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أثیر كٍل من الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت تھدف البحث الحالي إلى بیان 
ذلك بالتطبیق على العاملین في الوحدات المحلیة بمحافظة على سلوكیات االستقواء ، و

مفردة، وبلغت نسبة االستجابة ) ٣٨٤( الغربیة ، وتم إجراء البحث على عینة قدرھا 
، وتم استخدام عدد من األسالیب اإلحصائیة مثل معامل االرتباط البسیط، % )٧٨٫١(

لنتائج، أھمھا وجود تأثیر وتحلیل االنحدار المتعدد، وتوصلت الدراسة إلى عدد من ا
 للھیكل التنظیمي على سلوكیات االستقواء في مكان العمل لدى  مباشرمعنوي سلبي

العاملین ككل وجمیع أبعادھا، كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي سلبي مباشر 
لنظم االتصاالت على سلوكیات االستقواء في مكان العمل لدى العاملین ككل وجمیع 

االستقواء نحو عمل الضحیة، االستقواء نحو شخص الضحیة، االستقواء (أبعادھا 
، وأخیرًا توصلت الدراسة إلى أن نظم االتصاالت أكثر )المرتبط باإلیذاء البدني للضحیة

عدا (تأثیرًا من الھیكل التنظیمي على سلوكیات االستقواء في مكان العمل وجمیع أبعاده 
. بة للعاملین بالوحدات المحلیة بمحافظة الغربیةبالنس) االستقواء نحو شخص الضحیة

وفى ضوء تلك النتائج تم تقدیم مجموعة من التوصیات والمقترحات للحد من سلوكیات 
  .االستقواء في الوحدات المحلیة بمحافظة الغربیة

 
  .الھیكل التنظیمي، نظم االتصاالت، االستقواء في مكان العمل
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 : 

كل التنظیمي ونظم االتصاالت أحد أبعاد المناخ التنظیمي التي تؤثر على یعد الھی
أداء العاملین بالمنظمات، ویعبرا عن الجو العام الذي یسود المنظمة عن غیرھا من 
المنظمات، كما أنھما یلعبا دورًا رئیسًا في تحفیز العاملین، وتحسین األداء الوظیفى داخل 

، كما یعد أحد العوامل الرئیسة في زیادة )Raja & chockalingam., 2019(المنظمة 
 Seyyedmoharrami et(الرضا الوظیفي وكفاءة العامل، والحد من اإلجھاد الوظیفي 

al.,2019 .( ولذا فإن توفیر الھیكل التنظیمي الفعال ونظم االتصاالت الجیدة داخل مكان
االستقواء داخل مكان العمل توافرھا للحد من حدوث  العمل یعتبر أحد المتغیرات الواجب

(Mire & Owens,2014).  

وتحظى سلوكیات االستقواء داخل مكان العمل في السنوات العشر األخیرة 
باھتمام كبیر من قبل العدید من منظمات األعمال والباحثین في جمیع أنحاء العالم 

)Johnson , 2016 (لعمل وذلك نظرًا لشیوع سلوكیات االستقواء في جمیع قطاعات ا
وفي جمیع أنواع المنظمات كما أن سلوكیات االستقواء في مكان العمل أصبحت تمثل 
تھدیدًا خطیرًا للعمال والمنظمات والمجتمعات على حٍد سواء، مما یؤثر سلبًا على قدرة 

). Esfahani & shahbazi , 2014(األفراد على تنفیذ األعمال على الوجھ األكمل 
  .(Salin et al., 2019)دید من الخسائر وتجعل المنظمة تتكبد الع

ورغم الدور المھم الذي یلعبھ الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت في توفیر بیئة 
تنظیمیة فاعلة تقلل من السلوكیات السلبیة في مكان العمل، ومنھا سلوكیات االستقواء في 

 والعربي، تشیر مكان العمل، إال أن مراجعة الدراسات السابقة على المستویین األجنبي
ولذا تمثل ھذه . إلى أن تناول ھذا الموضوع على المستوى البحثي یعاني من ندرة شدیدة

الدراسة محاولة لتقلیل الفجوة في الدراسات والبحوث السابقة والتي لم تتناول بطریقة 
مباشرة دراسة الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت وسلوكیات االستقواء فى مكان العمل 

بیق على العاملین بالوحدات المحلیة بمحافظة الغربیة، وذلك نظرًا ألھمیة قطاع بالتط
الوحدات المحلیة باعتبارھا المسئولة عن توفیر معظم الخدمات االجتماعیة واالقتصادیة 
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وبالتالي تمثل ھذه الدراسة إضافة كبیرة . والتي تساھم في تسییر المرفق العام بانتظام
  .یة إداریا واجتماعیا واقتصادیاللنھوض بالوحدات المحل

وفى ضوء ما سبق تسعى الدراسة الحالیة إلى بیان أثر كل من الھیكل التنظیمي 
ونظم االتصاالت على سلوكیات االستقواء بالتطبیق على العاملین في الوحدات المحلیة 

   .بمحافظة الغربیة

 

مفھوم الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت، مفھوم (ظري على یشتمل اإلطار الن
االستقواء في مكان العمل، العالقة بین الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت وبین االستقواء 

   :، وذلك من أجل تحدید الفجوة البحثیة، وذلك على النحو التالي)في مكان العمل

 

  مي مركزًا مھمًا في المنظمات نظرًا ألھمیتھ على یحتل الھیكل التنظی
فعالیة العملیات وأداء األھداف، ویمكن تعریف الھیكل التنظیمي بأنھ آلیة تربط وتنسق 

  وفي نفس االتجاه . (Kanten et al. ,2015)وسلطتھم األفراد داخل إطار أدوارھم 
باره الوسیلة التي بأنھ یمكن تعریف الھیكل التنظیمي باعت) ٢٠١٧ عالوي،(أشار 

تستخدمھا المنظمة حدودًا لألداء الفعال من قبل اعضائھا من خالل تحدید المسئولیات 
 .Naziri et al( بینما عرفھ .المنظمةوالسیطرة على الموارد وتنسیق ومراقبة أنشطة 

   العاملین،على أنھ كیفیة تحدید المھام ومسؤولیة وضع التقاریر من بین ) 2014,
   في .مراعاتھا وكذلك األنماط التفاعلیة التنظیمیة التي یجب الرسمیة،تنسیق وآلیات ال

  بأن الھیكل التنظیمي یحدد األفراد ) Anderssons et al., ,2014(حین عرف 
   فیما .والقراراتوالمھام في وحدات مختلفة لتعزیز وتنسیق االتصاالت واالجراءات 

یكل التنظیمي عبارة عن الطریقة التي  أن الھ(Ahmady et al., 2016) بینت دراسة
 والتحكم في أداء محددة، وتنظیمھا وتنسیقھا إلى مھام التنظیمیة،یتم بھا تقسیم األنشطة 

  .العاملین
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ومن خالل التعریفات السابقھ نجد أن الھیكل التنظیمي یتألف من مجموعة من 
ص في العمل ونطاق  والتخصمختلفة،العناصر الرئیسیة منھا تقسیمات تنظیمیة ووحدات 

  .والمسؤولیةاإلشراف وحدود السلطة 

إلى أن خلق بیئة عمل جیدة ومریحة Ahmad et al.,2018) (وأظھرت دراسة 
ومتوازنة، ومناخ تنظیمي صحي یتطلب على المنظمات تصمیم ھیاكل أكثر مرونة ، 

الجماعي وتوزیع المسؤولیات بین العاملین بالمنظمة ، حیث أن ذلك یخلق جو من العمل 
والتعاون وفي ھذه الحالة تكون المنظمات أكثر دعمًا لموظفیھا، وبالتالي سیؤدي ذلك إلى 

في . توافق بین الموظفین والمنظمة ،األمر الذي سیؤدي بدوره إلى نتائج عمل ایجابیة 
 أن وجود ھیكل تنظیمي ذو مستوى (Gaspary et al., 2018)حین أشارت دراسة 

مستوى عالي من التكامل یسھم في خلق بیئة عمل صحیة وجیدة منخفض من المركزیة و
 وفي نفس السیاق أوضحت دراسة .تعزز من الحریة واالستقالل الذاتي للعاملین

أن بعض الخصائص الرئیسیة للھیكل التنظیمي یمكن أن تؤثر على  ) ٢٠١٩الشوابكة، (
نھ یمكن عند اعتماد نوع بیئة العمل، وتؤثر على سلوك العاملین واتجاھاتھم، حیث إ

الھیاكل األكثر فاعلیة مثل الالمركزیة لتشجیع االستقالل الذاتي ، وزیادة الطابع غیر 
الرسمي یسمح بالمزید من الحریة في كیفیة قیام العاملین بواجباتھم ویعزز ذلك من 

ثر مستوى انسیابیة التواصل بینھم، وأنھ عند استبدال الھیاكل الھرمیة بنماذج تنظیمیة أك
مرونة تعتمد على مجموعات العمل متعددة الوظائف والقیادة المشتركة فإن ذلك یجعل 
العاملین یتكیفون بشكل أسرع مع بعضھم البعض ومع البیئة التي یعملون بھا، وبالتالي 
یخلق ذلك مناخًا تنظیمیًا یحفز روح المبادرة والتعاون لدیھم ، ویشجعھم على اإلبداع ، 

  .لتنظیمیة المرجوةوتحقیق األھداف ا

وأكد العدید من الباحثین والمفكرین على أھمیة الھیكل التنظیمي والدور الحیوي 
الذي یلعبھ في إدراك المنظمة لبلوغ غایاتھا واألھداف التي تسعى إلیھا بكفاءة وفاعلیة 
وأھمیتھ في ضمان التكییف والموائمة بین متغیرات بیئتھا الخارجیة ومكوناتھا بما یسھل 

والقاعدة العامة ھي أن الھیكل التنظیمي المترابط والفعال  لعملیات المختلفھ في المنظمة،ا
الذي یقسم المھام والمسؤولیات والوظائف وینسقھا یجب أن یعمل على تطور العملیات 
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كما أن الھیكل التنظیمي ھو نقطة البدایھ في . المھمة ولیس توقفھا بسبب ھیكل المنظمة
ة ویساعد في تحلیل عملیاتھا، حیث ال یقتصر تأثیر الھیكل التنظیمي تحدید شكل المنظم

على رفع االنتاجیة والكفاءة فقط بل یتعدى إلى تحقیق الرضا للعاملین في المنظمھ 
كما تكمن أیضًا أھمیة الھیكل التنظیمي في تحقیق أھداف المنظمة من ). ٢٠١٧عالوي، (

 وكما یخدم الھیكل التنظیمي ،ین العاملینخالل توزیع المھام والمسؤلیات والسلطات ب
أساس العالقات الشخصیة بین الرؤساء والمرؤوسین حیث یوضح أساس وحدود 

  ).٢٠١٧ح، صال(المسئولیة والسلطات 

أن ھناك تأثیًرا سلبًیا للھیكل على )  (Ahmad et al., 2018 وأوضحت دراسة
ھ تأثیرًا كبیًرا على تحقیق فالھیكل التنظیمي ألي مؤسسة ل. أبعاد الرضا الوظیفي 

المؤسسة ألھدافھا بكفاءة وفاعلیة، فھو یعكس مدى تحدید األدوار والمسئولیات بدقة 
للعاملین، وضمان عدم االزدواجیة في المسئولیات، وكذلك طبیعة االتصال بین العاملین 

. سسةواإلدارة وبین العاملین وبعضھم البعض، وكذلك نوع العالقات السائدة داخل المؤ
 إنخفاض الرضا الوظیفي إلىكلما أدي ، وكلما أتسم الھیكل بالجمود وتركز السلطة

 Haryono et al., 2019; Kanten et)  وفي نفس السیاق توصلت دراسة .للعاملین
al., 2015; Seyyedmoharrami et al., 2019) إلى وجود تأثیر ایجابي للھیكل 

 حیث تبین أنھ كلما كان الھیكل ،لوظیفي للعاملینالتنظیمي على الرضا الوظیفي واألداء ا
التنظیمي یتسم بتحدید المسؤلیات واألدوار كلما أدي ذلك إلي التأثیر بشكل كبیر في تقلیل 

 أن المركزیة ترتبط بشكل (Raziq et al. ,2020)كما أكدت دراسة . اإلرھاق الوظیفي
   .المنظمةسلبي مع تبادل المعرفة وكذلك نجاح 

 

تلعب نظم االتصاالت دورًا مھمًا داخل المنظمات، وترتفع كفاءة العمل كلما كانت 
ماھر، (ھناك أنظمة جیدة لالتصاالت، وكانت كفاءة المدیرین عالیة في نظم االتصاالت 

ونظم االتصاالت الجیدة ھي ما تتم باتجاھین ألنھ یتیح للعاملین فرص إبداء ). ٢٠٠٥
وعلى العكس من ذلك نظم االتصاالت ذو ). ١٩٩٥المغربي، (التعّلم والتطور الرأي و

االتجاه الواحد الذي یحمل األوامر والتعلیمات من أعلى إلى أسفل ویؤدي بالفرد إلى عدم 
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االكتراث والخمول في التفكیر باعتبار أن أفكاره وأرائھ ال قیمة لھا لدى الرؤساء 
ت السائدة من شأنھا التأثیر في خلق المناخ التنظیمي فنظم االتصاال). ٢٠٠٢العمیان، (

