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  لخص البحث:م

 سلوكيات التنمر بأماكن العمل واالحتراق الوظيفيالعالقة بين  استهدف هذا البحث معرفة   

 التمريض بالمستشفيات المصرية.هيئة  علىبالتطبيق 

سلوكيات بغرض معرفة عالقة    تحليل االنحدار المتعددبيرسون و ارتباط معاملوتم استخدام  

الوظيفي العمل واالحتراق  بأماكن  استخدام  التنمر  تم  الفروق  تحليل و  (T)اختبار  ، ولمعرفة  اختبار 

 ث.. وتم اختيار أسلوب كمي باستخدام المدخل االستنتاجي في هذا البحالتباين في اتجاه واحد

اإلحصائي       البرنامج  على  االعتماد  تم  األولية،  البحث  بيانات    SPSSولتحليل 

البيانات.    ومعالجة  إلدخال التمريض هذه  هيئة  إلى  توجيهها  وتم  االستقصاء،  قائمة  إعداد  وتم 

المصرية. العينة    بالمستشفيات  استجابة  حجم  بلغ  الصحيحة مفردة،    322وقد  القوائم  عدد  وكانت 

 قائمة. 310

أو ارتباط معنوي  وقد  البحث وجود  نتائج  بين  إضحت  العمل  يجابي  بأماكن  التنمر  سلوكيات 

سلوكيات التنمر بأماكن العمل ليجابي  إوجود تأثير معنوي  النتائج  كما أوضحت    الوظيفي،واالحتراق  

بالعمل  ،)السخرية بأبعاده الجسدي(  ،والتنمر  الوظيفي  واإليذاء  االحتراق  )اإلجهاد   وأبعاده  على 

وجود فروق معنوية في  ، وتوصلت أيضاً إلى  العاطفي، وتبلد المشاعر، وضعف اإلنجاز الشخصي(

التمريضإدراك   من    هيئة  الوظيفي  لكل  واالحتراق  العمل  بأماكن  التنمر   للنوعوفقاً  سلوكيات 

 .عدد سنوات الخبرةكية المستشفى ومستوى التعليم وملو

مفتاحية: الوظيفي،  كلمات  االحتراق  العمل،  بأماكن  الجسدي  التنمر  تبلد    ،اإليذاء  العاطفي،  اإلجهاد 

 . المشاعر
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Abstract: 

This research aimed to test the relationship between workeplace buylling 

behaviors and Job Burnout, applied to nursing staff in Egyptian hospitals. 

Pearson's correlation coefficient and multiple regression analysis were used 

to find out the relationship of workplace bullying behaviors and job burnout, 

and to find out the differences, T-test and one-way ANOVA were used. The 

quantitative method was chosen in this research with deductive approach. 

To collect the primary data, the researcher designed a questionnaire and data 

have been collected from nursing staff. The SPSS program is used for 

processing primary data. Sample response size is 322, and the valid 

questionnaires are 310. 

The results show that workeplace buylling behaviors and Job Burnout are 

positively related. Also, it indicates that Job Burnout (Emotional 

Exhaustion, Depersonalization, Decreased of Personal accomplishments) 

affected positively by workeplace buylling behaviors (Belitttlement, Work 

Being Undermind, Physically Intimidating Bullying). In addition, it shows 

that there are significant differences between nursing staff' perceptions of 

both workeplace buylling behaviors and Job Burnout, depending on gender 

and education level, hospital ownership and experience level. 

Keywords: Workeplace Buylling, Job Burnout, Physically Intimidating 

Bullying Emotional Exhaustion, Depersonalization, Decreased of Personal 

accomplishments. 
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 تمهيد  (1)

العمل  التأثيرات اإليجابية على نتائج  العديد من  له  الجيدة بالمنظمات  العمل  إن توفير بيئة 

معدالتمثل   بالعمل  تخفيض  المرتبط  واإلجهاد  الوظيفية  بأماكن   .الضغوط  التنمر  سلوكيات  وتعد 

العمل  األمانعدم    أشكالحد  أالعمل   أماكن  في  تلك   (Teo et al., 2021)   النفسي  تؤثر  حيث 

األمر   ،زيادة المخاطر وحوادث العملورتفاع معدالت الغياب  في شكل ااألداء    ىعلسلبياً  السلوكيات  

ويعرف التنمر بأنه التصرفات أو التعليقات الشفهية التي .  العاملينعلى رضا    الذي يؤثر في النهاية

تعزل أو  الموظف  ً   هتؤذي  السلوكيات  (.  2011)كشكوشة،    إجتماعيا هذه  بوتوجد  أو  في خر  آبشكل 

وبعضهم   الموظفين  بين  كانت  سواء  العمل  الموظفالأماكن  بين  أو  و  ينبعض  جميعوالعمالء،   في 

ً  تأثيراً الحاالت يكون لهذه السلوكيات المنحرفة   أداء العاملين. على سلبيا

بالتعرف  او الدراسات  نظراً   علىهتمت  للموظفين  المعنوية  بالهدف    الجوانب  الرتباطها 

األداء  الرئيسي تحسين  وهو  منظمة  الجوانب    ،ألي  ضمن  الوظيفي أيضاً  النفسية  ومن   ، االحتراق 

د جومن النتائج المرتبطة بواالحتراق النفسي  . ويعد  البعض االحتراق النفسي الوظيفي  هيطلق عليو

العديد   ىمراض المزمنة لدمجال الطب النفسي بأنه أحد األفي    هوتم تصنيف  مستمرة،ظيفية  ضغوط و

البشر بأنه (Boelhouwer et al., 2020)من  ويعرف  والنفسية   .  الجسمية  الطاقة  استنزاف 

العمل والالمباالة وقلة في  يصاحبها فقدان الرغبة  وسباب راجعة للوظيفة التى يعمل بها،  للموظف أل

 (Aristidou et al., 2020)النشاط 

تأثير  لذا،  و معرفة  إلى  البحث  هذا  العمل  يهدف  بأماكن  التنمر  االحتراق سلوكيات   على 

، وتشير مراجعة الدراسات السابقة إلى المصرية  بالمستشفياتالتمريض  هيئة  الوظيفي بالتطبيق على  

 مجتمعة.بأبعادهم المستخدمة في هذا البحث  ينالمتغير هذينربطت بين  التي العربية الدراسات ندرة

 اإلطار النظري  (2)

العمل:  وهي  البحثات  متغير  ويشمل  بأماكن  التنمر  وذلك    الوظيفي،الحتراق  او  سلوكيات 

 على النحو التالي: 

 Workeplace Buylling Behavior:  سلوكيات التنمر بأماكن العمل( 2/1)

، حيث أصبح هتمام العديد من الباحثين والمجتمع مؤخراً ا  بشكل عام  حتلت سلوكيات التنمرا 

  والمجتمااعالفاارد  ىبي لهااذا الساالوك علاا لثاار الساا لأل التصدي للتنمر قضية تتبناها المجتمعااات نظااراً 

(Samnani & Singh, 2016) .العديااد ماان الباااحثين مصااطلحات مختلفااة للتعبياار عاان  واستخدم

ساالوكيات ونفس المعنى ومن هذه المصطلحات: سلوكيات البلطجة،    تشير إلىلوكيات التنمر وهي  س
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خاارين بطريقااة متكااررة وعدائيااة اآل ءتعمااد إيااذا بأنااهعااام  التنماار بشااكلويعاارف االسااتقواء. 

 . (2020،البراشدية)

لما لااه ماان شغل هذا المفهوم اهتمام العديد من الباحثين لدراسة هذا السلوك داخل أماكن العمل و 

بحلول  المنظماتفي  أ االهتمام بهذا المفهومدولقد ب  .وأدائهمالعقلية  صحة الموطفين    ىتأثير سلبي عل

ماار بأماااكن العماال هااي نأول الدراسات التااي تناولاات التتعد . و(Giorgi et al., 2016) التسعينات

أن ساالوكيات التنماار كمااا  ىأشااارت الدراسااة إلاا  حيااث 1990عااام   Heins    Leymannدراسة 

 ً وقااد  .(Samnani & Singh, 2016) داخل أماكن العماال بالمثل تمارس تمارس بالمجتمع خارجيا

وفي المجمل هااو تعبياار عاان   ،كان العملمالتنمر مصطلح البلطجة أو االستقواء ب  علىيطلق البعض  

فااراد )كشكوشااة، لشااخأ أو مجموعااة ماان األذالل  نمط الساالوك الااذي يهاادف إلااى اإلرهاااب أو اإل

 من حيث المفهوم واألبعاد كما يلي: انتناوله الباحثيوسوف  .(2011

بأ التنمر  بأنه  ماكيعرف  العمل  وممتد  ةعملين  طويل  ةمتعمدة  خاللها   ةلفترة  من  يتعرض 

ً   واالستبعادأ  زدراء واالأيذاء  اإل  ىإل  الموظف بشكل غير مباشر للعنف   تعرضال  من خالل  ،إجتماعيا

