
 االنحرافات التنظيمية 

-0.001 -0.012 0.123 0.099 

 المصدر: من إعداد الباحثة في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي. 
( رقم  الجدول  من  االنحرافات 20يتضح  عن  اإلبالغ  في  للتنمر  معنوي  تأثير  وجود   )

مايقرب من فسر  ي( وهو ما يدل ان التنمر  0.01)من  التنظيمية، عند مستوى معنوية أقل  
 .رافات التنظيميةمن التباين في اإلبالغ عن االنح  (% 10)

 وبذلك تستخلص الباحثة من النتائج السابقة االتي:
" ال يوجد أثر ذو دالله معنوية  فيما يخص الفرض الرئيس األول والذي ينص على انه  

 . وتم تقسيمه على النحو االتي:ألبعاد التنمر على اإلبالغ الخارجي "
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المتعلق بالعمل على اإلبالغ الخارجي. ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لُبعد التنمر   1/1
حيث تم التوصل إلى ان اإلبالغ الخارجي   ومن التحليل السابق يثبت صحة الفرض،

 يتأثر معنوي بالتنمر المتعلق بالعمل. 
ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لُبعد التنمر الشخصي على اإلبالغ الخارجي. ومن   1/2

حيث تم التوصل إلى ان اإلبالغ الخارجي    التحليل السابق يثبت عدم صحة الفرض،
 يتأثر معنوي بالتنمر الشخصي.

ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لُبعد التنمر المتعلق باإليذاء الجسدي على اإلبالغ  1/3
حيث تم التوصل إلى ان  الخارجي. ومن التحليل السابق يثبت عدم صحة الفرض،

 لق باإليذاء الجسدي.اإلبالغ الخارجي يتأثر معنوي بالتنمر المتع
 ومن ثم رفض الفر  الرئيسي األول جزئياً 

" ال يوجد أثر ذو دالله معنوية فيما يخص الفرض الرئيس الثاني والذي ينص على انه  
 وتم تقسيمه على النحو االتي: ألبعاد التنمر على اإلبالغ الداخلي ".

عمل على اإلبالغ الداخلي. ومن ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لُبعد التنمر المتعلق بال 2/1
حيث تم التوصل إلى ان اإلبالغ الداخلي ال   التحليل السابق يثبت صحة الفرض،
 يتأثر معنوي بالتنمر المتعلق بالعمل. 

الداخلي. ومن  2/2 التنمر الشخصي على اإلبالغ  لُبعد  ال يوجد أثر ذو داللة معنوية 
ل إلى ان اإلبالغ الداخلي ال حيث تم التوص  التحليل السابق يثبت صحة الفرض،

 يتأثر معنوي بالتنمر الشخصي.
ال يوجد أثر ذو داللة معنوية لُبعد التنمر المتعلق باإليذاء الجسدي على اإلبالغ  2/3

حيث تم التوصل إلى ان اإلبالغ   الداخلي. ومن التحليل السابق يثبت صحة الفرض،
 ء الجسدي.الداخلي ال يتأثر معنوي بالتنمر المتعلق باإليذا

 ومن ثم قبول الفر  الرئيسي الثاني
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 وذلك على النحو التالي:  :  التوصياتو ثامنًا: النتائج 
 تمثلت في اآلتي: والتي   :مناقشة نتائج البحث .1
  محل الدراسة العاملين بالقطاعات    إدراكتوسط واعتدال  أوضحت نتائج تحليل الفرض األول   •

التنمر   ُبعد  ألبعاد  بالعمل، وتأثر  المتعلق  التنمر  بأبعاد  معنويًا  تأثيرًا  الخارجي  االبالغ 
وهذه النتيجة   .ُبعد التنمر المتعلق باإليذاء الجسديوالتنمر الشخصي، بينما اليتأثر معنويًا ب 

فيما قد تتعرض له الضحية من سلوكيات    Rai & Agarwal (2017)تتفق من دراسة  
في أن أكثر   Lester (2009)ا اختلفت مع دراسةالتنمر فعليًا داخل مكان العمل. بينم