المالئم لإلبداع واالبتكار والمساھمة في اتخاذ القرارات، حیث أن نظم االتصاالت وسیلة 
الجماعة، ) دینامیكیة(اجتماعیة یتم من خاللھا التفاھم بین العاملین، وخلق حركیة 

   .)٢٠٠٢حمود، (ء والتفاعل المستمر بین الفرد والجماعة على حد سوا

نظم االتصاالت بأنھا عملیة محددة یتم من ) Schneider et al., 2013(وعرف 
خاللھا تدفق المعلومات وتبادلھا داخل المنظمة وبین المنظمة والبیئة الخارجیة المحیطة 

نظم االتصاالت بأنھا عملیھ یتم عن طریقھا ایصال ) ٢٠١٩محمد، (بینما عرف . بھا
نوع من أي عضو في الھیكل التنظیمي للمنظمة إلى عضو أخر بقصد معلومات من أي 

إحداث التغییر فھو أداة أولیة من أدوات التأثیر على األفراد ووسیلة فعالة إلحداث التغییر 
نظم االتصال بأنھا العملیة التي یتم من خاللھا ) Perston(في حین عرف . في سلوكیاتھم

ات داخل التنظیمات وبواسطة الرسائل لتحقیق تعدیل السلوك الذي تقوم بھ الجماع
  .)٢٠١٩إیمان، (األھداف التنظیمیة 

إن نظم االتصاالت لھا أثر فعال في األداء الوظیفي للعاملین بالمنظمة، كونھ 
یساعد على ایجاد مناخ تنظیمي تستطیع من خاللھ المنظمة تحقیق أھدافھا وثبات 

 ةورفع الروح المعنویھ وزیاد رضا الوظیفي،واستقرار العمال داخل التنظیم وتحقیق ال
االنتماء والوالء للمنظمة، وقد تكون النتائج سلبیة تؤدي إلى انخفاض الوالء التنظیمي 

وبالتالي ال بد أن تعتمد نظم االتصاالت .  الذي یشكل قاعده أساسیة في رفع أداء العاملین
 ،)٢٠١٩محمد، ( لطھ اإلداریةعلى أسلوب المشاركة في التفكیر والتغییر من أنماط الس

 عن وجود عالقة إیجابیة (Wangombe & Yohannes ,2018) كما توصلت دراسة
بینما  .في كینیا واالبتكار في شركات األبحاث السوقیة واالجتماعیة بین نظم االتصاالت

التأثیر ) ٢٠١٧،  فاضل؛(Seyyedmoharrami et al., 2019) كل من أشارت دراسة
ویرى الباحثون أن نظم االتصاالت .  االتصاالت على األداء التنظیميالملموس لنظم

عملیھ للتواصل بین األقسام المختلفة داخل المنظمة وبین األفراد العاملین بھا لتتمكن من 
وأنھ من الضروري جدًا وجود نظام اتصال فعال داخل المنظمة، وذلك . تحقیق أھدافھا
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مة، بین العاملین واإلدارة، وبین العاملین بعضھم من أجل التواصل البّناء داخل المنظ
البعض، وأیضًا خارج المنظمة مع البیئة الخارجیة، حیث أن نظم االتصاالت الفعالة یتم 
من خاللھا نقل وتبادل المعلومات والبیانات بسرعة وسھولة داخل المنظمة، ویتیح 

شعرھم بقیمتھم، مما ینعكس للعاملین إبداء آرائھم وطرح أفكارھم بحریة، األمر الذي ُی
  .ذلك على أدائھم بشكل إیجابي

 

وع   رة موض سنوات األخی ي ال ل ف ان العم ل مك تقواء داخ لوكیات االس بحت س أص
ع               ي جمی احثین ف ن الب رین م ام الكثی ى اھتم تحوذ عل د اس ال، وق ات األعم مھم داخل منظم

ل  الم، مث اء الع دا،أنح ة، كن دة األمریكی ات المتح ة  والوالی والمملك
د             تركیا، النرویج، الدنمارك، المتحدة، ر بتحدی ق األم دما یتعل ك عن الھند وأسترالیا، ومع ذل

ذه      مفھوم االستقواء في مكان العمل یالحظ أنھ ال یوجد تعریف جامع یشمل مختلف أبعاد ھ
  .(Esfahani & shahbazi , 2014)الظاھرة 

 االستقواء في منظمات األعمال بأنھ سلوك (Bond et al. , 2010)وعرف 
یؤدي إلى العزلة اإلجتماعیة واألذي المتكرر والذي یتعرض لھ شخص ما بما یؤثر سلبًا 

بأنھ مجموعة من ) Darko et al. ,2019(كما عرفھ . على مھام عملھ الموكلة إلیھ
 بشكل منتظم وعلى مدى فترة من السلوكیات العدوانیة التي تحدث بین األفراد، وتكررت

أنھ ) Elewa & El banan, 2019(وفي نفس اإلتجاه یري ، الوقت في مكان العمل
یمكن تعریف االستقواء في مكان العمل على أنھ السلوكیات السلبیة المتكررة من أحد 

 ویرى .السلوكالموظفین إلى آخر، حیث ال یمكن للضحایا حمایة أنفسھم أو منع 
(Einarsen , 2003) االستقواء داخل مكان العمل عبارة عن سلوك ینطوي على أن 

على األقل أسبوع ولفترة زمنیة أكثر من ستة (مضایقة شخص الضحیة بصورة متكررة 
ومنتظمة وعزلھ اجتماعیًا وأھانتھ داخل مكان العمل بما یسبب لھ األذى ویؤثر ) أشھر

تعریف لالستقواء في ) Vartia ,2018(قدم ما  بین.وإنتاجیتھسلبیًا أدائھ العملي ودافعیتھ 
مكان العمل بأنھ المضایقة أو اإلساءة أو القیام باستثناء شخص ما إجتماعًیا أو التأثیر سلًبا 

 وحتى یمكن تسمیة السلوك باالستقواء یجب أن یحدث السلوك ،على عمل شخص ما



 

 ٢١٨ – 

 
  

لى سبیل المثال حوالي ع وعلى مدار فترة زمنیة) مثًال أسبوعیًا(بشكل متكرر ومنتظم 
ستة أشھر وال یمكن تسمیة النزاع باالستقواء إذا كان الحدث غیر متكرر أو أن الطرفین 

  ).Yong , 2019( ورد في ،لدیھم قوة متساویة تقریبًا في الصراع

لالستقواء بأنھ سلوك سلبي أو موقف ) ٢٠١٨مرزوق، (ویتبني الباحثون تعریف 
ولكي یوصف ھذا السلوك باالستقواء داخل مكان . ملیتعرض لھ الضحیة فى مكان الع

العمل البد من توافر عدة شروط من أھمھا، أن تتصف بالمنھجیة واالستمرار والتكرار 
على نحو منتظم، كما أنھا یمكن أن تصدر من شخص أو أكثر من الزمالء داخل مكان 

 وأخیرًا ،)شھر أو أكثر أ٦(، ولفترات زمنیة طویلة غالبًا ما تكون الرؤساءالعمل أو من 
أن تسبب للضحیة أذى نفسیًا أو معنویًا أو مادیًا بحیث ال یستطیع أن یدافع عن نفسھ أو 

  . یتخلص من ھذا الموقف

وفى ضوء التعریفات السابقة، یمكن استخالص الخصائص التى یتسم بھا االستقواء، 
  :والتي تتمثل في اآلتي

الجوانب السلبیة النفسیة والجسدیة والتي سلوك عدواني غیر منطقي لھ العدید من  -
 . یتعرض لھا العاملون بالمنظمات

 . االستقواء یكون عادة ممنھجًا ومنظمًا ومستمرًا -
أن االستقواء في مكان العمل یبدأ عن طریق المصادفة ویصیر مرشحًا  -

 .          لالستمرار
یة وبین المستقوي، یؤدى االستقواء إلى حدوث إختالل التوازن في القوة بین الضح -

  فیتم االستقواء من جانب الرؤساء والذین یتمتعون بسلطات تسمح لھم من 
ممارسة االستقواء على مرؤوسیھم، بما یقلل من قدرة المرؤوسین من حمایة 

 .أنفسھم
االستقواء سلوك تسبقھ نیة متعمدة وذلك بإلحاق األذى والضرر الموجھ نحو  -

 .شخص الضحیة
 . ة من أذى یمكن أن یكون أما نفسیًا أو جسدیًاأن ما یلحق بالضحی -
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اختلفت الدراسات السابقة في تناولھا ألبعاد سلوكیات االستقواء فى مكان 
  :   النحو التاليعلىالعمل، وذلك 

 & Bjorkqvist) س مقیاعلىباالعتماد ) Darko et al., 2019(حیث تناولھا 
Osterman,1994) تقلیص الفرص دون داٍع لتعبیر الضحیة :  سبعة أبعاد تتمثل فيفى

 ، إعطاء مھام ال معني لھا، االستھانة برأي الضحیة،االنتقاد غیر المبرر، عن نفسھا
في .  التحكم غیر المبرر، الحكم علي عمل الضحیة بطریقة مھینة،مام األخرینأالسخریة 

 Leymann) في ستة أبعاد باإلعتماد علي مقیاس (Zapf et al. , 1996)حین تناولھا 
اإلقصاء ، مھاجمة الضحیة من خالل اإلجراءات التنظیمیة:  تتمثل في(1990,

، العدوان اللفظي، التھدید بالعنف، الھجوم علي الحیاة الشخصیة للضحیة، االجتماعي
  . والشائعات

 في ستة أبعاد (Fox & Stallworth,2010)وفي نفس السیاق تناولتھا دراسة 
اإلقصاء، اإلضرار بالسمعة، الرقابة / سلوكیات التھدید، السلوكیات المھنیة، العزل: ھى

 على باإلعتماد (Omari & Paull ,2015)في حین تناولھا . التعسفیة، تخریب العمل
، التھكم اللفظي/ التعلیقات غیر الالئقة : في أربعة أبعاد تتمثل في) Fox ,2012(مقیاس 

 وفي نفس السیاق تناولھا.  العملاإلقصاء، تخریب/  اإلستبعاد ، العدوانيالنھج
(Esfahani & shahbazi, 2014) مقیاس باإلعتماد على (Oade ,2009) في أربعة 

 العملي، االستقواء ،)الشفھي( االستقواء غیراللفظي اللفظي،االستقواء : أبعاد تتمثل في
 مقیاس علىباإلعتماد ) ٢٠١٨، دمرجیان(ھا كما تناول. واالستقواء المتصل باألداء

(Turner , 2014)الحرمان المستمر، النقد العلني، الصراخ :في أربعة أبعاد تتمثل  في 
  .المبرر والضغط غیر الموارد،من استخدام 

:  في ثالثة أبعاد تتمثل في(Einarsen & Raknes,1997)بینما تناولھا 
 وفي نفس .االجتماعى واإلقصاء بالعمل،طة المضایقات الشخصیة، المضایقات المرتب

 وھي النسخة (Djurkovic et al.,2008 ; Hoel & Cooper ,2000)اإلتجاه تناولھا 
المضایقة :  في ثالثة أبعاد تتمثل في(Einarsen & Raknes,1997)المعدلة لـ 
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لھا  وفي نفس السیاق تناو.بالعملالتنظیمیة، المضایقة الشخصیة، المضایقة المرتبطة 
)Einarsen et al. , 2009 ( في ثالثة أبعاد تتمثل في االستقواء الموجھ نحو عمل

 .الضحیة االستقواء الموجھ نحو جسد الضحیة، االستقواء الموجھ نحو شخص الضحیة،
 االستقواء :ھما في بعدین (Johannsdottir & Olafsson ,2004)في حین تناولھا 

 & Fox) كما تناولھا .الضحیة  واالستقواء الموجھ نحو عملالعام،
Stallworth,2005)العام أساس عرقي واالستقواء علىاالستقواء :  في بعدین ھما.  