التنمر    . (Giorgi et al., 2016)  النفسي شخأ معين أو مجموعة    ضحيتهاوقد تكون سلوكيات 

ً   ويعرف.  (Aristidou et al., 2020)  األشخاصمن    ،التنمر بأماكن العمل بأنه عنف نفسي  أيضا

ؤثر موظف أو مجموعة من الموظفين مما ي  هساءة المتكررة تجال السلوكيات السلبية واإلاوأحد أشك

 .(2018 عزيز،& دائهم )النعيمي أصحتهم العقلية و ىبشكل سلبي عل

المتع   (Hogh & Dofradottir, 2001)ويعرف   الرغبة  بأنه  العمل  بأماكن  دة  مالتنمر 

تهديد  يذاءإفي   أو  لو  أو تخويفه    هشخأ  التصرفات  حتى  النظرفقط    لو كانحتى  بأقل   ةمن خالل 

 .ةالعدواني

أن التنمر بأماكن العمل هو تعرض شخأ    ىإل  (Anjum et al., 2019)  وتشير دراسة

إلى  أكثر  إل  ةاإلهان  أو  اآل  ى أو  قبل  سلبية من  العملأفعال  أماكن  داخل  السلوك   واستمر  ، خرين  هذا 

متكرر وبشكل  الزمن  من  طويلة  لد  ،لفترة  صعوبة  وجود  نفسه   ىمع  عن  الدفاع  في  الضحية 

  .لتصدي لهذا السلوك بشكل فوريوا

بأ التنمر  بأنه  مويعرف  العمل  لالاكن  الشخأ  اإل  راءزدتعرض  ً ا  قصاءاو   أو   ،جتماعيا

ً   الذي من شأنهالتحرش اللفظي    إليذاء أوا  Samnani)  داء الشخأ لمهامه الوظيفيةعلى أ  يؤثر سلبيا

& Singh, 2016)   ن أ مر  نسوكيات ت إلى  السلوكيات السلبية داخل أماكن العمل  تحول    ويشترط في

منتظم    السلوكيات  هذهتتكرر   لكأوبشكل  الزمن  من  طويلة  لفترة  الفرد  لها  يتعرض  تكون   ين 

  لمدة سته أشهر. ياً عتعرض لها الفرد أسبو )سلوكيات تنمر( مثالً 
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التنمر بأماكن العمل عدة صور منها  ى عل  ةتوزيع المهام غير المسبب:  وقد تأخذ سلوكيات 

حجب معلومات و،  واعيد تعجيزيةمال  هذهوضع مواعيد نهائية لتسليم مهام الوظف وتكون  والعاملين،  

أل الموظف  لتنفيذ   الموجعمالههامة  والسلوكيات  كاإله،  الموظف  لشخأ  اللفظية،  ه  نقد الوساءة 

سة أي رمماو  (Caponecchia et al., 2020)  الشديد غير المبرر، ونشر الشائعات عن الموظف

، التهديد اللفظيوالعزل االجتماعي،  و،  نجاز أعمالهإالتعمد في تعطيل الموظف عن  صور من صور 

الجسدي،  اإلو النكات )التهكم( عل  (Kim et al., 2021)    لكترونيالتنمر اإلويذاء  أحد   ىأو صنع 

والهج  (2011)كشكوشة،  العاملين   والتجاهل  العمل،  طبيعة  من  السخرية  على أو  عنيف  بشكل  وم 

 . (Giorgi et al., 2016)تصرفات  الشخأ داخل العمل  

السابقة التعريفات  اومن  ر  خمسوجود    تضح ،  التنمر  سمات  لسلوكيات   :وهيئيسية 

كما ويمكن توضيحها    .الضررإلحاق  و،  عدم توازن القوىو،  التعمد العدوانيواالستمرار،  والتكرار،  

 : (2012)العتوم،  (Samnani & Singh, 2016) يلي

إلى عدد مرات تعرض  والتكرار:   • للسيشير  السلبية خالل األسبوع، لالشخأ  وكيات 

مرة أو    لتعرض الشخأ للسوكيات الضارة هو  ىدنأن الحد األ   ىوتشير الدراسات إل

 ً  ر. تنم  ياتالسلوكيات بأنها سلوك  هذهتصنف  يلك مرتين أسبوعيا

للسلوكيات   • فيها  الشخأ  تعرض  استمر  التي  الزمنية  الفترة  إلى  ويشير  االستمرار: 

األ،  السلبية الحد  إلى  الباحثون  لمثل    ىدنوأشار  الشخأ  تعرض  السلوكيات    هذهمن 

 عشر شهر.  أحد حتىمن ستة أشهر  ةهو استمرارها لمد

اآل   وهوالعدواني:  التعمد   • قبل  من  متعمد  سلبي  لسلوك  يكون  ،  نيخرالتعرض  حيث 

   .للقيام بهذا السلوك ضد الضحية ةهناك نية مبيت

توازن   • القو  القوى: عدم  توازن  عدم  المتنمر    ىوهو  عدة   ،والضحيةبين  وتوجد 

عل للحكم  االجتماعية  ىمؤشرات  الطبقة  الجسمانية،  )القوة  مثل  المستوالقوة    ى ، 

 .خ(...الالوظيفي..

 .للضحية أو فعالً  لحاق الضرر: تكون تلك السلوكيات مؤذية قوالً إ •

الباحثيو السابقة، بأن    انخلأ  المتعمدمن التعريفات    ةالتنمر بأماكن العمل هو السلوكيات 

اإل ا  بعينه  لموظف  ءيذالتوجيه  كان  ذاتهإلسواء  أو  الشخأ  بعمل  مرتبط  أحد   وجسده  يذاء  أو 

وتكون  ممتلكاته متكرر  هذه،  ً   ةالسلوكيات  سلبيا يؤثر  وقدرة    على  بشكل  أداء   الموظفرغبة  على 

 . عمله

بالمنظماتتعددت  و التنمر  سلوكيات  عليها  ف  ،أبعاد  اطلع  التي  السابقة  الدراسات  من 

أبعاد ثالثة  وجود    ىإلمر بأماكن العمل  ن سلوكيات التتناولت  التى  بعض الدراسات    أشارت،  انالباحث
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العمل  كبأما   للتنمر االعتقادي،  ن  التنمر  السلوكي،  ووهي:  العاطفيوالتنمر  أبو   )مزعل  التنمر   &

أخر (2018،  الهيل ودراسات  وهي  ى.  أبعاد  ثالثة  على  العمل، واالستخفاف،  :  ركزت  تقويض 

اللفظيةو ؛ (Brotheridge & Lee, 2010)؛  (Matthiesen & Einarsen, 2004)  اإلساءة 

 . (2018 عزيز، & )النعيمي

  ( 2020  ،شوشة  &  الشيمي)و      (Giorgi et al., 2016)  ات مثلدراسفي حين أشارت  

 . التنمر الموجه نحو الشخأ والتنمر الموجه نحو العملوجود بعدين للتنمر بأماكن العمل وهما  إلى

وجود ثالثة أبعاد للتنمر بأماكن العمل وهم: التنمر   ىتفقت العديد من الدراسات علافي حين 

 Einarsen et)  (الترهيب، االيذاء الجسدي ))السخرية(  المرتبط بالعمل، التنمر المرتبط بالشخأ

al., 2009)  ،  (Laschinger & Fida, 2014)؛  (Ajoudani et al., 2019)؛  (Butucescu 

et al., 2020)ن العمل كللتنمر بأما   أبعاد التاليةالثالثة  على    انالباحثعتمد  افقد    ،. وبناء على ما سبق

)اإل  :يوه بالعمل،  و،  دراء(زالسخرية  المرتبط  الجسديوالتنمر  ألنها    اإليذاء  ً وذلك  شيوعا . األكثر 

 فيما يلي: انلباحثوسوف يعرضها ا

  Belitttlement: ( اإلزدراء)السخرية ( 2/1/1)

عد تو.  Person-Related Bullying  مر المرتبط بالفردنالتمصطلح  البعض    ايطلق عليه

صور   بهالمعنوي.    التنمرمن  و  اويقصد  اإلهانة  واإلاتعمد  الشخأ  أمام نتقاص  قيمته  من  قالل 

إلو.  (2018  عزيز،&    )النعيميخرين  اآل عدة صور  التهديد  رد زيوجد  مثل  الموظفين   والوعيد اء 

 )النعيمي  نجاز العملالتي يبذلها إل  هوالتقليل من جهود  لشخأ الموظف،  هةالتلفظ بألفاظ نابية موجو

اإل،  (2018  عزيز،  & للفردأو  االجتماعي  آلأو    ،قصاء  المستمر  المتعمد  الشخأ التجاهل   راء 

(Butucescu et al., 2020) . 