دراسة أيضًا  وكذا  جسديًا،  يكون  ألن  يصل  أن  يمكن  االعتداءات   Greory et  أنواع 
al.(2010)    صور من  صورة  يتبعه  ما  غالبًا  الشخصي  والتنمر  بالعمل  التنمر  أن  في 

ُتعد منطقية، ألن التنمر المتعلق باإليذاء  النتيجة  هذه  أن    ترى الباحثةو   التنمر الجسدي.
، وبما الجسدي ُيعد من السلوكيات الُمخلة بالشرف بمكان العمل ويعاقب عليها القانون 

 .ت العمل تحد من السلوك العدواني بين العاملين يعني توافر استراتيجيات لعالقا
العاملين بالقطاعات محل الدراسة   إدراكارتفاع  أوضحت نتائج تحليل الفرض الثاني   •

وأن االبالغ الداخلي    التنظيمية،ألبعاد التنمر على اإلبالغ الداخلي عن االنحرافات  
التي   Turner et al. (2014)وهذا ما اتفق مع دراسة  اليتأثر معنويًا بأبعاد التنمر،  

أكدت على ضرورة وضع استراتيجيات داخلية والعمل على بناء عالقات عمل للحد 
دراسة   وكذا  التنمر.  سلوكيات  اإليجابي   Dudek (2018)من  الدور  أبرزت  التي 

  لعالقات العمل الداخلية بالمنظمات، واالقرار بوجود السلوكيات السلبية بمكان العمل. 
الباحثةو  ينبع    ترى  قد  هذا  العملأن  مكان  إلي  األفراد  انتماء  ،  العمل   وزمالء  من 

 .  باإلضافة إلى اهتمام اإلدارة بوجود ثقافة تنظيمية إيجابية، ووجود قيادة حكيمة
أوضح   • ُبعدي كما  على  التنمر  ألبعاد  معنوي  تأثير  وجود  للدراسة  الهيكلي  النموذج 

وامل أخري من أهما دور القادة وهذا ما االبالغ عن االنحرافات التنظيمية وأن هناك ع 
  Bjorkelo et al. (2018)، ودراسة    Matthiesen et al.(2010)يتفق مع دراسة  

في أن القادة هم المسؤولين عن تأمين بيئة العمل وتوفير المناخ المالئم للحرية في 
 التعبير.
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   :توصيات البحث .2
الباحثة بصياغة مجموعة من التوصيات للقادة في ضوء نتائج الدراسة التطبيقية قامت  

 محل الدراسة سعيًا منها لتحسين جوانب القصور وهي:  اتبالقطاع
 ( توصيات البحث18جدول رقم )

 آلية التنفيذ  التوصية  م
الجهه  

المسئولة عن 
 التنفيذ 

النزمن  
 المقترح 

القواعد  1 على  التعرف 
ترتبط   التي  والقوانين 
في   للتنمر  بالتعرض 

 العمل.

على  • االطالع  بالوزارة  المتخصصة  الجهه  تولي 
للتصرفات  حد  لوضع  أخذها  يمكن  التي  األجراءات 

العاملين. ضد  السلبية  الموارد و   والممارسات  إدارة  دعم 
 البشرية في تفعيل القنوات الرسمية لها.

الشئون  • إدارة 
القانونية  

 والتحقيقات 
الموارد   • إدارة 

 البشرية

 شهر 

المحافظة على الثبات  2
وتطوير   اإلنفعالي 
مع   التعامل  طريقة 

 الضغوط النفسية .

الشخصيات  • التعامل مع  العاملين بطرق  تدريب وتوعية 
عدم   المتنمرة ووضع الحدود الالزمة في التعامل معهم.

 مواجهه التنمر بعنف عملي أو كالمي. 

 إدارة التدريب  •
الموارد   • إدارة 

 شهور  6 البشرية

تشجيع العاملين على   3
عن   االبالغ 
التي   االنحرافات 
كافة   قبل  من  ترتكب 
بالوزارة   العاملين 
عن   النظر  بغض 
مرتكب  قوة  مدى 

 االنحراف. 