 یمكن القول أنھ الیوجد اتفاق بین الباحثین حول أبعاد ظاھرة ماسبق،وفى ضوء 
، والذى (Einarsen et al.,2009)االستقواء فى مكان العمل، إال أن التقسیم الذى قدمھ 

االستقواء الموجھ نحو عمل الضحیة، االستقواء الموجھ نحو : مل على ثالثة أبعاد ھىیشت
 الباحثین، اتفق علیھ الكثیر من .الضحیةشخص الضحیة، االستقواء الموجھ نحو جسد 

 Nielsen & Einarsen , 2012 ; Trepanier(الدراسات واعتمدت علیھ الكثیر من 
et al. , 2013; Balducci & Fraccaroli , 2011 ; Balducci et al. , 2012 ; 

Gardner et al. ,2013 ; Johnson , 2016 ; Makarem et al. ,2018)، كما 
 قبول في البیئة العربیة حیث اعتمدت علیھ معظم الدراسات علىاستحوذ ھذا المقیاس 

لذلك ). ٢٠١٧ السید ؛٢٠١٤،  الحبشي ؛٢٠١١ إبراھیم،؛٢٠١٨، مرزوق (العربیة مثل 
ستعان الباحثون بتلك األبعاد فى الدراسة الحالیة، وفیما یلي عرض لتلك األبعاد كًال على ا

 :حدة على النحو التالي

ویعني السلوكیات السلبیة الموجھة للتأثیر :  االستقواء الموجھ نحو عمل الضحیة-أ
، والتي تشمل كٍل من )Einarsena et al., 2009(على أداء الضحیة لعملھ 

الزائد على عمل الضحیة، وحجب المعلومات الھامة التي تؤثر على التحمیل 
عملھ، وتجاھل رأیھ في األمور المھمة والمرتبطة بالعمل، أو تكلیفھ بأعمال 
غیر معتادة ال تتناسب معھ أو أن یحدد لھا توقیتات عمل غیر منطقیة، ومراقبة 

طاق تخصص عملھ بشكل غیر منطقي، أو مطالبتھ بأن یؤدي أعماًال خارج ن
و اسناد مھام عمل ال معنى لھا أ كما تشمل عدم اسناد مھام الى الضحیھ ،عملھ

ومھینھ وإسناد مھام ذات أھداف یصعب تحقیقھا ، واالتھام بعدم وجود جھد 
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وانتقاد العمل بشكل مستمر ومحاوالت غیر الئقھ إلصطیاد االخطاء والرقابھ 
حیة عن أشیاء غیر مسئول بشكل مفرط على العمل وتوجیھ اللوم إلى الض

عنھا، والتقییم السلبي الدائم لألداء، وأعطاء مواعید نھائیة مستحیلة، وتحدید 
میعاد لالجتماع في وقت غیر مناسب للضحیة بغرض إقصائھ عن المناقشة 
وتھدیدات األمن الوظیفي، ومعاملة الرؤساء غیر العادلة، والتكلیف بمھام لم 

 ).٢٠١٣ریان ،(تكن جزء من الوصف الوظیفی 

 ویقصد بھ تلك السلوكیات السلبیة : االستقواء الموجھ نحو شخص الضحیة-ب
الموجھة نحو شخص المستقوى علیھ والتي تھدف إلى اإلھانة والتقلیل من 
شخصھ سواء كان بطریقة مباشر أو بطریقة غیر مباشرة وسواء أكان لفظیًا أو 

تعاملھ مع اآلخرین داخل مكان غیر لفظي، مثل تعرضھ للسخریة واإلذالل عند 
عملھ، ونشر الشائعات عنھ، وتوجیھ تعلیقات مھینة لشخصھ أو ألفكاره أو 
لحیاتھ الخاصة داخل العمل، وتوجیھ اإلشارة لھ بأنھ غیر صالح للعمل، 
وتذكیره المستمر بھفواتھ وأخطائھ وانتقاده بسبب تلك الھفوات، ومواجھتھ 

وتعرض المستقوى علیھ . إلى مكان العملبردود أفعال عدائیة عند دخولھ 
لسلوكیات التخویف والترھیب مثل التدخل في أموره الخاصة، والقیام 
باعتراض طریق الضحیة، ودفعھ داخل مكان العمل، باإلضافة إلى تھدید 

  ).٢٠١٧ السید،(المستقوى علیھ بالعنف داخل مكان العمل 

تقواء المرتبط باإلیذاء الجسدي  یعد االس: االستقواء الموجھ نحو جسد الضحي-ج
علیھ األكثر وضوحًا بین صور االستقواء، ویعني تلك السلوكیات للمستقوى 

 وتشتمل ھذه علیھ،السلبیة والتي تتوجھ إلى اإلیذاء الجسدي والمادي بالمستقوى 
السلوكیات كل من نیة المستقوي باألذى العفوي أو غیر العفوي وبصورة من 

 الجسدي والتعرض للمستقوى علیھ بالركل أو الضرب صور الھجوم والتعدي
 Trepanier)أو الخدش وذلك على نحو یتسم باالستمراریة واالنتظام والتكرار 

et al. ,2013).   
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لتنظیمي ونظم االتصاالت في اكدت العدید من الدراسات على أھمیة الھیكل ا
 Brotheridge( فقد توصلت دراسة العمل،التأثیر على سلوكیات االستقواء في مكان 

&Lee,2007 ( إلى وجود إرتباط معنوي سلبي بین الھیكل التنظیمي وسلوكیات
 حیث أشارت إلى أن عبء العمل الثقیل وانخفاض استقاللیة الوظیفة وجمود االستقواء،

 بینما .االستقواءیمي وعدم تفویض السلطة یؤثر في انتشار سلوكیات الھیكل التنظ
 إلى وجود ارتباط معنوي بین الھیكل التنظیمي )Cobb, 2012(توصلت دراسة 

 حیث أوضحت أن ھیكل المنظمة والسیاسات ھم أساس المشكلة، االستقواء،وسلوكیات 
عمل من خالل وضع وتحتاج المنظمات إلى معالجة مسألة االستقواء في أماكن ال

السیاسات وانتشار الثقافة والتغییر الفعال في السلوكیات التنظیمیة التي تحد من االستقواء 
  . في أماكن العمل

إلى وجود عالقة ) Berlingieri, 2015(وفي نفس السیاق توصلت دراسة 
ة على حیث تبین وجود تأثیر سلبي لھرم السلط، معنویة بین الھیكل التنظیمي واالستقواء 

العنف واالستقواء فوجدت أن اختالل توازن القوى ھو عنصر معترف بھ على نطاق 
ویتم تصّوره حالیًا على أنھ موجود ، واسع في االستقواء في مكان العمل داخل األدبیات

غالبًا ما یكون مقیًدا بالعالقات الھرمیة داخل المنظمة ، وال (قبل بدء سلوك االستقواء 
أو أثناء التطور أثناء عملیة االستقواء حیث أن الضحایا ) والمدیرینسیما بین العمال 

تشعر بالعجز بشكل تدریجي وغیر قادرون على الدفاع عن أنفسھم مما یؤدي إلى انتشار 
 ; Johan Hauge et al., 2007) نوھذا ما أكدتھ دراسة كًال م. سلوكیات االستقواء

Leo et al. ,2014)انتشار سلوكیات على تأثیر كبیر  بأن الھیكل التنظیمي لھ 
 یؤدي إلى اختالل التوازن بین المشرف والذي وذلك بسبب ھیكل السلطة القائم االستقواء،

  .ضحایاھموالضحیة بسبب قوة الشخصیة أو المھنیة لدیھم على 

إلى وجود ارتباط بین االستقواء في ) (Depolo,2003في حین توصلت دراسة 
یث تبین أن عدم فاعلیة نظم اإلتصاالت تؤثر بشكل كبیر على  حاإلتصاالت،العمل ونظم 

 , .Giorgi , 2009; Leo et al) كما أشارت دراسة .االستقواءانتشار سلوكیات 
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 فنظم العمل، إلى وجود عالقة قویة بین نظم االتصاالت وبین االستقواء في مكان (2014
 .العمل االستقواء في مكان االتصاالت الجیدة تساھم بشكل كبیر في الحد من سلوكیات

وجود عالقة ارتباط معنوىة بین نظم االتصاالت  ) ٢٠١٨مرزوق ، ( وبینت دراسة 
وسلوكیات االستقواء نحو شخص الضحیة، كما توجد عالقة ارتباط معنویة بین نظم 
االتصاالت وسلوكیات االستقواء الموجھة نحو جسد الضحیة ، حیث أن لالتصاالت داخل 

رًا مھمًا فى الحد من الشعور بسلوكیات االستقواء في  مكان العمل، ویجب أن المنظمة دو
یشعر العاملین بأھمیة نظم االتصاالت داخل المنظمة وذلك بتطبیق آلیات مثل سیاسة 
الباب المفتوح للعاملین بالمنظمة، مع زیادة سرعة التواصل بالعاملین بعضھم البعض 

 Outlookیق عمل برید خاص بالعاملین بالمنظمة ومع المدیرین واإلدارات ، أوعن طر
  .  لتبادل المعلومات والرد على المراسالت لتدفقھا بطریقة سھلة وسریعة 

 تبین للباحثون قلة أو ندرة السابقة،واستنادًا إلى العرض السابق للدراسات 
االتصاالت الدراسات العربیة أو األجنبیة التى تناولت العالقة بین الھیكل التنظیمي ونظم 

 یسعى الباحثون في ھذه الدراسة إلى سد يالعمل، وبالتالوسلوكیات االستقواء فى مكان 
  .البحثیةھذه الفجوة 

 

ا          بعد تحدید مشكلة البحث على المستوى المعرفي، قام الباحثون بالتأكد من وجودھ
ة ا  راء دراس الل إج ن خ ك م ي ، وذل ستوى التطبیق ى الم م عل ث ت ة، حی تطالعیة میدانی س

ع    صیة م ابالت شخ راء مق ة      ) ٣٠( إج ة بمحافظ دات المحلی املین بالوح ن الع ردة م مف
م    ٢٧/٣/٢٠١٩ إلى ٣/٣/٢٠١٩الغربیة ، وذلك خالل الفترة من   م وت ة معھ  ودارت المقابل

لوكیات          ذلك س صاالت وك توجیھ مجموعة من األسئلة المتعلقة بالھیكل التنظیمي ونظم االت
ي ونظم             اال ل التنظیم أثیر الھیك م لت دى إدراكھ ى م ستقواء داخل مكان العمل ، باإلضافة إل

تطالعیة،    ة االس ائج الدراس شفت نت ل، وك ان العم ي مك تقواء ف ى االس صاالت عل االت
  :باإلضافة إلى المالحظة الشخصیة عن الظواھر التالیة

  رى صاال      % ٦٠ی م االت ي ونظ ل التنظیم ة أن الھیك راد العین ن أف ودة  م ت الموج
صراحة    املین ب ار وأراء الع ن أفك التعبیر ع م ب سمح لھ ة ال ت دة المحلی ة،بالوح  تام
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سم   ي ال یت ل التنظیم ث أن الھیك ة،حی ة  بالمرون تم بطریق صاالت ت م االت  وأن معظ
 .رسمیة

 من أفراد العینة إلى أنھم تعرضوا لسلوكیات االستقواء داخل الوحدات % ٧٠أشار
 .المحلیة

  من أفراد العینة إلى َتَركُِّز سلطة اتخاذ القرارات في مستوى % ٦٠كما أشارت
 .اإلدارة العلیا وعدم تفویض السلطة للعاملین بالوحدات المحلیة

  من أفراد العینة إلى أنھم یتعرضون لمضایقات بصفة مستمرة من % ٤٠كما أشار
 .قبل رؤسائھم وزمالئھم

  یة لترك العمل بسبب المشكالت بین من أفراد العینة بأن لدیھم الن% ٣٠كما أشار
 .العاملین

 

 یمكن صیاغة مشكلة االستطالعیة،في ضوء نتائج الدراسات السابقة والدراسة 
مامدى تأثیر كل الھیكل التنظیمي ونظم " : الدراسة في التساؤل الرئیسي التالي

م فإن الدراسة الحالیة ومن ث" االتصاالت على سلوكیات االستقواء في مكان العمل؟ 
   :تسعى لإلجابة على التساؤالت التالیة

ما ھي درجة تأثیر الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت على سلوكیات االستقواء  -٤/١
  العمل؟في مكان 

 ھل ھناك اختالف في األھمیة النسبیة لتأثیر كٍل من الھیكل التنظیمي ونظم -٤/٢
  العمل؟ي مكان االتصاالت على سلوكیات االستقواء ف

 

  :     تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق األھداف التالیة

التعرف على مستوى نظم اإلتصاالت والھیكل التنظیمى وسلوكیات االستقواء في -٥/١
 . العمل بالوحدات المحلیة موضع الدراسة
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ات االستقواء التعرف على تأثیر الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت على سلوكی-٥/٢
 .داخل مكان العمل

 تحدید األھمیة النسبیة لتأثیر كٍل من الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت على -٥/٣
  . سلوكیات االستقواء فى العمل

  

تتمثل أھمیة الدراسة في المساھمات التي یمكن أن تقدمھا البحث على المستویین         
  :یليالعلمي والعملي فیما 

◄ 

تتناول ھذه الدراسة موضوع االستقواء في مكان العمل وھو من الموضوعات ▪ 
المھمة التي حظیت باھتمام الباحثین في اآلونة األخیرة، وتعتبر ھذه الدراسة إضافة 

التي ) في حدود علم الباحثیین(علمیة للمكتبات العربیة خاصة مع ندرة الدراسات 
ل التنظیمي ونظم االتصاالت، واالستقواء في مكان العمل، العالقة تناولت الھیك

ومن ھنا تأتي أھمیة ھذه الدراسة في أنھا تأتى مكملة في مجال االستقواء في . بینھما
مكان العمل وبالتالي فإن نتائج ھذه الدراسة سوف تعمل على إضافة المصداقیة على 

م ھذه النتائج على مستوى المحافظات نتائج تلك الدراسات وتؤكد مدى إمكانیة تعمی
  . المصریة

تعد ھذه الدراسة استجابة لالتجاھات المعاصرة التي نمت في اآلونة األخیرة والتي ▪ 
  .اھتمت بدراسة السلوكیات المؤثرة على البیئة الداخلیة للمنظمة