   Work Being Undermind :التنمر بالعمل( 2/1/2)

فعال السلبية التي من شأنها تعطل الموظف عن يتم من خالله القيام باأل  يوهو سلوك عدوان

اإل  هبمهامالقيام   لمواصلة  عدة صور 2018  عزيز،  &  )النعيمي  نجازوتحد من عزيمته  ويوجد   .)

مثل   بالعمل  بسيطة  إللتنمر  مهام  الموظف  توجي  ،ةللغايعطاء  وطريقة   هأو  للعمل  المستمر  النقد 

 عزيز،  &  )النعيميه  ام الموظف بمهاميتعطل ق  يأو حجب المعلومات الت  نجاز العمل،إالموظف في  

ً هومن  ،(2018  )الشيمي  ، وحجب فرص الترقيمهام غير ضروريةهدار طاقة الموظف في  إ  ا أيضا

 ( 2020شوشة  &

 Physically Intimidating Bullying: ييذاء الجسداإل( 2/1/3)

بيو لإل  هقصد  الشخأ  المادي  تعرض  أحد    ه لجسدالموجه  يذاء  مثل   الخاصة  ممتلكاتهأو 

تحطيم   أو  الدفع  أو  بهالضرب  الخاصه  صورة  األشياء  في  يكون  وقد  عل  الصراخ.  فج    ى بشكل 
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الموظف   تعرض  أو  اآلالموظف،  من  غاضبة  فعل   . (Butucescu et al., 2020)  خرين لردود 

  Job Burnout  :يالوظيفاالحتراق ( 2/ 2)

 واألبعاد كما يلي:  المفهوميث من ح انالباحث  تناولهيوسوف  

مصطلاح االحاتراق النفسااي لإلشاااارة  أول مان اساتخدم(Freudenberger, 1974)  يعاد

)حجااا ، المهاان ذات االرتباااط بالبشاار   إلى عالمات جسادية ومؤشرات سالوكية تصياب العاملين في

ويصنف االحتراق الوظيفي بأنه حالة من الحاااالت المتقدمااة لإلجهاااد العقلااي تناادر  تحاات .  (2013

( إلااى أن 2021  ،كدت دراسة )سااعدأحيث  ،  (2021،  & محمدالظفيري  اإلرهاق الوجداني )  ىمسم

ً  مااراضحصااائي الاادولى لألاالحتااراق الااوظيفي أدر  ماان ضاامن قائمااة التصاانيف اإل لتوصااية  وفقااا

أساابابه  ىهتمت الدراسات بالكشف عن االحتراق الوظيفي والتعرف علاو.  الخبراء العالميين بالصحة

تاارك العماال فااي  زيااادة الرغبااة  فااي  حيااث يساااهم    ،المنظمااات  ىوذلك لتأثيراته السلبية علاا لمعالجتها  

ق ارهاا لهااذا اإل ةعااراض الشااائعأحااد األ أن حيااث، (Wu et al., 2020) وانخفاض الرضا الوظيفي

 .(2021، الظفيري & محمد) الوجداني هو القلق من فكرة الذهاب للعمل

بأنه  و  الوظيفي  االحتراق  عمله  اإليعرف  داخل  الموظف  فعالية  وقلة  المشاعر  وتبلد  جهاد 

 .  (2013لفترات طويلة من الضغوط العاطفية والشخصية بالعمل )حجا ،  وذلك نتيجة لتعرضه

جهاد الفكري والنفسي والبدني الذي  ( بأنه حالة من اإل2020وتعرفه دراسة )الحضرمي،  

 ً على سلوكهم وممارستهم   يصيب الموظف نتيجة التعرض لمجموعة من الضغوطات وتنعكس سلبيا

 .المهني اإلنجازفراد الذين يعملون معهم مما يؤثر على اليومية تجاه العمل واأل

السلبية2021)سعد،  عرفه  يو األفعال  ردود  من  مجموعة  بأنه  مع   (  العمل  نتيجة  للفرد 

   .العملالمستمر لضغوط  خرين، والتغييرات السلبية في اتجاهاته ناحية العمل الناتج عن التعرضاآل

وعد والتوتر  االضطراب  حاالت  من  حالة  بأنه  الوظيفي  االحتراق  يعرف  الرضا  م  كما 

اإلنسانية  ،الوظيفي الطبيعة  ذو  والعمل  االجتماعي  بالقطاع  العاملين  تصيب  عن   ،والتي  ناتج  وهو 

  (2021)سعد،  استنزاف طاقة الموظف إلىبسبب أعباء تؤدي  الضغوط النفسية الشديدة

اإل   (Nabizadeh-Gharghozar et al., 2020)دراسة    هوتعرف الجسدي بأنه  نهاك 

وقصور بالدعم  ناتج عن التأثير السلبي لعدم إدارة ضغوطات العملالجتماعي االذهني والوالعاطفي و

، مما يولد مشاعر سلبية تجاه لعملوالشغف باا ينتج عنه انخفاض الدافعية  االجتماعي واإلداري، مم

 .النفس والعمالء والعمل بشكل عام
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( دراسة  محمد،  وأكدت   & والنفسية (  2021الظفيري  الجسمية  الطاقة  استنزاف  بأنه 

للموظف ألسباب راجعة للوظيفة التى يعمل بها، ويصاحبها فقدان في الرغبة بالعمل والالمباالة وقلة  

أك أنه يوجد  دت  النشاط. كما  الوظيفي بشكل خاص  اإلي  االحتراق  بدراسة  التي في  هتمام  الوظائف 

أكدته ا  التمريض والتعليم والعمل االجتماعي وهو متتطلب احتكاك مباشر بالجمهور من البشر مثل  

 ً لد  ،(2020)الحضرمي،  دراسة    أيضا أعلى  يكون  الوظيفي  االحتراق  الذين   ىفحدوث  الموظفين 

نقأ موارد أو تتطلب درجة عالية من المجهود العاطفي وتعامل كثيف بها  يعملون بوظائف يوجد  

 . (Wang et al., 2020)مع العمالء

 :لى مجموعة من النتائج أهمهاإ انتوصل الباحث ،قةومن التعريفات الساب       

ً إشمل يأن االحتراق الوظيفي  • ً  نهاكا ً  جسديا  . وعاطفيا

العملقد   • ضغوطات  عن  الوظيفي  االحتراق  إلينتج  الالزمة  الموارد  ونقأ  نجاز ، 

 .عمالاأل

الوظيفي بشكل خاص   • االحتراق  ً األفي  ينشأ  احتكاكا تتطلب  التي    ،بالعمالء  مباشراً   عمال 

)التعليم،   الخدمي  الطابع  عليها  البنكية  والصحة،ويغلب  االجتماعي الخدمات  العمل   ،

 . (الخ .. والخيري

أبعاد   الوظيفيتتمثل  ثالثة  االحتراق  هي  في  اإلأبعاد  الوظيفي،  :  المشاعر، وجهاد  تبلد 

باإل الشعور  األاحيث    ،جازنونقأ  تلك  على  الدراسات  من  العديد  ومنها  عتمدت   ,Teven)بعاد 

 ,Daumiller & Dresel)  ؛(2020)تهامي،    ؛ (2020)الحضرمي،  ؛  (2013)حجا ،  ؛  (2007

-Nabizadeh)؛  (2021الظفيري & محمد،  )؛  (Lei et al., 2021)  ؛(2021سعد،  )  ؛(2020

Gharghozar et al., 2020)  فيما يلي: الثالثة أبعاد انالباحث عرضيو 

   Emotional Exhaustion :العاطفيجهاد اإل( 2/2/1)

اإل مصطلح  البعض  اإليطلق  للتعبير  جهاد  أو    .الوظيفي  العاطفي  جهاداإل  عننفعالي 

الوجداني   اإلرهاق  عن  مصطلح  يعبر  عواطفهوهو  واستهالك  الشخأ  طاقة  الظفيري & )  نقأ 

وانخفاض و  (.  2021محمد،   والعصبياة،  والقلاق  والعجاز  بالتعاب،  الموظاف  شعور  به  يقصد 

الاروح المعنوياة ونقأ االهتامام بموضاوع العمال، وأن الموظاف في هاذه الحالة ليس لدياه شيء 

جهاد العاطفي عند اإل  وينشأ،  (2013)حجا ،    يقدماه وأن ضغوط العمل زائادة عن طاقاة الموظف

كان  الذي  المستوى  بنفس  الوظيفية  وواجباته  مسؤؤلياته  تأدية  على  قادر  غير  بأنه  الموظف  شعور 

 .(2020عبدهللا،  & )العزاوينقأ طاقته نحو العمل ل من قبل نظراً  همديق
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وظف للثقة بالذات، والروح  المقدان إحساس  فيعني    إلى أنه  (2021)سعد،    وتشير دراسة

فقدانه  لما وكذلك  واستنفابالعمالءوالعناية    االهتمام عنوية  طاقاتهد،  لكل  الشعور    ،ه   نهاك باإلوهذا 