ال  • الكشف  وقنوات  اجراءات  أوجه تسهيل  عن  داخلي 
 توفير الدعم المادي والمعنوي.و ، االنحراف التنظيمي

عن فصل الجهه المسئولة عن تلقي بالغات االنحرافات  •
 أي مستوى إداري وربطها مباشرة باإلدارة العليا

التأكيد على أن كافة البالغات سيتم التعامل معها بجدية   •
االنحراف  مرتكب  وأن  طرف،  ألي  تحيز  وعدم  وعدالة 
 سينال العقاب أيا كان المستوي اإلداري الذي ينتمي إليه. 

اإلدارة  •
 العليا. 

الموارد   • إدارة 
 البشرية.

الشئون  • إدارة 
نونية  القا

 والتحقيقات.

 شهور  3

إيجاد السبل والوسائل  4
التي يمكن من خاللها  
عن   المبلغين  حماية 
أي   من  االنحرافات 
قد  تهديد  أو  تنمر 
نتيجة   له  يتعرضون 

 ذلك.

وجود نصوص واضحة تشير إلي الحماية القانونية التي  •
 تكفلها اإلدارة للمبلغين داخليًا عن االنحرافات. 

حرية المبلغ عن االنحراف في عدم الكشف  التأكيد على   •
 عن هويته إذا ما استشعر وجود مخاطر مرتبطة بالبالغ. 

والكتابي،   • الشفوي،  مثل  االبالغ  وطرق  سبل  تنوع 
وتخصيص صندوق لتلقي البالغات، وإتاحة رقم هاتفي 

 وبريد إليكتروني الستخدامهم في عملية االبالغ. 

وزير  •
 المالية. 

االدارة  •
 العليا. 

الشئون  • إدارة 
 القانونية. 

 شهر 

 المصدر: من إعداد الباحثة. 
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 :حدود الدراسة وفرص البحوث المستقبلية .3
الحالية   .أ الدراسة  دون   أثرتناولت  التنظيمية  االنحرافات  عن  اإلبالغ  على  التنمر 

أنه من الممكن بحث تأثير متغيرات أخرى وترى الباحثة التطرق لمتغيرات أخرى، 
الدراسة   إجراء  عند  الباحثة  اعتمدت  كما  والتكهم.  الفظاظة  مثل:  التنمر  بخالف 

  Einarsen & Hoel (2001): مقياس  كًل منوإعداد قائمة االستقصاء على  
لقياس    Park & Blenkinsopp (2009)ومقياس  لقياس التنمر،    ثالثي األبعاد

التنظيمية   االنحرافات  عن  األبعاداإلبالغ  الباحثة،  ثنائي  الممكن    وترى  من  أنه 
 .شابهة ولكن باستخدام مقاييس أخرى إجراء دراسات مت

الميدانية على كل من   .ب الدراسة  ت وزارة أربعة قطاعات فقط من قطاعااقتصرت 
نتائج الدراسة تخص قطاعات التطبيق فقط وإن كان من الممكن االسترشاد المالية و 

 بها في قطاعات أخري مشابهة من حيث طبيعة وظروف العمل.
من   .ج وأنه  المختلفة،  الوظيفية  بالدرجات  العاملين  على  الميدانية  الدراسة  أجريت 

 ظيفية محددة.الممكن إجراء دراسات متشابهة ولكن باستخدام درجات و 
 .  2021وحتى فبراير    2020أجريت الدراسة وُجمعت البيانات في الفترة من ديسمبر   .د
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The Effect of Bullying on the Organizational Whistleblowing  
"An Empirical Study on Service Sectors of the Ministry of Finance" 

Abstract 
The study aimed at studying the effect of the dimensions of 

Bullying on the dimensions of organizational whistleblowing in 

the Service Sectors of the Ministry of Finance.The study was 

conducted on a sample of (330) individuals with survey 

questionaires, and present results and some recommendations. 

The study has found that the dimension of External 

whistleblowing dimension is directly affected by two dimensions 

of bullying namely person related bullying, physically 

intimidating bullying. It also found that the internal 

whistleblowing dimension isn't affected by the three dimensions 

of bullying. 

Key words: Work related Bullying, Person related Bullying, 

Physically intimidating Bullying, The Organizational 

 Whistleblowing, External Whistleblowing, Internal

Whistleblowing 

 

 