◄ 

 تبارھا المسئولة عن تستمد الدراسة أھمیتھا من أھمیة قطاع الوحدات المحلیة باع
توفیر معظم الخدمات االجتماعیة واالقتصادیة والتي تساھم في تسییر المرفق العام 

وبالتالي تمثل ھذه الدراسة إضافة كبیرة للنھوض بالوحدات المحلیة إدرایا . بانتظام
 .واجتماعیا واقتصادیا
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 ستقواء داخل مكان تستمد الدراسة الحالیة أھمیتھا من أھمیة موضوع سلوكیات اال
العمل وتأكید الباحثین على تأثیره السلبي على العدید من االتجاھات مثل الرضا 
الوظیفي والنیة في ترك العمل، وكذلك تأثیره السلبي على العدید من السلوكیات 

معدالت الغیاب واألداء وانخفاض الروح المعنویة، وبالتالي على انخفاض : مثل
 أھمیة الدراسة في تحدید تأثیر الھیكل التنظیمي ونظم إنتاجیة، ومن ھنا تأتي

 .االتصاالت في الحد من سلوكیات االستقواء داخل مكان العمل
  توصیف الواقع العملي للعاملین بالوحدات المحلیة بمحافظة الغربیة موضع التطبیق

لسلوك االستقواء وأھم العوامل واألسباب المھمة لحدوث االستقواء وذلك للحد من 
آثارھا السلبیة واستخالص الدروس التي یمكن االستفادة منھا في الحد من ھذا 

 .السلوك العدواني في منظمات األعمال
  یتوقع الباحثون أن تسھم النتائج التي سیتم التوصل إلیھا في إحداث تغییرات

وتعدیالت على البیئة التنظیمیة للوحدات المحلیة موضع الدراسة األمر الذي 
 .یھ الحد من سلوكیات االستقواء داخل العملسیترتب عل

  تنبع أھمیة ھذه الدراسة من مجال تطبیقھا والذي یتمثل في الوحدات المحلیة والتي
  .تلعب دورًا حیویًا في اقتصاد البالد وضرورة االرتقاء بمستوى المحافظات

 م في ضوء مشكلة البحث وأھدافھ وفي ضوء النموذج المقترح، ت
 :صیاغة فروض الدراسة على النحو التالي

یوجد تأثیر سلبي ذو داللة إحصائیة للھیكل التنظیمي ونظم : الفرض األول
االستقواء نحو ( االتصاالت على سلوكیات االستقواء ككل، وكل بعد من أبعاد االستقواء

 عمل الضحیة، االستقواء نحو شخص الضحیة، االستقواء المرتبط باإلیذاء البدني
 .على ِحَدٍة) للضحیة

یوجد اختالف ذو داللة إحصائیة لتأثیر الھیكل التنظیمي ونظم : الفرض الثاني
 .االتصاالت على سلوكیات االستقواء ككل
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  )١(وبناًء على ذلك یمكن إعداد نموذج البحث المقترح كما ھو موضح بالشكل رقم 

  

 H1      
  H2    

                                    
  

  نموذج البحث المقترح )١( رقم شكل
  .من إعداد الباحثون بناء على مراجعة الدراسات السابق: المصدر

 

  

اعتمد الباحثون في الدراسة الحالیة على نوعین من البیانات الالزمة لتحقیق 
  : أھداف الدراسة واختبار الفروض وھما

   تتمثل البیانات الثانویة للدراسة الحالیة في اإلطار النظري
لمفھوم الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت، وسلوكیات االستقواء في مكان 
العمل، باإلضافة إلى البیانات الكمیة المتعلقة بأعداد العاملین بالوحدات المحلیة 

یھا من الكتب والبحوث والرسائل العلمیة بمحافظة الغربیة، وتم الحصول عل
 اإلنترنت، بجانب االستعانة بشبكة والمؤتمرات،والدوریات والنشرات 

  .الغربیةباإلضافة إلى االستعانة ببیانات من مركز المعلومات بمحافظة 

 وتتمثل في البیانات التي تم تجمیعھا من خالل قائمة اإلستقصاء
 وتفریغھا وتحلیلھا إلختبار الغربیة،عاملین بالوحدات المحلیة بمحافظة من ال

  صحة أو خطأ فروض الدراسة والتوصل إلى النتائج 

 

یتمثل مجتمع الدراسة المیدانیة فى جمیع العاملین داخل الوحدات المحلیة بمحافظة 
بر حجم مجتمع الدراسة فیتعذر إستخدام ونظرًا لك. الغربیة بمختلف مستویاتھم اإلداریة

  االستقواء في مكان العمل
 نحو عمل الضحیة  -
 نحو شخص الضحیة  -
 .لضحیةنحو جسد ا -

  المتغیر التابع  المتغیر المستقل

  

 الھیكل التنظیمي
  

  

 تالنظم االتصا 
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 وذلك الرتفاع التكالیف وإلعتبارات ،أسلوب الحصر الشامل كأحد طرق جمع البیانات
 وتم إختیار العینة ، ولذلك تم اإلعتماد على أسلوب المعاینة اإلحصائیة،الوقت والجھد

جتمع الدراسة من الطبقیة العشوائیة، وتم تحدید حجم عینة الدراسة باالعتماد على حجم م
العاملین بالوحدات المحلیة بمدیریة القوى العاملة بمحافظة الغربیة والبالغ عددھم 

/ ٩(طبقًا لبیانات الوحدات المحلیة بمدیریة القوى العاملة بالغربیة (مفردة ) ١٩١٠٢(
مفردة، لذا فإن حجم عینة ) ١٠٠٠٠(، ونظرًا ألن مجتمع البحث یزید عن )م٢٠١٩

تم توزیعھا على نسبة العاملین ) م ١٩٨٩بازرعة، (مفردة ) ٣٨٤( كون البحث سوف ی
كما تمثلت وحدة المعاینة في كل من یعمل بالوحدات . بالوحدات المحلیة بمحافظة الغربیة 

  .المحلیة بمحافظة الغربیة على اختالف المستویات اإلداریة

ث بلغت معدالت حی.  حجم مجتمع الدراسة ومعدل الردود) ١(ویمثل الجدول رقم 
وھي نسبة مرتفعة في %) ٧٨،١(االستجابة لدي أفراد مجتمع الدراسة ما یقرب من 

العلوم االجتماعیة، وذلك یعود الھتمام العاملین بموضوع االستقصاء وسھولة األسئلة 
  . التي یحتویھا اإلستقصاء

  )١(جدول 

  حجم مجتمع الدراسة ومعدل االستجابة

القوائم   عینة الدراسة  مجتمع الدراسة
  المجمعة

القوائم 
  المستبعدة

القوائم 
الصالحة 
  للتحلیل

معدل 
  اإلستجابة

الوحدات 
المحلیة موضع 

 راسةالد
  %  العدد  العدد  العدد  العدد  %  العدد

  ٧٥،٤  ٨٠  ٨  ٨٨  ١٠٦  ٢٧،٦٢  ٥٢٥٦  طنطا
  ٧٨،٣  ٧٢  ٧  ٧٩  ٩٢  ٢٣،٩١  ٤٥٧٨  المحلة الكبرى
  ٧٧،٧  ٢١  ٣  ٢٤  ٢٧  ٧،٠٤  ١٣٣٣  كفر الزیات

  ٧٥  ٣٣  ٤  ٣٧  ٤٤ ١١،٤٦  ٢١٩٣  زفتى
  ٨١٫٤  ٣٥  ٣  ٣٨  ٤٣  ١١،٢٠  ٢١٤٩  السنطة
  ٧٩،٣  ٢٣  ٢  ٢٥  ٢٩  ٧،٥٦  ١٤٢٣  قطور
  ٨٦،٦  ١٣  ١  ١٤  ١٥  ٣،٩١  ٧٧٨  بسیون
  ٨٢،١  ٢٣  ٣  ٢٦  ٢٨  ٧،٣٠  ١٣٩٢  سمنود

  ٧٨،١  ٣٠٠  ٣١  ٣٣١  ٣٨٤ ١٠٠  ١٩١٠٢  اإلجمالى

  .نتائج التحلیل اإلحصائي: المصدر
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 العاملین إلىتمثلت أداة جمع البیانات المیدانیة في قائمة االستقصاء التي وجھت 
بالوحدات المحلیة بمنطقة الغربیة، وقد روعي في تصمیمھا البساطة والسھولة والوضوح 

 وتم تخصیص الصفحة األولي ،والتسلسل الموضوعي في أسئلة وعبارات اإلستقصاء
 أما ،ھدف منھ وكسب تعاون العاملین في استیفاء بیانات اإلستقصاءلتقدیم البحث وال

الصفحات األخري فقد تم تخصیصھا لإلجابة علي اسئلة موجھھ مباشرة وفق إجابات 
  : علي قسمین كما یليسلفًا، وموزعةمغلقة ومحدده 

 وھو الذي یتعلق باألسئلة التي تقیس الھیكل التنظیمي ونظم :القسم األول -
عبارة لقیاس الھیكل ١١منھا  عبارة، ٢٣ وبلغ إجمالي عباراتھ ،االتصاالت
  .اإلتصاالتعبارة لقیاس نظم ١٢،التنظیمي 

 ٢٢ ویتعلق باإلستفواء في مكان العمل وأشتمل ھذا القسم على :القسم الثاني -
عبارات لقیاس االستقواء نحو عمل ٧ االبعاد الثالثة لإلستقواء منھا عبارة لقیاس

 عبارات ٤، ة لقیاس االستقواء الموجھ نحو شخص الضحیة عبار١١،الضحیة 
ویمكن تلخیص محتویات . لقیاس االستقواء المرتبط باألیذاء البدني للضحیة

 :یليكما ) ٢(قائمة اإلستقصاء في الجدول رقم 

  )٢(جدول 

       توزیع أسئلة متغیرات قائمة االستقصاء المستخدمة في الدراسة الحالیة
نوع 
  المتغیر

تغیرات الم
  المتغیرات الفرعیة  الرئیسیة

عدد 
عبارات 
  القیاس

  المراجع  تسلسل العبارات

الھیكل 
١١-١ ١١  ـــــــــ  التنظیمي ٢٠٠٦نافع   المتغیر  

نظم   المستقل
٢٣-١٢ ١٢  ـــــــــ  االتصاالت ٢٠٠٦نافع    

االستقواء الموجھ نحو 
 ٧  عمل الضحیة

١،
٣،١٣،١٥،١٧،١٨،٢

٠ 
االستقواء الموجھ نحو 

١،٢،٤،٥،٩،١٠،١١ ١١  شخص الضحیة
،١٢،١٤،١٦،١٩  

المتغیر 
  التابع

االستقواء 
قي مكان 

  العمل
االستقواء المرتبط 

 ٧،٨،٢١،٢٢ ٤  باإلیذاء البدني للضحیة

Einarsen et 
al.,2009 
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  .من إعداد الباحثین اعتمادًا على بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر

 مفردات العینة من خالل المقابلة الشخصیة وتم جمع بیانات االستقصاء من
القصیرة مع المستقصى منھم في مكان العمل، وتم تسلیم قائمة األسئلة شخصیًا بعد 
التعریف بأھداف الدراسة وطلب التعاون، وترك القائمة لیتم اإلجابة علیھا في الوقت 

 الباحثون بتوزیع وقد قام. المالئم للمستقصى منھم، وأخیرًا تجمیع القوائم المستوفاة
مستعینین ، استمارات االستقصاء على العاملین بالوحدات المحلیة بمحافظة الغربیة

  .بمساعدة بعض الزمالء العاملین في الوحدات المحلیة

 

في ضوء مشكلة الدراسة وأھدافھا فإن الدراسة الحالیة تشتمل على متغیرین 
 االتصاالت،تمثل في كل من الھیكل التنظیمي ونظم ) متغیر مستقل(ھما رئیسین أحد

 وفیما یلي عرض لھذه المتغیرات .العمل في االستقواء في مكان )تابعمتغیر (واألخر 
  :التالي وذلك على النحو الدراسة،والمقاییس المستخدمة في 

 

الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت باستخدام المقیاس الذي أعتمدت علیھ تم قیاس 
 وأشتمل والثبات،ویتمتع ھذاالمقیاس بدرجة عالیة من الصدق ) ٢٠٠٦نافع، (دراسة 

 نقاط ٥ على وتم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي والذي یشتمل عبارة، ٢٣المقیاس على 
 بینما یشیر اإلطالق، علىغیر موافق  إلى) ١( حیث یشیر الرقم )٥ :١(متدرجة من 

  .المنتصف مع وجود درجة ُمحایدة في جدًا، موافق إلى) ٥(الرقم 

 

) et al.,2009)   Einarsenتم قیاس االستقواء في مكان العمل باستخدام مقیاس
ة ویتمتع ھذا المقیاس بدرجة عالیة من ألنھ أكثر المقاییس استخدامًا في الدراسات السابق

، االستقواء نحو عمل الضحیة( والذي یتكون من ثالث أبعاد ھي ،الصدق والثبات
، ) االستقواء المرتبط باألیذاء البدني للضحیة،االستقواء الموجھ نحو شخص الضحیة