العطاء أو تأدية  فقد يشعر الموظف بأنه غير قادر على مواصلة باإلحباط،العاطفي قد يواكبه إحساس 

المشاعر السلبية من رسال  إفراط في استقبال والعاطفي نتيجة اإل  االستنزافويحدث هذا    .مسؤولياته

 .(2020)الحضرمي،  المحيطين بالموظف ىوإل

 Depersonalization: تبلد المشاعر( 2/2/2)

التجرد من  وهو يعبر عن    ،عدم اإلنسانية للتعبير عن تبلد المشاعر  البعض مصطلحويطلق  

الموظف  ،نسانيةاإل تجاه  المشاعر  من  والتجرد  بالسخرية  الموظف  والمنظمة يفيشعر  والعمالء  ن 

خرين، مما يجعله بالقسوة تجاه اآل انتياب العامل شعوراً وهو يشير إلى  .(2021الظفيري & محمد، )

مع  يعبر(2013)حجا ،  رقام  أنهم  أك  هميتعامل  وهو   .   ً لتعامالته    أيضا الموظف  تجريد   مععن 

من اتصاف الشخأ بالقسوة والتشاؤم عند التعامل   هيتبع  ، ومانسانيةمن صفة اإل  ىخرطراف األاأل

. ويتكون هذا الشعور نتيجة تعرض الموظف لفترات طويلة من التوتر (2021)سعد،    خرينمع اآل

أو  ،  (2020)الحضرمي،  والقلق   قسوة  أو  سلبية  مشاعر  شكل  في  الشعور  هذا  يكون  فقدان  وقد 

 .(Lei et al., 2021)شخاص المرتبطة بالوظيفة  حداث واألحساس باألاإل

 Decreased of Personal Accomplishmentsاإلنجاز الشخصي:  ضعف( 2/2/3)

 ىشير إلكما ي.  (2021الظفيري & محمد،  )  لتقييم الذات بشكل سلبي  الموظف  ميلي  وفيه

)سعد، عمال  نجاز األإشعوره بالفشل في  و،  العمل بشكل سلبيفي    هنجاز إو  هميل الموظف لتقييم نفس

عبدهللا،   &   )العزاويبه    وعدم اقتناعه المهني    ئه الرضا عن أدا  موقتها بعد  الموظففيشعر    ،(2021

ً و.  (2020 مستوى تطلعاته الشخصية   عن شعور الفرد بعدم تحقيقه إنجازات متناسبة مع  يعبر أيضا

 .(2020)تهامي، 

 الفجوة البحثية الدراسات السابقة و  (3)

قام    البحث،  فروض  باالطالع    انالباحث لتنمية  وذلك  البحث  متغيرات  بين  العالقة  بعرض 

 :بعرض الفجوة البحثية كما يلي ماالدراسات السابقة، ثم قابعض على 

   :نمر بأماكن العملسلوكيات الت تناولت   تدراسا( 3/1)

)الشوابكة،   دراسة  التعرف  2019هدفت  إلى  التأثير   على(  في  العمل  بأماكن  التنمر  دور 

وطبقت    ىعل العمل.  عل  هذهدوران  وتوصلت    ىالدراسة  باألردن.  الخاصة  أن   إلىالمستشفيات 

 Caponecchia et)هدفت دراسة است وسلوكيات التنمر بأماكن العمل تزيد من معدالت ترك العمل. 
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al., 2020)   خاللها من  يمكن  طرق  وضع  ثم  ومن  العمل،  بأماكن  التنمر  لسلوكيات  إطار  تحديد 

الدراسة بناء   السلوكيات. وتوصلت  لمثل تلك  الخبراء    علىالتصدي  العديد من إلى  استقصاء  وجود 

بالمنظم السلوكيات  هذه  لمثل  للتصدي  التدريب  ةالطرق  الدورات  التنمر يومنها  بمفهوم  والتوعية  ة 

البشري،  وله،    يوالتصد التطوير  وضع سياسات وميثاق وإجراءات وعقد ندوات مع مختصين في 

 للتحقق من سلوكيات التنمر والتصدي له. 

  ى التعرف على تأثير سلوكيات التنمر عل  (Butucescu et al., 2020)هدفت دراسة  استو

الدراسة  في  الرغبة   العمل. وتوصلت  لتأثير  إلى وجود  ترك  العمل معنوي  بأماكن  التنمر  سلوكيات 

العمل.  ىعل ترك  في  التنمر إلى  (Wech et al., 2020) دراسة    وهدفت  الرغبة  كشف سلوكيات 

العاملين بمجال   ىالمنظمة. وطبقت تلك الدراسة علوالفرد    ىرف على تاأثيراتها علبالمنظمات، والتع

الفرد في   ىمستو  ىالتمريض بالمستشفيات. وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير لسلوكيات التنمر عل

الوظيفي،   )االنسحاب  بدالً وشكل  الصحيحة  األشياء  فعل  كيفية  على  بتركيزه  الموظف  ذهن   تشتيت 

)البيئة في شكل  على مستوى المنظمة  و  ،من فعل األشياء الصحيحة بطريقة صحيحة، وتقلب المزا (

 . انخفاض األمان الوظيفي(والشعور بضغوط العمل، والتنظيمية السلبية، 

)الشيميو دراسة  الشخصية  2020شوشة،    &   هدفت  السمات  بين  العالقة  معرفة  إلى   )

جود تأثير معنوي إيجابي للعصابية وتوصلت إلى و   ماكن العمل.واالنفصال النفسي بتوسيط التنمر بأ

عل واالنفتاح  لالنبساطية  سلبي  تأثير  ووجود  العمل،  بمكان  للتنمر  التعرض  على   ىعلى  التغيير 

العمل. بأماكن  للتنمر  دراسة  واست  التعرض  عالقة    (Salin et al., 2020)هدفت  علي  التعرف 

وأشارت  العمل.  أماكن  داخل  التنمر  سلوكيات  على  التأثير  في  البشرية  الموارد  إدارة  سلوكيات 

على   إلىالدراسة   السلبي  التأثير  مثل  السلوكيات  تلك  تواجد  نتيجة  الشركات  تتحملها  تكاليف  وجود 

التدريب ووضع السياسات التي من شأنها    هوأشارت الدراسة إلى الدور الذي يلعب  إنتاجية الموظف،

تحد من سلوكيات التنمر داخل العمل. ولكن اختلفت نتائج الدراسة في تأثير اإلجراءات التأديبة على 

 الحد من سلوكيات التنمر بأماكن العمل.

دراسة  و بأماكن  ى  إل  (Kim et al., 2021)هدفت  التنمر  ونواتج  مقدمات  على  التعرف 

بكوريا بالفنادق  العاملين  على  الدراسة  تلك  وطبقت  العكسي العمل.  التأثير  إلى  الدراسة  وتوصلت   .

 ىممارسة سلوكيات التستر الدفاعي )عل   ىلسلوكيات التنمر على اإلنتاجية بالمنظمات، وله تأثير عل

إلدان المعلومات  من خالل حجب  بالتنمر(  التعرض   ةالقائم  لتجنب  وذلك  المشينة  بالسلوكيات  القائم 

 لتلك السلوكيات.

 الوظيفي: االحتراق دراسات تناولت  ( 3/2)

 ،  االحتراق الوظيفي ى( إلى التعرف على العوامل المؤثرة عل2013)حجا ، هدفت دراسة 
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بعباو  المتعلقة  بالعومل  الدراسة  الدور،    ءهتمت  ووضوح  اإل والعمل،  والمساندة التعزيز  يجابي 

أثرها   الوظيفي.    علىاالجتماعية ودراسة  الدراسة  واالحتراق  تلك  تطبيق  بأحد   علىتم  الممرضين 

 ى الدور عل   ءوجود ثأثير معنوي ايجابي لكل من عب  إلىالمستشفيات الحكومية. وتوصلت الدراسة  

اإل والتعزيز  الدور  لوضوح  عكسي  تأثير  ووجود  الوظيقي،  والماالحتراق  االجتماعية يجابي  ساندة 

( 2020دراسة )الحضرمي،  واستهدفت    فئة الممرضين محل الدراسة.  ىاالحتراق الوظيفي لد  ىعل

مدراء المدارس الحكومية، كما هدفت إلى التعرف على  ىاالحتراق الوظيفي لد ىالتعرف على مستو

لد الديوجرفية  المتغيرات  تلعبه  الذي  الوظيفي.   ىالدور  االحتراق  بمستويات  وعالقتها  المدراء 

وتوصلت إلى أن المدراء ذوي المؤهالت العليا، والمتزوجون وذوي الخبرة الطويلة هم أكثر الفئات 

 ً  لالحتراق الوظيفي.  تعرضا

أثر االحتراق الوظيفي على    ى( إلى التعرف عل 2020عبدهللا،    &   دراسة )العزاويت  هدفاستو

)اإلنتاجية،   العاملين  الدراسة  إلاوااللتزام،  والرضا،  وأداء  تلك  حدى إالعاملين بعلى  بداع(. وطبقت 

الصناعية   الدراسة  في  الشركات  وتوصلت  والدنيا.  الوسطي  اإلدارية  تأثير إلى  المستويات  وجود 

تبلد    عكسي بعد  أن  إلى  وأكدت  الدراسة،  محل  بالشركات  العاملين  أداء  على  الوظيفي  لالحتراق 

 ً معنويا يؤثر  لم  العاملين.  المشاعر  أداء  دراسة    على  على إلى  (  2020)تهامي،  وهدفت  التعرف 

الدراسة   تلك  وطبقت  الوظيفي.  واالحتراق  االحتواء  إدارة  بين  الحكومية شفيات  تالمس  علىالعالقة 

داريين. وتوصلت الدراسة رونا على األطباء وهيئة التمريض واإلوبمحافظة الشرقية أثناء جائحة ك 

قيام اإلدارة ببناء عالقات   إنوجود عالقة عكسية بين إدارة االحتواء واالحتراق الوظيفي، حيث  إلى  

 تراق الوظيفي. تقليل االح ىشراكهم في اتخاذ القرارات له تأثير علإقوية مع العاملين و

دراسة  و عل  (Daumiller & Dresel, 2020)هدفت  التعرف  العاملين   ى إلى  دافعية  دور 

عل الدراسة  واعتمدت  الوظيفي،  واالحتراق  الوظيفي  االرتباط  في  العلمية  البحثية  تحليل   ى بالفرق 

إل  الدراسة  وتوصلت  التابعة.  المتغيرات  على  األهداف  تلك  تأثير  ودراسة  الباحثين  أن   ىأهداف 

الفشل كانوا أقل في شعورهم   لىالعالي من األهداف التي تشجعهم ع  ىالباحثين ذوي المستو تجنب 

باالحتراق الوظيفي، وأن الباحثين ذوي االحتراق الوظيفي العالي كان لديهم التزام أقل بتنفيذ المهام 

واستهدفت فيذ المهام.  لتنجديدة  تطوير طرق للتعلم أو اكتشاف طرق  في التعلم أو الرغبة  في والرغبة  

عل  (Wang et al., 2020)دراسة   في   ىالتعرف  الوظيفي  االحتراق  يلعبه  الذي  الوسيط  الدور 

بالجامعات  المدرسين  على  الدراسة  تلك  تطبيق  وتم  التنظيمي.  وااللتزام  العمل  بين ضغوط  العالقة 

 ً على االحتراق الوظيفي. كما توصلت   الصينية. وتوصلت الدراسة إلى أن ضغوط العمل تؤثر إيجابيا

ا  ىإل وااللتزام  أن  العمل  ضغوط  بين  العالقة  في  الوظيفي  االحتراق  يلعبه  الذي  الوسيط  لتاثير 

 تلك العالقة. في التنظيمي يعد أكبر من تأثير الرضا عن العمل في حالة توسيطه 
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بين التنمر بأماكن العمل   التعرف على العالقة  (Aristidou et al., 2020)هدفت دراسة  استو

وأعراض الصدمة العصبية لدى األطباء والتمريض في العناية المركزة والطوارئ بقبرص، وأكدت 

ق وأن تعرضوا للتنمر. وأن التنمر بأماكن من أفراد العينة قد سب  %46أنه ما يقرب من  على  الدراسة  

 ,.Nabizadeh-Gharghozar et al)دراسة  وهدفت    .العمل له عالقة طردية مع الصدمة العصبية

ملين بالتمريض ووضع تعريف دقيق العا  ىمستويات االحتراق الوظيفي لد  ىلتعرف علاإلى    (2020

التمريض.   بمجال  الوظيفي  بإيران. ولالحتراق  بالتمريض  العاملين  على  الدراسة  تلك  طبقت 

لد وظيفي  احتراق  وجود  إلى  و  ىوتوصلت  بوضع   توص أالممرضين،  المديرين  قيام  بضرورة 

 استراتيجيات تساهم في تقليل ذلك الشعور.

تأثير االحتراق الوظيفي على كل من االلتزام    ى( إل2021،  محمد  &  الظفيريهدفت دراسة )و

ترك العمل من خالل توسيط دور الرضا الوظيفي. وطبقت تلك الدراسة على في  التنظيمي والرغبة  

الموظفالبالمنظمات    العاملين أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  العربية.  الجنسيات  مختلف  من  ن يكويتية 

لديهم مستو الوظيفي وااللتزام أعلى في االحترا  ىالذين  الرضا  أقل من  لديهم مستويات  الوظيفى  ق 

العمل. أكبر في ترك  العالقة   ىالتعرف عل  إلى(  2021دراسة )سعد،  واستهدفت    التنظيمي ورغبة 

الدراسة   تلك  الوظيفي. وطبقت  الوظيفية واالحتراق  الحياة  بمكتبات جامعة   علىبين جودة  العاملين 

بيئة العمل   :وجود عالقة عكسية بين جودة الحياة الوظيفية )ببعديها  ى علاإلسكندرية. وأكدت الدراسة  

 ، وبيئة العمل الوظيفية( واالحتراق الوظيفي. ةالمادية والمعنوي

تأثير تضارب أدوار عضو هيئة التدريس   ىالتعرف عل (Lei et al., 2021)دراسة هدفت استو

العلمي ) والبحث  التدريس  لد   (بين  الوظيفي  االحتراق  بالجامعات  ىعلى  الصينية.   المدرسين 

لد التدريسي  والعمل  البحثي  العمل  تضارب  أن  إلى  تأثيراً   ىوتوصلت  له  التدريس  هيئة   أعضاء 

 ً قدر  ىعل  إيجابيا فعدم  الوظيفي،  على    ةاالحتراق  التدريس  هيئة  دوره إعضو  بين  التوازن  حداث 

 بانخفاض الطاقة واالحتراق الوظيفي.  هالبحثي والتدريسي يزيد من شعور

 : سلوكيات التنمر بأماكن العمل واالحتراق الوظيفي دراسات تناولت العالقة بين ( 3/3)

سلوكيات  تناولت  التي  دراسات  ندرة بال ، وجد  انعليها الباحث  عسات التي اطلاخالل الدرمن  

بالدراسة في المستحدثة    الموضوعاتهما من  يعتبار أن كلاالتنمر بأماكن العمل واالحتراق الوظيفي ب

 . ك التنظيميمجال السلو

التعرف عل  (Laschinger & Fida, 2014)هدفت دراسة  ف القيادة األصيلة    ىإلى  تأثير 

كل   عل   على  الدراسة  تلك  وطبقت  الوظيفي،  واالحتراق  التنمر  سلوكيات  بالتمريض لالعام  ىمن  ين 

من   ى كل  صيلة عل لقيادة األسلبي لتأثير  وجود  بمراكز العناية المركزة بروما. وتوصلت الدراسة إلى  
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التنمر   علاالحتوسلوكيات  التأثير  وبالتالي  الوظيفي،  النية    ىراق  كما  في  انخفاض  العمل،  ترك 

عل التأثير  خالل  من  الوظيفي  االحتراق  على  التنمر  سلوكيات  تأثير  إلى  الدراسة  بعدين   ىتوصلت 

الكشف  (Giorgi et al., 2016)هدفت دراسة استو .جهاد العاطفي وانخفاض التقدير الذاتياإل وهما

وتأثير العمل  بأماكن  التنمر  سلوكيات  وطبقت    ىعله  عن  التنظيمي.  والمناخ  الوظيفي  االحتراق 

بالتمريض. وتوصلت    علىالدراسة   ً   إلىالعاملين  العمل يتوسط جزئيا التنمر بأماكن  العالقة بين   أن 

التأثير   التنظيمي في  تؤثر بشكل   إلىالوظيفي. وتوصلت    على االحتراقالمناخ  التنمر  أن سلوكيات 

هتمت بدراسة ااالحتراق الوظيفي. و  علىصحة جهاز التمريض من خالل تأثيره    علىغير مباشر  

المرتبط   )التنمر  وهما  للتنمر  فقط  كما  ببعدين  بالعمل(.  المرتبط  والتنمر  بدراسة االشخأ،  هتمت 

 .انخفاض اإلنجاز الشخصي(وجهاد العاطفي، )اإلبعدين فقط لالحتراق الوظيفي وهما 

دراسة  استو المباشر   (Livne & Goussinsky, 2018)هدفت  التأثير  على  التعرف 

العمل عل للتنمر بأماكن  المباشر  الوظيفي من خالل توسيط  ى وغير  الوظيفي،    االحتراق  االستقالل 

علاو بالتعرف  )اإل  ىهتمت  فقط  بعدين  من  الوظيفي  اإلنسانية(. االحتراق  وعدم  العاطفي،  جهاد 