 عبارة، وتم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي والذي یشتمل ٢٢واشتمل المقیاس علي 



 

 ٢٣١  
 

––  

 ،إلي غیر موافق علي اإلطالق) ١(حیث یشیر الرقم  ) ٥ : ١(  نقاط متدرجة من ٥علي 
  . مع وجود درجة ُمحایدة في المنتصف،إلي موافق جدًا) ٥(بینما یشیر الرقم 

 

 الحالیة،تم االعتماد على مجموعة األسالیب االحصائیة لتحلیل بیانات الدراسة 
  : وذلك في ضوء نوع البیانات، وفـروض البحـث، وھذه األسالیب ھي

 بعض أسالیب التحلیل الوصفي كالمتوسطات واالنحراف المعیاري . 
 وذلك للتحقق من مدى وجود عالقة بین الھیكل التنظیمي : أسلوب تحلیل االرتباط

 .ونظم االتصاالت واالستقواء في مكان العمل بأبعاده المختلفة
  الختبار الثقة واالعتمادیة لمحتویات مقیاس ": ألفا لكرو نباخ"معامل ارتباط

 . الھیكل التنظیمي ومقیاس نظم االتصاالت ومقیاس االستقواء في مكان العمل
 وذلك لتحدید مدى تأثیر كل من الھیكل : أسلوب تحلیل االنحدار البسیط والمتعدد

 . مكان العمل وأبعادهالتنظیمي ونظم االتصاالت على االستقواء في
 واشتملت على كل من اختبار : االختبارات اإلحصائیة لفروض الدراسةF-test، 

، وذلك من أجل التحقق من مستوى المعنویة والداللة اإلحصائیة T-testواختبار 
لنوع وقوة العالقة بین المتغیرات موضع الدراسة والختبار صحة أو خطأ فروض 

 .الدراسة
 

بغرض تقلیل أخطاء القیاس المحتملة في المقاییس متعددة المحتوى التي تم 
 متغیر لقیاس ١٣ متغیر لقیاس الھیكل التنظیمي، ١٠(استخدامھا في قائمة االستقصاء 

 متغیر لقیاس االستقواء في مكان العمل، تشكل في مجموعھا ثالثة ٢٢نظم االتصاالت، 
عاد رئیسھ، وقد تم حساب معامل الثبات باستخدام طریقة ألفا لكرونباخ، كما تم حساب أب

وبعد فحص معامالت . الصدق الذاتي بإیجاد الجذر التربیعي لمعامل ثبات االختبار
االرتباط الكلیة لكل عبارة من العبارات المستخدمة في قیاس المتغیرات محل الدراسة، 

 وعبارة واحدة من مقیاس نظم ،قیاس الھیكل التنظیميتقرر استبعاد عبارتین من م
 عبارات من مقیاس االستقواء في مكان العمل كما ھو موضح بالجدول ٥ و،االتصاالت

وقد تراوحت قیمھ معامل الثبات بین . ٠،٣٠ألن لھا معامل ارتباط أقل من ) ٣(رقم 



 

 ٢٣٢ – 

 
  

وھو ) ٠،٩٣٨(و) ٠،٨٠١(فیما تراوح قیمھ معامل الصدق بین ) ٠،٨٨٠(و) ٠،٦٤١(
  .ما یدل على تمتع مقاییس الدراسة بدرجھ عالیة من الثبات والمصداقیة

  )٣(جدول رقم 
باستخدام معامل   محتویات مقاییس متغیرات الدراسةتقییم درجة االتساق الداخلي بین

  )Reliability Analysisمخرجات تحلیل االعتمادیة(االرتباط كرو نباخ ألفا 

صدق  المحاولة الثانیة ولة االوليالمحا
  المقیاس

معامل  متغیرات الدراسة
  الثبات

(Alpha) 

 عدد
 العبارات

معامل 
  الثبات

(Alpha) 

 عدد
 العبارات

العبارة 
الجزر   المحذوفة

التربیعي 
  لمعامل ألفا

  ٠،٨٩٥  ٩ - ٤  ٩  ٠،٨٠٢  ١١  ٠،٦٨٥ الھیكل التنظیمي
  ٠،٨٨٨  ١٦  ١١ ٠،٧٨٩  ١٢ ٠،٧٦٢  نظم االتصاالت

  ٠،٨٧٣  ٢٦  ٦  ٠،٧٦٣  ٧  ٠،٧٢٤  و عمل الضحیةاإلستقواء نح
االستقواء نحو شخص 

  الضحیة
٢٧-٢٥  ٧  ٠،٨٨٠  ١١  ٠،٧٧٣-

٢٩-٢٨  
٠،٩٣٨  

االستقواء المرتبط باإلیذاء 
  البدني للضحیة

٠،٨٠١  ------  ٤  ٠،٦٤١  ٤  ٠،٦٤١  

معامل الثبات الكلى 
 لالستقواء في مكان العمل

٥  ١٧  ٠،٨٤١  ٢٢  ٠،٨٣٠ 
  عبارات

٠،٩١٧  

  اإلحصائي التحلیل نتائج :المصدر

 
 

قام الباحثون بإجراء تحلیل وصفي للبیانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 
)SPSS 22 ( لمتغیرات الدراسة، وذلك بھدف الوقوف على شكل وطبیعة البیانات

بیة واالنحرافات المعیاریة التي توضح المعالم والتعرف على قیم المتوسطات الحسا
اإلحصائیة لمتغیرات الدراسة وفقًا آلراء العاملین بالوحدات المحلیة بمحافظة الغربیة 

  .كما یلي) ٤(وكانت النتائج الموضحة بالجدول رقم . محل الدراسة

  یتضح أن المتوسط الحسابي العام للھیكل التنظیمي وفقًا آلراء مفردات عینة
، ویشیر ذلك ) درجة٣(وھو أقل من المتوسط العام للمقیاس ) ٢،٧٨(لدراسة بلغ ا



 

 ٢٣٣  
 

––  

إلى عدم تحدید األدوار والمسئولیات للعاملین في الوحدة المحلیة بوضوح تام، مع 
 .إنخفاض درجة المرونة في مواجھة الظروف غیر المتوقعة داخل العمل

 ًا آلراء مفردات عینة الدراسة تبین أن المتوسط الحسابي العام لنظم االتصاالت وفق
، ویشیر ذلك إلى ) درجة٣(وھو أقل من المتوسط العام للمقیاس ) ٢،١٢(بلغ 

إنخفاض كفاءة نظم االتصاالت التى تساعد على نقل المعلومات بین مختلف 
 وبالتالي ال یشعر جمیع العاملون بالحریة في االتصال برؤسائھم للتعبیر ،العاملین

 .اتھمعن ارائھم ومقترح

  )٤( رقم جدول

 الدراسة محل التجاریة بالبنوك العاملین آلراء الوصفي التحلیل نتائج
    معامل ارتباط بیرسون  اإلحصاءات الوصفیة

الوسط   المتغیرات
  الحسابي

االنحراف 
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  المعیاري

            ١  ٠،٧٣٦  ٢،٧٨٩ الھیكل التنظیمي .١
          ١  **٠،٤٨٤  ٠،٧٦٢  ٢،١٢٢  نظم االتصاالت .٢
اإلستقواء نحو عمل  .٣

  الضحیة
٠،٧٦٦  ٣،٨٧٩  

 -١  **٠،٤٦٢-   **٠،٢١٢        

االستقواء نحو شخص  .٤
 الضحیة

٠،٨٤٦  ٣،٩٤٥  
 -١  **٠،٥٩٨  **٠،٢١٣-   *٠،٢٠٨      

االستقواء المرتبط  .٥
باإلیذاء البدني 

  للضحیة
٠،٧٣٧  ٣،٦٩٢  

 -١  **٠،٤٢٦  *٠،٣٥٢  **٠،٣٤٧-   **٠،٣٨٥    

االستقواء في مكان  .٦
  العمل

٠،٥٩٩  ٣،٨٨٩  
 -١  **٠،٥٢٨  **٠،٦٧٧  **٠،٨٥٩  **٠،٢٥٧-   *٠،١٧٣  

  .نتائج التحلیل االحصائي: المصدر

%               ٥تشیر الى أن معامل االرتباط ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة * 
 مفردة٣٠٠= ن

%             ١تشیر الى أن معامل االرتباط ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة ** 
  ردةمف٣٠٠= ن
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  تبین أن المتوسط الحسابي العام لسلوكیات االستقواء في مكان العمل وفقًا آلراء
 ٣( وھو أعلى من المتوسط العام للمقیاس) ٣،٨٨٩(مفردات عینة الدراسة بلغ 

 إنتشار سلوكیات االستقواء في مكان العمل بین العاملین إلى، ویشیر ذلك )درجة
 انھم یشعرون بمزید من التدخل في طبیعھ بالوحدات المحلیة بمحافظة الغربیة أي

عملھم والتعدي على خصوصیاتھم بشكل قد یصل إلى اإلیذاء البدني واللفظي 
وبالنظر إلى قیم المتوسطات الحسابیة ألبعاد االستقواء في . فىى بعض األحیان

 وأن جمیع ،مكان العمل، یتضح عدم وجود تفاوت في آراء مفردات عینة الدراسة
اد تتوافر بقدر كبیر بالوحدات المحلیة موضع الدراسة حیث یتراوح تلك األبع

) ٣،٩٤٥) (٣،٦٩٢(المتوسط الحسابي ألبعاد االستقواء في مكان العمل بین 
ویشیر ذلك على شعور العاملین بالوحدات المحلیة موضع الدراسة بالتعرض 

 عن لالستبعاد والتجنب عند مناقشة بعض الموضوعات المرتبطة بالعمل فضًال
تعرضھم لمزید من المضایقات والتعلیقات الساخره عند تقدیم أفكارھم وأرائھم 

 .للغیر
  وجود عالقة ارتباط معنویة وإیجابیة بین جمیع أبعاد سلوكیات االستقواء في مكان

عند مستوى ) ٠،٥٩٨(و ) ٠،٣٥٢( حیث ترواحت معامالت االرتباط بین ،العمل
 وصدق العبارات في قیاس أبعاد االستقواء في مما یؤكد على ثبات، ٠٫٠٥معنویة 

مكان العمل وأنھا مرتبطة ارتباطًا حقیقیًا غیر راجع للصدفة، ومتسقة مع األبعاد 
 .الداخلیة

  ومعنویة بین جمیع متغیرات الدراسةارتباط سلبیةوجود عالقات . 
 یوجد ارتباط معنوي سلبي بین الھیكل التنظیمي وسلوكیات االستقواء في مكان 

عند ) ٠،١٧٣-(العمل ككل بالوحدات المحلیة موضع الدراسة بمعامل ارتباط 
، كما تبین وجود ارتباط معنوي سلبي بین الھیكل التنظیمي .٠٫٠١مستوى معنویة 

 وقد ،وجمیع أبعاد االستقواء في مكان العمل بالوحدات المحلیة موضع الدراسة
عند مستوى معنویة ) ٠،٣٨٥-(و ) ٠،٢٠٨-(ترواحت معامالت االرتباط بین 

٠٫٠١  . 



 

 ٢٣٥  
 

––  

  وجود ارتباط معنوي سلبي بین نظم االتصاالت وسلوكیات االستقواء في مكان
عند ) ٠،٢٥٧-(العمل ككل بالوحدات المحلیة موضع الدراسة بمعامل ارتباط 

، كما تبین وجود إرتباط معنوي سلبي بین نظم االتصاالت .٠٫٠١مستوى معنویة 
 وقد ،ي مكان العمل بالوحدات المحلیة موضع الدراسةوجمیع أبعاد االستقواء ف

عند مستوى معنویة ) ٠،٤٦٢-(و ) ٠،٢١٣-(ترواحت معامالت اإلرتباط بین 
٠٫٠١ . 