العاملين بالمجال الطبي وهيئة التمريض. وتوصلت تلك الدراسة إلى وجود  علىوطبقت تلك الدراسة 

 ىأبعاد االحتراق الوظيفي، ووجود تأثير غير مباشر للتنمر عل  علىتأثير مباشر للتنمر بأماكن العمل  

 ,.Aristidou et al)وهدفت دراسة    ل الوظيفي.أبعاد االحتراق الوظيفي من خالل توسيط االستقال

توسيط   إلى  (2020 خالل  من  الوظيفي  االحتراق  على  األخالقية  األزمات  تأثير  على  التعرف 

عتمدت اتشفيات اإليرانية، وسلوكيات التنمر بالمنظمات. وطبقت تلك الدراسة على الممرضات بالمس

الدراسة عل بالشخأ،    ىتلك  المرتبط  )التنمر  التنمر وهي  بالعمل، وأبعاد سلوكيات  المرتبط  التنمر 

انخفاض وعدم اإلنسانية،  وبعاد الثالثة لالحتراق الوظيفي )االجهاد العاطفي،  التنمر الجسدي(، واألو

 االحتراق الوظيفي.  ىمباشرا عل راً أن سلوكيات التنمر تؤثر تأثي ىاإلنجاز(. وتوصلت إل

إلى وجود  تأثير معنوي لسلوكيات التنمر بأماكن    (Teo et al., 2021)وأشارت دراسة  

إلى  وتوصلت  بالمستشفيات.  التمريض  فئة  على  الدراسة  تلك  وطبقت   . العمل  على ضغوط  العمل 

اإل  على  العمل  بأماكن  التنمر  لسلوكيات  طردي  تأثير  أبعاد وجود  )أحد  النفسي  باإلجهاد  صابة 

 االختراق الوظيفي( وكثرة حوادث العمل.

التنمر  من عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة بأن غالبيتها تناولت  انالباحثخلأ يو

بالتركيز على   انالباحثقام    اولهذ  ،من خالل بعض أو غالبية أبعاده  واالحتراق الوظيفي  بأماكن العمل

تناوالً  األكثر  السابقة  األبعاد  اتضح    .بالدراسات  الدراسات    ندرةوجود  كما  تناولت التي  العربية  في 

العمل وتأثيره    التنمر الوظيفي  علىبأماكن  ثم  .  االحتراق  البحثت ومن  لهذا  البحثية  الفجوة  في   تمثل 

الباحث-  عربية  دراساتوجود    ندرة علم  حدود  بين    -ينفي  المباشرة  العالقات  بقياس  من قامت   كل 
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العمل بأماكن  التنمر  الثالث)بأبعاد  سلوكيات  الوظيفيو(  ةه  ولذا، ( مجتمعة.  الثالثة)بأبعاده    االحتراق 

 رقم  الموضح في الشكل  البحثوذلك بإعداد نموذ     المتغيرات،تلك    بدراسة العالقة بين  ان الباحث  قام

(1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 . في ضوء الدراسات السابقة ينالباحثإعداد  : المصدر

 (: نموذج البحث 1شكل رقم )

 

 أهمية البحث   (4)

 وتنقسم إلى أهمية علمية وأهمية تطبيقية كما يلي: 

 :ما يلي تتضمن  األهمية العلمية:( 4/1)

إدارة    بعض  البحث  يتناول • أدبيات  في  الحديثة  البشريةالمفاهيم   في   تمثلتو  الموارد 

العمل   بأماكن  التنمر  الوظيفيوسلوكيات  ظل    ،االحتراق  في    وجود   ندرةخصوصاً 

لتأصيل   ينالباحث(، ومن ثم تمثل محاولة من  ينالباحثراسات عربية )في حدود علم  د

 .التعرف عليها والتصدي لهابغرض  هذه المفاهيم والتعرف على كيفية االستفادة منها

العالق • بقياس  قامت  التي  الدراسات  العمل بين  ة  ندرة  بأماكن  التنمر  سلوكيات 

 .(ينالباحث)في حدود علم  واالحتراق الوظيفي

 :ما يلي تتضمن التطبيقية:األهمية ( 4/2)

نتائج  • أن تساعد  التعرف على صور  مديري    البحث  يمكن  في  المصرية  المستشفيات 

بأما التنمر  العمل  كسلوكيات  الصحي  هالموجن  القطاع  علضد  والتعرف   ىمستو  ى، 

 . العاملين بالقطاع الصحي ىاالحتراق الوظيفي لد

التابع المتغير  المتغير المستقل   

 سلوكيات التنمر بأماكن العمل 

 السخرية

 التنمر المرتبط بالعمل

 اإليذاء الجسدي

 االحتراق الوظيفي 

 
 اإلزدراء

 

جهاد العاطفي اإل  

 تبلد المشاعر 

 ضعف اإلنجاز الشخصي 
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مساعدة   • في  نتائجه  تسهم  أن  المستشفيات  يمكن  بإدارة  طرق  القائمين  وضع  في 

التنمر  لسلوكيات  شأنها  ،  للتصدي  من  في  التي  من  المساعدة  االحتراق  الحد 

التنمر   الوظيفي  لسلوكيات  التصدي  خالل  وجود    ، من  ثبت  إذا  تأثير  وذلك 

   . ر على االحتراق الوظيفي م لسلوكيات التن   إيجابي 

 وتساؤالت البحثمشكلة   (5)

الباحث عليها  اطلع  التي  السابقة  الدراسات  ضوء  أن  انفي  وجد  بأماكن ،  التنمر  سلوكيات 

لهالعمل   يكون  أن  الممكن  على  امن  معنوي  الوظيفي  أثر  المنظمات  في  االحتراق  وجود ف،  بعض 

ولذا يسعى هذا البحث إلى   .فيحتراق الوظياقم شعور العاملين باالفأن ت   من الممكن  سلوكيات التنمر 

 الوظيفي؟سلوكيات التنمر بأماكن العمل واالحتراق  هل هناك عالقة بين  التساؤل التالي:   عناإلجابة  

 وما نوعها إن وجدت؟

االجتماعي   التواصل  مواقع  وخاصة  االنترنت  على  الباحثان  اطلع  المشكلة،  والستكشاف 

تبين هية التمريض سواء من المرضى أو اآلخرين، كما    علىوتبين وجود العديد من حاالت التنمر  

في هيئة التي استهدفت معرفة التنمر في أماكن العمل    (Hassan & Hassan, 2021)  في دراسة

من هيئة   %54,1نسبة  الرعاية الصحية األولية في بورسعيد، وتوصلت إلى أن  التمريض في مراكز  

نسبة  التمريض   وأن  العمل،  مكان  في  للتنمر  المرضى،   % 60,6يتعرضون  خالل  من  يكون  منهم 

 والنسبة المتبقية من خالل المديرين أو المشرفين. 

العالمي   التوظيف  موقع  أجراه  لمسح    2081على    2019عام    Monster.comووفقاً 

هم % من 51أفاد أكثر من  ونهم تعرضوا للتنمر مرات عديدة في أماكن عملهم.  م%  94  تبين أنموظفًا،  

الباحثان    أو مديرهم.  مشرفهمأنهم تعرضوا للتنمر من قبل   أهمية دراسة هذه المشكلة  ومن هنا وجد 

 وظيفي أم ال. لمعرفة عواقب التنمر في مكان العمل وهل سيؤدي إلى االحتراق ال

قام   التطبيقية،  الناحية  من  المشكلة  من خالل  بإجراء    انالباحثولتحديد  استطالعية  دراسة 

مبدئية   استقصاء  قائمة  من    1إعداد  عمدية  عينة  التمريضمع  المستشفيات  هيئة  الستطالع   ببعض 

للوسط الحسابي إلى  رأيهم حول هذا التساؤل،   البيانات تم تقسيم العينة وفقاً   ثالثوفى ضوء تحليل 

مجموعات: األولى األقل من الوسط الحسابي والثانية أعلى من الوسط الحسابي والثالثة المحايدون، 

 (.1) رقم كما هو موضح في الجدول 

 
االستطالعية تمت     1 التمريض من خالل عينة    50ع  م  الدراسة  في    وذلك   ، ميسرةعمدية  مفردة من هيئة 

في متغيرات البحث بشكل مبدئي، وتمثل    هيئة التمريضآراء    التعرف على، بهدف  2020  أغسطسشهر  
 . االحتراق الوظيفيب ومدى ارتباطها   سلوكيات التنمر بأماكن العمل أسئلة تخص طرح في    الدراسةإطار 



 

738 
 

م2021 يوليو  الثانيالجزء  ( .12)العدد  -( 7المجلد )                              مجلة الدراسات التجارية المعاصرة   

العالقة بين سلوكيات التنمر بأماكن العمل     د/ أميره سالم عبداللطيف  و  د/ محمد محمود عبداللطيف
 واالحتراق

 لمتغيرات الدراسة على أساس النسبةنتائج تحليل بيانات الدراسة االستطالعية :   (1)رقم جدول 

أقل من الوسط  بيان 

 الحسابي 

أعلى من الوسط   المحايد 

 الحسابي 

عدد  

 المفردات

النسبة 

% 

عدد  

 المفردات

النسبة 

% 

عدد  

 المفردات

 النسبة

 %  

سلوكيات التنمر  

 بأماكن العمل

19 38 2 4 29 58 

 62 31 6 3 32 16 االحتراق الوظيفي 

 .ينإعداد الباحثالمصدر:              

سلوكيات التنمر  في    ارتفاعوجود  يرون  ( أن معظم أفراد العينة  1)  رقم   ويتضح من الجدول

 . االحتراق الوظيفيمستوى ، وكذلك في بأماكن العمل

للباحث يمكن  االستطالعية،  الدراسة  نتائج  ضوء  في:    ينوفي  الدراسة  مشكلة  صياغة 

بالعينة محل الدراسة االستطالعية، األمر الذي يثير التساؤالت    االحتراق الوظيفيمستوى  ارتفاع في  

 اآلتية:

التنمر بأماكن العمل واالحتراق الوظيفي  عالقة بين وجد  تهل  (  5/1) هذه  وما نوع    ؟سلوكيات 

 ؟ تإن وجد العالقة

التنمر بأماكن العمل علل  هل يوجد تأثير(  5/2) ؟ وما نوع  أبعاد االحتراق الوظيفي  ىسلوكيات 

 هذا التأثير إن وجد؟ 

في  هل  (  5/3) فروق  التمريض إدراك  توجد  من    هيئة  العمل  لكل  بأماكن  التنمر  سلوكيات 

الوظيفي   للخصائأ  واالحتراق  ووفقاً  الديموجرافية  وفقاً  التعليم(  مستوى  )النوع، 

 التنظيمية )ملكية المستشفى، عدد سنوات الخبرة(؟للخصائأ 

 أهداف البحث  (6)

 : إلىيسعى هذا البحث  

طبيعة  (  6/1) الوظيفي بين    االرتباط  عالقة تحديد  واالحتراق  العمل  بأماكن  التنمر  سلوكيات 

 . محل الدراسةبالمستشفيات 

تأثير(  6/2)  االحتراق    قياس  على  العمل  بأماكن  التنمر  بالمستشفيات محل سلوكيات  الوظيفي 

 الدراسة. 

في  (  6/3) الفروق  التمريض  إدراك  معرفة  العمل هيئة  بأماكن  التنمر  سلوكيات  من  لكل 

الوظيفي   ووفقاً  واالحتراق  التعليم(  مستوى  )النوع،  الديموجرافية  للخصائأ  وفقاً 

 للخصائأ التنظيمية )ملكية المستشفى، عدد سنوات الخبرة(. 
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 فروض البحث:    (7)

 :اآلتيةاختبار الفروض  إلىيسعى هذا البحث  

معنوية  ال  (  7/1) ارتباط  الوظيفي بين  توجد عالقة  واالحتراق  العمل  بأماكن  التنمر  سلوكيات 

 بالمستشفيات محل الدراسة. 

معنوي ال  (  7/2) تأثير  الوظيفي   يوجد  االحتراق  على  العمل  بأماكن  التنمر  لسلوكيات 

 بالمستشفيات محل الدراسة. 

هيئة التمريض لكل من سلوكيات التنمر بأماكن العمل  إدراك  توجد فروق معنوية في  ال  (  7/3)

الوظيفي   الديموجرافيةواالحتراق  للخصائأ  ووفقاً    وفقاً  التعليم(  مستوى  )النوع، 

 للخصائأ التنظيمية )ملكية المستشفى، عدد سنوات الخبرة(. 

 أسلوب البحث   (8)

والعينة،   البحث  ومجتمع  عليها،  ومصادرالحصول  للدراسة  المطلوبة  البيانات  ويتضمن 

التحليل   وأساليب  البيانات،  البحث وطريقة جمع  وأداة  البحث،  متغيرات  ومنهج   اإلحصائي،وقياس 

 وذلك كما يلي: البحث،

 البيانات المطلوبة للبحث ومصادرها: ( 8/1)

 في هذا البحث على نوعين من البيانات هما:   انالباحث عتمدا

المتغير  وتم الحصول عليها عن طريق مراجعة البحوث التي تناولت  بيانات ثانوية:  (  8/1/1)

وه  المستقل به  المتعلقة  سلوكيات والموضوعات  االستقواء    و  وسلوكيات  العمل  بأماكن  التنمر 

البلطجة التابعو،  وسلوكيات  بالمتغير  الصلة  ذات  الو  وهو  البحوث  يفي  ظاالحتراق 

المتعلقة   النظري    ينالباحثن  مك  بما    بهوالموضوعات  اإلطار  وإعداد  المفاهيم  تأصيل  من 

 للدراسة. 

أولية:  (  8/1/2) التمريضوتم جمعها من  بيانات  الدراسةبالمستشفيات    هيئة  من خالل    محل 

ن    قائمة استقصاء أعدت لهذا الغرض،  البحثمن اختبار صحة أو خطأ فروض    ينالباحث بما مك ِّ

 النتائج.   ىوالتوصل إل

 البحث: مجتمع وعينة  ( 8/2)

 المجتمع: ( 8/2/1)

 هيئة التمريض العاملين في المستشفيات المصرية. يشمل 

 عينة البحث:  (8/2/2)

اعتمد الباحثان على عينة من المترددين على مواقع التواصل االجتماعي من خالل وضع   

له   إطار محدد  أو وضع  المجتمع  لصعوبة تحديد حجم  الويب نظراً  استقصاء على شبكة  قائمة 
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وتم   المشاركين،  من  كبير  لعدد  متاحة  االستقصاء  قائمة  أصبحت  وبالتالي  مفرداته،  وانتشار 

االست قائمة  على  تصميم  باالعتماد  لمدة    Google Driveقصاء  االنترنت  على  وضعها  وتم 

قائمة   12قائمة وتم استبعاد  322، وبلغت القوائم الواردة 2021 فبراير شهرين اعتباراً من أول 

اإلحصائي   التحليل  لبرنامج  إدخاله  تم  الذي  العينة  مفردات  عدد  أصبح  وبالتالي  مكتملة،  غير 

 مفردة.  310

 : وطريقة جمع البيانات أداة البحث( 8/3)

قائمة االستقصاء. ولتحقيق أهداف هذا البحث،  البحث في  المستخدمة في هذا  تتمثل األداة 

قائمة استقصاء مكونة من   أوله  قسمين:فقد تم إعداد  البحث   43في  ا  ميتمثل  لقياس متغيرات  عبارة 

مقياس   خالل  من  قياسها  وتم  البحث(  ملحق  في  من   Likert)القائمة  مستوياته  وتشمل  الخماسي، 

 والتنظيمية  رافيةجالخصائأ الديموا في مويتمثل ثانيه (، 1( حتى غير موافق تماماً )5ق تماماً )مواف

منهم وقام  للمستقصى  المقاييس  انالباحث،  وثيقة   المستخدمة  بتطوير  السابقة  الدراسات  من  وتبنيها 

 (. 2الصلة بالموضوع كما هو معروض بالجدول رقم )

 

 البحث قياس متغيرات  :   (2)رقم جدول 

 الدراسات السابقة عبارات الأرقام  البحثمتغيرات 

نمر بأماكن  الت

 العمل
 24-1من 

(Laschinger & Fida, 2014) 

(Einarsen et al., 2009) 

االحتراق 

 الوظيفي 
 43-25من 

( 2020عبدهللا،  & العزاوي ) 

(Liu et al., 2020) 

(Livne & Goussinsky, 2018) 

 في ضوء الدراسات السابقة. ينالباحثإعداد  المصدر:                      
 

 الصدق والثبات لمتغيرات البحث:   ياختبار( 8/4)

بإجراء اختباري الصدق والثبات كما    ثانالباحبعد التصميم المبدئي لقائمة االستقصاء، قام  

 يلي:

 اختبار الصدق: ( 8/4/1)

عبارات قائمة االستقصاء في قياس ما صممت من يستخدم هذا االختبار لبيان مدى صدق  

للمستقص تعطي  القائمة  عبارات  أن  على  والتأكيد  الذي  أجله،  والمفهوم  المعنى  نفس  منه  قصده يى 
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 Confirmatoryفي إجراء اختبار الصدق على التحليل العاملي التوكيدي    انالباحث. واعتمد  انالباحث

Factor Analysis  كما يلي:وذلك 

لمتغير   • التوكيدي  العاملي  العملالتحليل  بأماكن  التنمر  التحليل    :سلوكيات  نتائج  أظهرت 

الجدول   يوضحها  والتي  معنوية  3) رقم  اإلحصائي  المعيارية  المعامالت  جميع  أن  عند ( 