 

        

 

یوجد تأثیر معنوي لكل من "لدراسة والذي ینص علىالختبار الفرض األول ل
مأخوذة (الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت على سلوكیات االستقواء في مكان العمل 

قام الباحثون أوًال باستخدام اسلوب " بصورة كلیة ولكل بعد من أبعادھا على حده 
وذلك على ، على حدهاالنحدار البسیط لبیان تأثیر كل متغیر مستقل على كل متغیر تابع 

  ).٥(النحو الموضح بالجدول رقم 

  )٥( رقم جدول

   في االستقواء على التنظیمي للھیكل البسیط اإلنحدار تحلیل نتائج
  منفردًا بعد وكل العمل مكان

المتغیر 
معامل   المتغیر التابع  المستقل

  المعنویة  قیمة ت  اإلنحدار 
معامل 
التحدید 

R2  

التباین 
F الداللة  

  الترتیب

و  تقواء نح االس
  ١  معنوي ٥٣،٦٥٦ ٠،٣٥٥  ٠،٠٠٠  ٢٢،١٣٥  ٠،٤٨٢-  عمل الضحیة

و  تقواء نح االس
خص  ش

 الضحیة
-٠،٠٢١  ١٣،٤٥٢  ٠،٣٨٤  

٤٥،٣٥٦ ٠،٢٣٤ 
  معنوي

٣  

مي
ظی

لتن
ل ا

ھیك
ال

  

تقواء  االس
رتبط  الم
دني   ذاء الب باإلی

  للضحیة

-٠،٠٠٠  ١٨،٦٥٤  ٠،٤٥٢  

٢٤،٥٨٩ ٠،٢٦٥ 

  معنوي

٢  
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ي   تقواء ف االس
ان ا ل مك لعم

  )ككل(
-٠،٠٠٠  ١٩،٢٧٤  ٠،٥٣٨  

٤٩،٦٨٩ ٠،٣١٨  
  معنوي

---  

  .نتائج التحلیل االحصائي: المصدر

وجود تأثیر معنوي سلبي للھیكل التنظیمي على ) ٥(ویتضح من الجدول رقم 
) ٠،٤٨٢-( حیث بلغ معامل اإلنحدار العاملین،مستوي االستقواء نحو عمل الضحیة بین 

وجود تأثیر معنوي سلبي للھیكل . ٠،٠٠١د مستوى معنویة عن) ٠،٣٥٥(ومعامل التحدید 
 حیث بلغ معامل العاملین،التنظیمي على مستوي االستقواء نحو شخص الضحیة بین 

كما تبین . ٠،٠٢١عند مستوى معنویة ) ٠،٢٤٣(ومعامل التحدید ) ٠،٣٤٨-(اإلنحدار 
لمرتبط باإلیذاء البدني وجود تأثیر معنوي سلبي للھیكل التنظیمي على مستوي االستقواء ا

) ٠،٢٦٥(ومعامل التحدید ) ٠،٤٥٢-( حیث بلغ معامل اإلنحدار العاملین،للضحیة بین 
وجود تأثیر معنوي سلبي للھیكل التنظیمي   وأخیرًا . ٠،٠٠١عند مستوى معنویة 

) ٠،٥٣٨-( حیث بلغ معامل اإلنحدار ،)ككل(على مستوي االستقواء في مكان العمل 
  .٠،٠٠١عند مستوى معنویة ) ٠،٣١٨(د ومعامل التحدی

 یمكن القول بوجود تأثیر معنوي سلبي توضیحھا،وفي ضوء النتائج السابق 
وكانت . للھیكل التنظیمي على سلوكیات االستقواء في مكان العمل ككل وجمیع أبعادھا

 أكثر أبعاد االستقواء في مكان العمل تأثرًا بالھیكل التنظیمي ھو االستقواء نحو عمل
 ثم االستقواء المرتبط باإلیذاء البدني للضحیة وأخیرًا االستقواء نحو شخص الضحیة،
وفي ضوء ما سبق فإنھ یمكن قبول الفرض الفرعي األول للدراسة والذي ینص . الضحیة

یوجد تأثیر ذات داللة إحصائیة للھیكل التنظیمي على سلوكیات االستقواء في "على أنھ 
  ".مكان العمل

 فإن العمل،تأثیر نظم اإلتصاالت على سلوكیات االستقواء في مكان وبالنسبة ل
  : تبینھا على النحو التالى) ٦(نتائج الجدول التالى رقم 



 

 ٢٣٧  
 

––  

   )٦( رقم جدول

   مكان في واالستقواء االتصاالت نظم بین البسیط اإلنحدار تحلیل نتائج
  منفردًا بعد وكل العمل

المتغیر 
معامل   المتغیر التابع  المستقل

  المعنویة  قیمة ت  إلنحدار ا
معامل 
التحدید 

R2  

التباین 
F الترتیب  الداللة  

و   تقواء نح االس
  ٢  معنوي ٣٥،١٢٣ ٠،٢٢٣  ٠،٠٠٠  ١٧،٨٤٥  ٠،٣٣٥-  عمل الضحیة

و   تقواء نح االس
  ٣  معنوي ١٤،٦٩٥ ٠،١٧٤  ٠،٠٠٠  ٧،٥٤٥  ٠،٢٤٤- شخص الضحیة

رتبط   تقواء الم االس
دني  ذاء الب باإلی

  یةللضح
الت  ١  معنوي ٣٨،٢١٥ ٠،٢٨٦  ٠،٠٠٠  ٢٩،٥٩٨  ٠،٣٨٥-

صا
الت

م ا
نظ

  

االستقواء في مكان   
  ---  معنوي ٢٩،٥٤٦ ٠،٢٦٤  ٠،٠٠٠  ١٦،٨٧٧  ٠،٣١٩-  )ككل(العمل 

  .نتائج التحلیل االحصائي: المصدر

وجود تأثیر معنوي سلبي لنظم االتصاالت على ) ٦(ویتضح من الجدول رقم 

) ٠،٣٣٥-( حیث بلغ معامل اإلنحدار ملین،العامستوي االستقواء نحو عمل الضحیة بین 

وكذلك وجود تأثیر معنوي سلبي . ٠،٠٠١عند مستوى معنویة ) ٠،٢٢٣(ومعامل التحدید 

 حیث بلغ معامل اإلنحدار الضحیة،لنظم االتصاالت على مستوي االستقواء نحو شخص 

 كما تبین وجود، ٠،٠٠٠عند مستوى معنویة ) ٠،١٧٤(ومعامل التحدید ) ٠،٢٤٤-(

تأثیر معنوي سلبي لنظم االتصاالت على مستوي االستقواء المرتبط باإلیذاء البدني 

عند مستوى ) ٠،٢٨٦(ومعامل التحدید ) ٠،٣٨٥-( حیث بلغ معامل اإلنحدار للضحیة،

وأخیرًا وجود تأثیر معنوي سلبي لنظم االتصاالت على مستوي . ٠،٠٠١معنویة 

ومعامل التحدید ) ٠،٣١٩-(غ معامل اإلنحدار  حیث بل،)ككل(االستقواء في مكان العمل 

  . ٠،٠٠١ مستوى معنویة دعن) ٠،٢٦٤(
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وفي ضوء النتائج السابق توضیحھا یمكن القول بوجود تأثیر معنوي سلبي لنظم 

وكانت أكثر . االتصاالت على سلوكیات االستقواء في مكان العمل ككل وجمیع أبعادھا

 بنظم االتصاالت ھو االستقواء المرتبط باإلیذاء أبعاد االستقواء في مكان العمل تأثرًا

. البدني للضحیة ثم االستقواء نحو عمل الضحیة وأخیرًا االستقواء نحو شخص الضحیة

وفي ضوء ما سبق فإنھ یمكن قبول الفرض الفرعي الثاني للدراسة والذي ینص على أنھ 

إلستقواء في مكان یوجد تأثیر ذات داللة إحصائیة لنظم االتصاالت على سلوكیات ا"

  ".العمل 



 

لتحدید األھمیة النسبیة لكل من الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت من حیث تأثیره 
 فقد قام الباحثون باستخدام أسلوب تحلیل المختلفة،ه على االستقواء في مكان العمل وأبعاد

 وذلك لما لھ من القدرة على بیان Multiple Regression Analysisاالنحدار المتعدد 
أثر عالقة متغیر مستقل أو أكثر على متغیر تابع، وقد تم استخدام اختبار تحلیل االنحدار 

ما یأتي نتائج تحلیل االنحدار ویوضح الباحثون فی. ٪٥المتعدد عند مستوى معنویة 
على ) الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت(المتعدد المتدرج لتأثیر المتغیرات المستقلة 

 وذلك على النحو الموضح تابعة، كمتغیرات منفردةاالستقواء في مكان العمل وأبعاده 
  ).٧(بالجدول رقم 
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  )٧(جدول رقم 
كل التنظیمي ونظم االتصاالت على االستقواء نتائج تحلیل اإلنحدار المتعدد لكل من الھی

  في مكان العمل ككل وأبعاده فرادا

معامل   المتغیرات المستقلة  المتغیر التابع
  الترتیب  الداللة  المعنویة  قیمة ت  اإلنحدار 

االستقواء في مكان   ٢  معنوي  ٠،٠٠٠  ١١،٣٣٧ ٠٫٢٦٢- الھیكل التنظیمي
  ١  معنوي  ٠،٠٠٠  ١٣،٥١٢ ٠٫٣٤٨-  نظم االتصاالت  العمل 

  ٠،٣٤٥ = Rمعامل اإلرتباط 
   ٠،١٧٩ =R2معامل التحدید 

    ٢٣،١١٤= Fالتباین 
  ٠،٠٠٠= pالمعنویة 

االستقواء نحو عمل   ٢  معنوي  ٠،٠٠٠  ٤،٣٢٢ ٠٫١٣٥- الھیكل التنظیمي
  ١  معنوي  ٠،٠٠٠  ٧،١٢١ ٠٫٢٣٣-  نظم االتصاالت  الضحیة

  ٠،٢٢٧ = Rمعامل اإلرتباط 
   ٠،١١٩ =R2معامل التحدید 

    ١٢،٣٣٦= Fالتباین 
  ٠،٠٠٠= pالمعنویة 

االستقواء نحو   ١  معنوي  ٠،٠٠٠  ٩،٣٨٤ ٠٫١٣٤- الھیكل التنظیمي
  ٢  معنوي  ٠،٠٠٠  ٥،٢٦٥ ٠٫١١١-  نظم االتصاالت  شخص الضحیة

  ٠،٢٩١ = Rمعامل اإلرتباط 
   ٠،١٢٦ =R2معامل التحدید 

    ١٤،٨٥٢= Fالتباین 
  ٠،٠٠٠= pالمعنویة 

اء المرتبط االستقو  ٢  معنوي  ٠،٠١٣  ٣،٥٤١ ٠٫١٢٧- الھیكل التنظیمي
باإلیذاء البدني 

  للضحیة
  ١  معنوي  ٠،٠٠٠  ٦،١٢٨ ٠٫١٩٤-  نظم االتصاالت

  ٠،٣٥١ = Rمعامل اإلرتباط 
   ٠،١٠٩ =R2معامل التحدید 

    ١٣،١٥٦= Fالتباین 
  ٠،٠٠٠= pالمعنویة 

  .نتائج التحلیل االحصائي: المصدر

وجود تأثیر معنوي سلبي مباشر لكل من الھیكل ) ٧(جدول رقم وتظھر نتائج ال
 منفردة،التنظیمي ونظم االتصاالت على االستقواء في مكان العمل ككل وجمیع أبعاده 

حیث كانت نظم االتصاالت ھي أكثر تأثیرًا من الھیكل التنظیمي على االستقواء في مكان 
وبالتالي فإنھ یمكن قبول ). ضحیةعدا االستقواء نحو شخص ال(العمل وجمیع أبعاده 

یوجد اختالف ذو داللة احصائیة في "الفرض الرئیس الثاني للدراسة والذي ینص على 
تأثیر كل من الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت على االستقواء في مكان العمل مأخوذة 

  ".بصورة كلیة ولكل بعد من أبعادھا على حده
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 Discussion  

ھدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على أثر كٍل من الھیكل التنظیمي ونظم 
 .الغربیةاالتصاالت على سلوكیات االستقواء بین العاملین في الوحدات المحلیة بمحافظة 

وبالرغم من أھمیة كل من الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت في خلق بیئة عمل جیدة 
 إال أن مستوى الھیكل التنظیمي وفقا آلراء صحي،ظیمي  ومناخ تنومتوازنة،ومریحة 

 ویعني ذلك إلى عدم تحدید األدوار والمسئولیات نسبیًا،عینة الدراسة كان منخفضًا 
للعاملین في الوحدة المحلیة بوضوح تام، مع إنخفاض درجة المرونة في مواجھة 

 ویشیر االتصاالت،فضًال عن انخفاض مستوى نظم . الظروف غیر المتوقعة داخل العمل
ذلك إلى إنخفاض كفاءة نظم االتصاالت التى تساعد على نقل المعلومات بین مختلف 

 وبالتالي ال یشعر جمیع العاملون بالوحدات المحلیة بالحریة في االتصال العاملین،
  .برؤسائھم للتعبیر عن ارائھم ومقترحاتھم

اء في مكان العمل وفقًا االستقوكما تشیر النتائج إلى ارتفاع مستوى سلوكیات 
ویشیر ذلك إلي إنتشار سلوكیات االستقواء في مكان العمل  ،الدراسةآلراء مفردات عینة 

بین العاملین بالوحدات المحلیة بمحافظة الغربیة أي انھم یشعرون بمزید من التدخل في 
فى طبیعھ عملھم والتعدي على خصوصیاتھم بشكل قد یصل إلى اإلیذاء البدني واللفظي 

؛ ٢٠١١، ؛ ابراھیم ٢٠١٤، الحبشي( ھذه النتیجة مع دراسة ف وتختل.األحیانبعض 
وتوصلت الدراسة الحالیة . وقد یرجع ذلك إلى اختالف مجال التطبیق) ٢٠١٨،مرزوق 

إلى وجود ارتباط معنوي سلبي بین كل من الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت وبین 
 وتعني تلك الدراسة،ل بالوحدات المحلیة موضع سلوكیات االستقواء في مكان العمل كك

وإیجابي النتیجة أھمیة كل من الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت في خلق مناخ صحي 
 .الغربیة من انتشار سلوكیات االستقواء لدي العاملین بالوحدات المحلیة بمحافظة یحد

 , .Giorgi , 2009 ; Balducci et al)وتتفق ھذه النتیجة جزئیًا مع نتائج دراسة 
2012)     

كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثیر معنوي سلبي للھیكل التنظیمي على 
 الضحیة،االستقواء نحو عمل ( سلوكیات االستقواء في مكان العمل ككل وجمیع أبعادھا
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وكانت أكثر . )للضحیة االستقواء المرتبط باإلیذاء البدني الضحیة،االستقواء نحو شخص 
 الضحیة،تقواء في مكان العمل تأثرًا بالھیكل التنظیمي ھو االستقواء نحو عمل أبعاد االس

 .الضحیةثم االستقواء المرتبط باإلیذاء البدني للضحیة وأخیرًا االستقواء نحو شخص 
وتعني تلك النتیجة أنھ كلما كان الھیكل التنظیمي في الوحدات المحلیة یتسم بالمرونھ من 

سلطات والمسئولیات بما یساعد على مرونة العمل وزیادة الترابط خالل التوزیع العادل لل
 كلما أدى ذلك إلى تقلیل انتشار سلوكیات المختلفة،بین العاملین بالمستویات التنظیمیة 

  et al., 2012(من  وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة كل .العملاالستقواء في مكان 
Balducci ; Einarsen , 2003. ( 

صلت الدراسة إلى وجود تأثیر معنوي سلبي لنظم االتصاالت على كما تو
 الضحیة،االستقواء نحو عمل (أبعادھا سلوكیات االستقواء في مكان العمل ككل وجمیع 

وكانت أكثر . )للضحیة االستقواء المرتبط باإلیذاء البدني الضحیة،االستقواء نحو شخص 
االتصاالت ھو االستقواء المرتبط باإلیذاء أبعاد االستقواء في مكان العمل تأثرًا بنظم 

. البدني للضحیة ثم االستقواء نحو عمل الضحیة وأخیرًا االستقواء نحو شخص الضحیة
وتعني تلك النتیجة أنھ كلما كانت نظم االتصاالت في الوحدات المحلیة مستمرة ودائمة 

والسلوكیات السلبیة وفي جمیع االتجاھات مما یتیح لإلدارة العلیا التعرف على مشكالت 
 انتشار سلوكیات كلما أدى ذلك إلى تقلیل معھا،التي یواجھھا المرؤسین والتعامل 

، كما اتفقت مع دراسة )٢٠١٨ مرزوق،( وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة االستقواء،
Depolo , 2003) ( التي توصلت إلى أن وجود عامل االتصال لھ تأثیر كبیر وفعال في

) Giorgi , 2009( مع دراسة بینما تختلف.  االستقواء في مكان العملالحد من سلوكیات
  .االستقواءوالتي توصلت إلى وجود تأثیر ضعیف لنظم االتصاالت على سلوكیات 

كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثیر معنوي سلبي مباشر لكل من الھیكل 
 ة،یع أبعاده منفردالتنظیمي ونظم االتصاالت على االستقواء في مكان العمل ككل وجم

حیث كانت نظم االتصاالت ھي أكثر تأثیرًا من الھیكل التنظیمي على االستقواء في مكان 
بالسبة للعاملین بالوحدات ) عدا االستقواء نحو شخص الضحیة(العمل وجمیع أبعاده 

 وتعني تلك النتیجة أھمیة نظم االتصاالت في تقلیل سلوكیات ،المحلیة بمحافظة الغربیة
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حیث عندما یشعر كل فرد ) ٢٠١٨، مرزوق( وتتفق تلك النتیجة مع دراسة ،ستقواءاال
، األمر قد یترتب ة جیدةبأنھ یتواصل مع اآلخرین لتبادل المعلومات الالزمة لتقدیم خدم

علیھ زیادة التزامھم ووالئھم التنظیمى ومن ثم زیادة السلوك التنظیمى اإلیجابى وعدم قیام 
كیات ضاره باآلخر مثل حجب المعلومات التى قد تؤثر على أداء كل عضو بالفریق بسلو

 . أحد أعضاء الفریق

 

في ضوء ما أسفرت عنھ نتائج الدراسة، تم استخالص مجموعة من التوصیات 
التي تھدف إلى الحد من إنتشار سلوكیات االستقواء في مكان العمل من أجل تحسین 

ات المحلیة بمحافظة الغربیة من خالل تحسین الھیكل التنظیمي أوضاع العاملین بالوحد
  .ونظم االتصاالت بما ینعكس على تقدیم الخدمات للمواطنین بكفاءة وفاعلیة

  بالمرونة، أن تتسم علىضرورة قیام الوحدات المحلیة بتطویر الھیاكل التنظیمیة 
ئولیات وزیادة وعدم التداخل قي اإلختصاصات والتوزیع العادل للسلطات والمس

 وذلك للحد من سلوكیات .المختلفةالترابط بین العاملین بالمستویات التنظیمیة 
  :التالیةاالستقواء من خالل اآللیات 

 .السلطاتتحدید المھام والمسئولیات وتفویض  -
 ھناك تناسب بین السلطات الممنوحة للعاملین وحجم المسئولیات الملقاة أن یكون -

 .علیھم
 .وواجباتھم یحدد بوضوح مسؤولیات العاملین وضع وصف وظیفي -
تغییر اللوائح والقوانین، مما یقضي على الروتینیة ویقلل القیود على القائد  -

والمرؤوسین وتحدد الواجبات والمسئولیات وتسمح بإستخدام أسالیب جدیدة 
ومبتكرة في أداء العمل وحمایة العاملین بالوحدات المحلیة من التعرض 

 .لألستقواء
ضع مجموعة من السیاسات والقواعد واالجراءات تكون مرشدة للمدیرین فى و -

 .كیفیة التعامل مع سلوكیات االستقواء فى حالة حدوثھا لضمان العدالة والمساواة
إستكشاف القواعد الالزمة والواجبات والمسئولیات والسیاسات التنظیمیة من أجل  -

 .العملمكافحة ااالستقواء في مكان 
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  تعمل على المحلیة والتيإتصال وتواصل فعال مناسبة داخل الوحدة خلق قنوات 
 :یلي من خالل ما .العملتقلیل انتشار سلوكیات االستقواء داخل مكان 

بناء شبكة إتصاالت داخل الوحدات المحلیة تسھل مشاركة المعلومات وتدفق  -
 .المختلفةالبیانات بین العاملین في األقسام 

 مواقف االستقواء علىعة للسلوكیات والمؤشرات التي تدل زیادة اإلھتمام والمتاب -
 .بین العاملین

 .عملھمتوفیر المعلومات المطلوبة التي تساعدھم على أداء  -
أن تتسم التقاریر التي تستخدمھا الوحدات المحلیة لنقل المعلومات بالسرعة والدقة  -

 .والموضوعیة
 .محلیةوجود شبكة انترانت وصندوق للشكاوى داخل الوحدة ال -
عمل مدونة توضح سلوكیات االستقواء التي قد یتعرض لھا للعاملین داخل  -

 آلیات استرشادیة كافیة لكیفیة التعامل مع تلك المحلیة، وتوفیرالوحدات 
 .السلوكیات السلبیة

   التدریب الذي یھتم بزیادة مھارات العاملین في التواصلعلىالتركیز  -
  تعامل مع المشكالت والسلوكیات  وطرق الالصراع، وحل الفریق،وبناء 
 .السلبیة

  .عقد ندوات ولقاءات لتمكین اإلدارات المختلفة على وسائل اإلتصال الفاعلة -
 الحدیث حول ما یواجھھم من علىتشجیع العاملین الذین یتصفون بالصمت  -

 .لھم وتقدیم الحمایة مشاكل،
  قنوات اإلتصال بینھما خلق بیئة عمل تتمتع بالشفافیة بین العاملین واإلدارة وفتح -
توفیر درجة مرونة كبیرة في اإلتصاالت بین األقسام المختلفة التي تتیح تنسیق  -

 العمل وتبادل األراء بفاعلیة 
  عقد اجتماعات دوریة لسماع مشكالت العاملین ولتقویة الروابط العاطفیة  -

ان  للحد من التعرض لسلوكیات االستقواء في مكوالمرؤوسین،بین المدیرین 
 .العمل
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یقترح الباحثون إجراء المزید من البحوث المتعلقة بمتغیرات الدراسة، والتي 
  :یمكن عرضھا فیما یلي

  دراسة العالقة بین كل من الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت وإنتشار سلوكیات
 .الدولةاالستقواء في مكان العمل بوحدات وقطاعات خدمیة أخرى داخل 

  معرفة العالقة المباشرة بین كل من الھیكل علىركزت ھذه الدراسة   
 إال أنھ یمكن للدراسات االستقواء،التنظیمي ونظم االتصاالت وبین سلوكیات 

المستقبلیة دراسة العالقة غیر المباشرة وإدخال متغیرات وسیطة أخري مثل 
 والمناخ األخالقى في یة،التنظیم والثقافة األخالقیة الشخصیة،توسیط السمات 

 .العالقة بینھم
  تناولت الدراسة الحالیة الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت كمتغیر مستقل یؤثر في

 ویمكن للدراسات المستقبلیة دراسة العالقة التبادلیة واحد،االستقواء في إتجاه 
  .بینھم

 نظیمیة أخرى دراسة العالقة بین سلوكیات االستقواء في مكان العمل ومتغیرات ت
 .التنظیميمثل الفخر 



 

 ٢٤٥  
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:  

  سلوكیات االستقواء في المنظمات الحكومیة). ٢٠١١(إبراھیم، منى محمد سید :
، المجلة العربیة للعلوم اإلداریة. دراسة میدانیة بإحدى المحافظات المصریة

 .٤٧٠- ٤٣٥المجلد الثامن عشر، العدد الثالث، ص ص 
 أثر إدراك الفرد للدعم اإلجتماعى على العالقة . ٢٠١٤(بشى، محمد نادى أبو زید الح

دراسة : بین إدراك العدالة التنظیمیة والشعور باالستقواء داخل مكان العمل
رسالة . میدانیة بالتطبیق على الممرضات العامالت بمستشفیات جامعة أسیوط

 .وط جامعة أسی–، كلیة التجارة ماجستیر غیر منشورة
  العالقة بین القیادة الكاریزمیة وسلوكیات البلطجدة ). ٢٠١٧(السید، ھند السید عثمان

رسالة . في مكان العمل بالتطبیق على العاملین بمجالس المدن بمحافظة الدقھلیة
 . جامعة المنصورة-، كلیة التجارة ماجستیر غیر منشورة

  في مكان العمل على دوران ثر سلوكیات التنمر أ .)٢٠١٩(الشوابكة، عرین عدنان
دراسة میدانیة على المستشفیات  -المناخ التنظیمي متغیر معدل  :العمل الطوعي

 جامعة -  األعمال كلیة. منشورةرسالة ماجستیر غیر . الخاصة بالعاصمة عمان
 .األوسطالشرق 

  األردن، . السلوك التنظیمي في منظمات األعمال). ٢٠٠٢(العمیان، محمود سلمان
 .عة األردنیةالجام

 ،مفاھیم وأسس سلوك الفرد : السلوك التنظیمي). ١٩٩٥( كامل محمد المغربي
 .عمان، دار الفكر العربي، الطبعة الثانیة. والجماعة في التنظیم

 ،دراسة میدانیة : االتصال التنظیمي وعالقتھ بالوالء التنظیمي). ٢٠١٩( سعیدي إیمان
، كلیة رسالة ماجستیر غیر منشورة). البویرة(في شركة األسمنت بسور الغزالن 

 .أولحاج، الجزائر جامعة أكلي محند –العلوم االجتماعیة واإلنسانیة 
 ،العربیة دار النھضة القاھرة، .التسویقإدارة  ).١٩٨٩( محمود صادق بازرعة. 
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  دار صفاء للنشر، الطبعة عمان، ،التنظیميالسلوك  ).٢٠٠٢(حمود، خضیر كاظم 
 .األولى

 ،على أثر إستراتیجیة عالقات العمل ).٢٠١٨(سارین شانت خشادور  دمرجیان 
 :بالتجوال الدور المتعدل لممارسات اإلدارة :العملسلوكیات التنمر في مكان 

 منشورة،رسالة ماجستیر غیر  .عماندراسة میدانیة في فنادق الخمس نجوم في 
 .عمان األوسط، جامعة الشرق -كلیة األعمال 

 ،العالقة بین العدالة التنظیمیة وأشكال اإلستقواء ).٢٠١٣(حمد م عادل ریان ریان 
دراسة میدانیة بالتطبیق على الممرضات العامالت بمستشفیات : داخل مكان العمل

 المجلد الخامس والخمسون، ،العلمیةمجلة كلیة التجارة للبحوث . جامعة أسیوط
 .٣٠٨-٢٧٧العدد الخامس والخمسون، ص ص 

 تأثیر الھیكل التنظیمي وخصائصھ على الرضا ). ٢٠١٧(ان صالح، سناء حسن عثم
 رسالة ماجسنیر .والحدودالوظیفي للموظفین اإلداریین في اإلدارة العامة للمعابر 

 . فلسطین- جامعة القدس -غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا 
 ،دراسة : أثر الھیكل التنظیمي في تمكین العاملین). ٢٠١٧( جھان سلمان عالوي

مجلة كلیة بغداد . ستطالعیة ألراء عینة من المدیرین في شركة النعمان العامةا
 .١٨٤- ١٥٧ ص ص والخمسون، العدد الثالث الثالث، المجلد االقتصادیة،للعلوم 

  دراسة : اإلتصال التنظیمي ودوره في تحسین األداء الوظیفي). ٢٠١٧(فاضل، فایز
مجلة روافد للدراسات واألبحاث العلمیة  .میدانیة بمؤسسة الخزف بتافنة مغنیة

 - ٢١٧ ، المجلد األو، العدد األول، ص ص في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة
٢٤٤. 

  اإلسكندریة، الدار . رة ضغوط العملكیفیة التعامل مع إدا). ٢٠٠٥(ماه، أحمد
 .الجامعیة

 ،االتصـال التنظیـمـي في تحسـیـن االداء الوظـیـفـي فـي ). ٢٠١٩( بلغوثي محمد
. غلیزان:  دراسة میدانیة بالمركز الجامعي أحمد زبانة:الجــامعیــةالمـؤسسـة 

 .الجزائر جامعة مستغانم، – كلیة العوم االجتماعیة منشورة،رسالة ماجستیر غیر 
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  تأثیر ممارسات إدارة الموارد البشریة على سلوكیات . )٢٠١٨(مرزوق، عبد العزیز
دراسة تطبیقیة على العاملین بالمستشفیات الحكومیة : االستقواء فى مكان العمل

 جامعة -، كلیة التجارةالمجلة المصریة للدراسات التجاریة  .بمحافظة كفر الشیخ
 .٤٥ -٢ص ص كفر الشیخ، المجلد الثاني، 

  الوظیفي على األداء وأثرهالمناخ التنظیمي ). ٢٠٠٦(نافع، وجیھ عبد الستار: 
رسالة دكتوراة غیر . دراسة تطبیقیة على بنوك القطاع العام التجاریة المصریة

 . جامعة المنوفیة- كلیة التجارة منشورة،
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  ،،،.....                                       تحیـــة طیبـــة وبعـــد

  

 أثر یمثل ھذا اإلستقصاء الجزء الرئیس من دراسة میدانیة یقوم بھا الباحثون حول
كٍل من الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت على اإلستقواء بین العاملین في الوحدات 

 وتھدف ھذه الدراسة إلى معاونة الوحدات المحلیة في التوصل ،ربیةالغالمحلیة بمحافظة 
 الھیكل التنظیمي ونظم االتصاالت والحد من اإلستقواء في األمثل لتطویرإلى النموذج 

  . مكان العمل

  وتعتبر ھذه الدراسة إحدي الدراسات العلمیة التي تخدم أغراض البحث العلمي 
 یمكن لھذه الدراسة أن تحقق أھدافھا فإننا وحتى ،التنظیميفي مجال التنظیم والسلوك 

علي ثقھ بكم في التعاون الصادق إلستیفاء قائمة األسئلة التي یشتمل علیھا ھذا 
 بأن كافة البیانات الواردة بھا لن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي اإلستقصاء، علمًا

  .فقط

  

  ،تعاونكم،شاكرین لكم حسن  

  ام و التقدیر ،،و تقبلوا فائق االحتر

  

  الباحثون
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فیما یلي عدد من العبارات المتعلقة ببیئة العمل الداخلیة في  :القسم األول 
الوحدات المحلیة والمطلوب إبداء رأیك بالنسبة لكل عبارة من العبارات التالیة وذلك 

یشیر إلي درجة ) ٥(حیث أن الرقم ، امام درجة اإلستجابة المناسبة ) ✓(بوضع عالمة 
 وأن األرقام ،"عدم الموافقة التامة"یشیر إلي درجة ) ١(بینما الرقم " الموافقة التامة"

  .تشیر إلي درجات مختلفة للموافقة أو عدم الموافقة) ٢،٣،٤(األخري 

 العبارات
موافق 
  بشدة

)٥( 

  موافق
)٤( 

موافق 
الي 

  د ماح
)٣( 

غیر 
  موافق

)٢( 

غیر 
موافق 
  بشدة

)١(  
 لدیھ المحلیة بأنیشعر كل فرد من العاملین في الوحدة   ١

ھ      ن أداء عمل ة م ذي یمكن سلطة ال ن ال افي م در الك الق
  .المطلوبةبالكیفیة 

     

ل        ٢ ؤدي ك ة، أن ی ي الوحدة المحلی ل ف ة العم من سیاس
ة  فرد عملھ ملتزمًا بحرفیة اللوائح والتعلیما     ت الخاص

  .بالوحدة المحلیة
     

دة    ٣ ي الوح املین ف سئولیات للع د األدوار والم تم تحدی ی
ة      ن المرون ة م ع وجود درج ام، م وح ت ة بوض المحلی

  .تسمح بمواجھة الظروف غیر المتوقعة
     

ة،       ٤ دة المحلی ي الوح ل ف ز العم دات ومراك درك وح ت
دم       صاصات وع ي االخت داخل ف ن الت وع م ود ن بوج

  .العالقات فیما بینھاوضوح 
     

ام      ٥ د المھ ة بالتحدی دة المحلی ي الوح رد ف ل ف رف ك یع
       .المطلوب القیام بھا داخل الوحدة المحلیة

ة        ٦ املین بالوحدة المحلی راد الع السلطات الممنوحة لألف
       .تعادل حجم المسئولیات الملقاة على عاتقھم

دة المح      ٧ املین بالوح راد الع رف األف سلطات   یع ة ال لی
       .الممنوحة لھم بحكم وظائفھم

ویض     ٨ من سیاسة الوحدة المحلیة، أن یقوم الرؤساء بتف
دة    ل الوح ین داخ ى المرؤوس لطاتھم إل ن س زء م ج

  .المحلیة
     

ة         ٩ دة المحلی داف الوح ین أھ ح ب ارض واض د تع یوج
       .بھاوأھداف األفراد العاملین 

مل في الوحدة المحلیة، تخضع سیاسات وإجراءات الع  ١٠
ا             ي ضوء م ا، ف رض تطویرھ للمراجعة المستمرة بغ

  .یحدث من تغیر في الظروف المحیطة بھا
     

دم     ١١ ة بع دة المحلی ي الوح املین ف دى الع عور ل یوجد ش
       .العلیاتركز سلطة إتخاذ القرارات في مستوى اإلدارة 
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 العبارات
موافق 
  بشدة

)٥( 

  موافق
)٤( 

موافق 
الي 

  د ماح
)٣( 

غیر 
  موافق

)٢( 

غیر 
موافق 
  بشدة

)١(  
دف       ١٢ سمح بت صاالت ت م ات ة نظ دة المحلی د بالوح ق یوج

       ).رأسیًا وأفقیًا (المعلومات في جمیع االتجاھات

ة    ١٣ دة المحلی ودة بالوح صاالت الموج م اإلت سمح نظ ت
      .بالتعبیر عن أفكار واراء العاملین بصراحة تامة

ائھم    ١٤ یشعر جمیع العاملون بالحریة في االتصال برؤس
      .داخل الوحدة المحلیة

ي ال  ١٥ املون ف ع الع د جمی ي  یج ھولة ف ة س دة المحلی وح
      .التحدث مع رؤسائھم

ضھم      ١٦ املین ببع صال الع ي ات عوبة ف ًا ص د أحیان توج
بعض   ذلك –ال ة ل رت الحاج دة - إذا ظھ ي الوح  ف

  .المحلیة
     

ین      ١٧ ة ب ات دوری ة إجتماع دة المحلی د إدارة الوح تعق
رف    ین للتع اء والمرؤوس ىالرؤس ل  عل یر العم  س

  .بالوحدة المحلیة
     

 حضور علىتشجع إدارة الوحدة المحلیة العاملین   ١٨
االجتماعات التي یتم عقدھا مع المدیرین بالوحدة 

  .المحلیة
     

یوجد إتصال دائم بین العاملین باإلدارات واألقسام   ١٩
       .المختلفة داخل الوحدة المحلیة

تتم معظم عملیات اإلتصاالت داخل الوحدة المحلیة   ٢٠
       .الخطوط الرسمیة لالتصاالتمن خالل 

یطبق الرؤساء والمدیرون داخل الوحدة المحلیة   ٢١
 على حیث ال توجد قیود المفتوح،سیاسة الباب 

  .بینھم المباشرة فیمااالتصاالت 
     

تسمح وسائل اإلتصاالت في الوحدة المحلیة بأن   ٢٢
 المعلومات الضروریة للعمل في علىیحصل األفراد 

  .مناسبالالوقت 
     

تصل أراء واقتراحات األفراد العاملین بالوحدة   ٢٣
       .ویسر المستویات اإلداریة العلیا بسرعة إلىالمحلیة 
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 یتناول ھذا القسم من قائمة االستقصاء بعض األمور التي قد تحدث :القسم الثاني
مام األختیار أ) ✓(داخل مكان العمل في خالل الستة أشھر األخیرة، برجاء وضع عالمة 

  الذي یتناسب مع وجھة نظرك 

 العبارات
  دائما

)٥( 
  غالبا

)٤( 
  أحیانا

)٣( 
  نادرًا

)٢( 
  أبدًا

)١(  
 أدائي علىأشعر أن ھناك من یحجب المعلومات التي تؤثر   ١

       لعملي

أتعرض لالذالل أو السخریة عندما أتواصل مع االخرین فى   ٢
      مكان عملي 

      .كفاءتيبھ من عمل أقل من مستوي أشعر بأن ما أكلف   ٣
أشعر بأن مسئولیاتي تستبدل بمھام تافھة ال تحقق لي الشعور   ٤

      .بالرضا

      .یتم تجاھلي وإستبعادي عند تناول موضوعات متعلقة بالعمل  ٥
أتعرض لتعلیقات مھینة لشخصي أو ألفكاري أو لحیاتي   ٦

       . الخاصة داخل العمل

خرون في العمل غضبھم العفوي أو التلقائي لي یوجھ األ  ٧
       .وأكون ھدفًا لھ

أتعرض لسلوكیات التخویف والترھیب مثل التدخل في   ٨
خصوصیاتي أو دفعي، أو أن یعترض طریقي شخص ما 

  .وذلك داخل مكان العمل
     

توجھ لي إیماءات أو إشارات من آخرین بعدم صالحیتي   ٩
       .للوظیفة

       .تذكیري بشكل متكرر بأخطائي وھفواتي داخل العملیتم   ١٠
یتم تجاھلي أو أواجھ بردود فعل عدائیة عندما أدخل مكان   ١١

       .عملي

یتم انتقادي بشكل متواصل عن اخطائي وھفواتي داخل مكان   ١٢
       .العمل

       .أشعر أنھ یتم تجاھل أرائي داخل مكان العمل ١٣
 علىاإلحتیال والمزاح السمج لیضحك أتعرض للخداع و ١٤

       األخرون داخل مكان العمل 

       .یتم تكلیفي بأعمال یحدد لھا توقیتات غیر منطقیة ١٥
أشعر بأن اآلخرین یحیكون ضدي المزاعم واإلداعاءات  ١٦

       .داخل العمل

       .أشعر بأن ھناك من یراقب عملي بشكل زائد  ١٧
 یطلب مني القیام بأشیاء ال یجب أن أتعرض للضغوط حیث  ١٨

       .أطالب بھا كموظف داخل مكان العمل

أكون موضوعًا للتھكمات والمضایقات بشكل زائد داخل   ١٩
       .مكان العمل

       .یتم تحمیلي بعبء عمل ال یمكن إدارتھ أو التحكم فیھ  ٢٠
       .یتم تھدیدي بالعنف أو اإلیذاء الجسدي داخل مكان العمل  ٢١
       .أتعرض لإلیذاء الفعلي داخل مكان العمل  ٢٢
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The impact of organizational structure and communication 
systems on bulling behaviors at local units in Gharbia 

governorate 

Prof.Dr. Abdelaziz Ali Marzouk* & Shedwan Assem Al Helaly** 

Faculty of commerce – Kafr El Sheikh University 

Abstract 

The aim of the current research is to demonstrate the effect of 
both the organizational structure and communication systems on 
workplace bullying behavior by applying to Employees in local Units in 
the Gharbia Governorate. The research was conducted on a sample of 
(384) Employee, the response rate was (78.1%). A number of statistical 
methods were used such as simple correlation coefficient and multiple 
regressions. The research found, a direct significant negative effect of the 
organizational structure on bullying behaviors in the workplace for 
Employees and all its dimensions.The results indicate, a direct significant 
negative effect of the communication systems on bullying behaviors in 
the workplace for Employees and all its dimensions (bullying towards the 
victim's work, bullying towards the victim's person, bullying associated 
with the victim's physical abuse).Finally, the study concluded that 
communication systems are more influential than the organizational 
structure on bullying behaviors in the workplace and all its dimensions 
(except for bullying towards the victim) for Employees in local units in 
Gharbia Governorate.According to those results, some recommendations 
to reduce the workplace bullying behavior feeling by the employees. 

Key Terms:  

organizational structure, communication systems, Workplace 
Bullying. 
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