 . وبالتالي يدل على معنوية المقياس وأن العبارات تقيس ما أعدت من أجله، 0,01

 

 سلوكيات التنمر بأماكن العملالمعامالت المعيارية للتحليل العاملي لمتغير :   (3)رقم جدول 
 

 رقم العبارة 
 Standardized Loadings المعامالت المعيارية  

الثالث العامل  العامل الثاني  العامل األول  

1 612,0 **    

2 452,0 **    

3 175,0 **    

4 542,0 **    

5 428,0 **    

6 608,0 **    

7 752,0 **    

8 391,0 **    

9 371,0 **    

10 457,0 **    

11  563,0 **   

12  553,0 **   

13  683,0 **   

14  527,0 **   

15  425,0 **   

16  559,0 **   

17  486,0 **   

18   606,0 **  

19   580,0 **  
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 رقم العبارة 
 Standardized Loadings المعامالت المعيارية  

الثالث العامل  العامل الثاني  العامل األول  

20   641,0 **  

21   686,0 **  

22   535,0 **  

23   497,0 **  

24   613,0 **  

التنمر المرتبط  ، العامل الثاني: السخريةالعامل األول:  :حيث    0,01** معنوي عند مستوى 

  اإليذاء الجسديالعامل الثالث: ، بالعمل

 .نتائج التحليل اإلحصائيلمصدر: ا

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي والتي  العاملي التوكيدي لمتغير االحتراق الوظيفي:التحليل  •

، وبالتالي يدل    0,01( أن جميع المعامالت المعيارية معنوية عند  4يوضحها الجدول رقم )

 على معنوية المقياس وأن العبارات تقيس ما أعدت من أجله. 

 

 للتحليل العاملي لمتغير االحتراق الوظيف المعامالت المعيارية :   (4)رقم جدول 

 

 رقم العبارة 
 Standardized Loadings المعامالت المعيارية  

 العامل الثالث  العامل الثاني  العامل األول

1 570,0 **    

2 588,0 **    

3 610,0 **    

4 532,0 **    

5 624,0 **    

6 609,0 **    

7 615,0 **    

8 589,0 **    

9 583,0 **    

10 605,0 **    
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 رقم العبارة 
 Standardized Loadings المعامالت المعيارية  

 العامل الثالث  العامل الثاني  العامل األول

11 607,0 **    

12  667,0 **   

13  684,0 **   

14  530,0 **   

15  595,0 **   

16   627,0 **  

17   662,0 **  

18   690,0 **  

19   596,0 **  

، العامل تبلد المشاعر، العامل الثاني: جهاد العاطفياإل العامل األول:  :حيث   0,01** معنوي عند مستوى 

 ضعف اإلنجاز الشخصي الثالث: 

 نتائج التحليل اإلحصائي.المصدر:   
 

 اختبار الثبات:  ( 8/4/2)

االستقصاء قائمة  االعتماد على  إمكانية  لمعرفة مدى  االختبار  للتباين .  يستخدم هذا  ونظراً 

على معامل الثبات ألفا كرونباخ )معامل االعتمادية(،   انالباحث، فاعتمد  البحثالواضح بين متغيرات  

 (. 5) رقم وذلك كما هو موضح بالجدول
 

 البحث نتائج اختبار الثبات لمتغيرات :   (5) رقم جدول

 األبعاد المتغيرات
عدد  

 العبارات 
 معامل ألفا 

 العمل سلوكيات التنمر بأماكن

 

 0,747 10 السخرية 

 0,739 7 التنمر المرتبط بالعمل 

 0,792 7 اإليذاء الجسدي 

 أبعاد االحتراق الوظيفي 

 0,835 11 االجهاد العاطفي

 0,693 4 تبلد المشاعر

 0,763 4 ضعف اإلنجاز الشخصي 

 .نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر:                                  
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 وأظهرت نتائج تحليل الثبات ما يلي:

فقد تبين أن معامل ألفا للمقياس يقدر مداه   ،العمل  سلوكيات التنمر بأماكنبالنسبة لمقياس   •

وهو ما يشير إلى درجة عالية من االعتمادية على المقياس، ،  0,792إلى    0,739ما بين  

( حدود  في  كان  إذا  ألفا  معامل  أن  وكافياً،  0,60إلى    0,50والمعروف  مقبوالً  يعد   )

الذي   )إدريس،    0,80يبلغ  والمعامل  عليه بدرجة كبيرة جداً  :  2008يعد موثوقاً ومعتمداً 

423 .) 

لمقياس   • الوظيفيبالنسبة  بين ،  االحتراق  ما  مداه  يقدر  للمقياس  ألفا  معامل  أن  تبين  فقد 

 .وهو ما يشير إلى درجة عالية من االعتمادية على المقياس، 0,835إلى   0,693

 

 اإلحصائي: أساليب التحليل ( 8/5)

 على األساليب اإلحصائية التالية: انالباحثاعتمد 

: ويستخدم لقياس العالقة بين متغيرين أو أكثر مااع تحديااد نااوع بيرسون ارتباط معامل •

 وتم استخدامه في اختبار الفرض األول من فروض الدراسة.، العالقة وقوتها

ويستخدم لقياس أثر عدد من المتغيرات المستقلة علااى أسلوب تحليل االنحدار المتعدد:  •

 الختبار الفرض الثاني.وتم استخدامه  ،متغير تابع

وتاام اسااتخدامه فااي قياااس   ،ويستخدم لقياس معنوية الفروق بين مجموعتين:  Tاختبار   •

 في الفرض الثالث.المستشفى   وملكيةومستوى التعليم   للنوعوفقاً الفروق 

ويسااتخدم لقياااس : One Way ANOVAتحلياال التباااين فااي اتجااا  واحااد اختبااار  •

عاادد لمعنوية الفروق بين أكثر من مجموعتين. وتم استخدامه فااي قياااس الفااروق وفقاااً  

 في الفرض الثالث. سنوات الخبرة

 منهج البحث: ( 6/ 8)

إحصائياً   ومعالجتها البيانات جمع على القائم الوصفي المنهج باستخدام انالباحثقام  

 النتائج. والتوصل إلى

 

 تحليل ومناقشة نتائج البحث اختبار الفروض و  (9)

لعرض    انالباحثقام    وفيه  الجزء  هذا  تخصيأ  تم  ولذا  النتائج،  وتفسير  البيانات  بتحليل 

 خصائأ عينة البحث، واختبارات الفروض، وذلك على النحو التالي: 
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 خصائص عينة البحث: ( 9/1)

(، %29,7أنثااى )  276  و  (%11ذكاار )  34تشمل مفااردات االسااتجابة داخاال عينااة البحااث  

التعلاايم بينما احتلت فئااة  (%35عام( النسبة األعلى )  50ألقل من    40للعمر )من  واحتلت الفئة الثالثة  

( هااي الفئااة ساانوات  5أقاال ماان  )  ساانوات الخباارةوكانت فئااة    (،%17,4النسبة األقل بقيمة )  الجامعي

،   %54,2بة  ( بنساا سنوات  10ألقل من    5من  يليها فئة )  %50الشائعة داخل العينة حيث بلغت نسبتها  

واحتلاات فئااة العاااملين   ،%4,8نساابة فااأكثر( ب واتساان 10فااي حااين كاناات الفئااة األقاال هااي )ماان 

(، فااي حااين كاناات فئااة العاااملين بالمستشاافيات %29,4بالمستشاافيات الخاصااة النساابة األقاال بقيمااة )

عاارض هااذه الخصااائأ فااي  ةويمكن للباحثاا .  %70,6الحكومية هي الفئة الشائعة داخل العينة بنسبة  

 (.6)رقم الجدول 

 خصائص عينة البحث :   (6)رقم جدول 

 الخصائص 
عدد  

 المفردات
 النسبة

 النوع

 % 11 34 ذكر

 % 89 276 أنثى

 % 100 310 اإلجمالي

 مستوى التعليم 

 % 17,4 54 جامعي  

 % 82,6 256 متوسط 

 % 100 310 اإلجمالي

عدد سنوات 

 الخبرة 

 % 50 155 سنوات  5أقل من 

 % 45,2 140   10ألقل من  5من 

 % 4,8 15  سنوات فأكثر 10من 

 % 100 310 اإلجمالي

 ملكية

 المستشفى

 % 70,6 219 حكومي 

 % 29,4 91 خاص

 % 100 310 اإلجمالي

 . نتائج التحليل اإلحصائي: المصدر                        

 اختبارات الفروض: ( 9/2)

 على النحو التالي:  البحثباختبار فروض  انالباحثقام 
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سلوكيات التنمر بأماكن العمل واالحتراق الوظيفي بالمستشفيات محل عالقة االرتباط بين ( 9/2/1)

 :الدراسة

اللمعرفة     توجد "وهو:    البحثبصياغة الفرض األول من فروض    ان الباحث، قام  عالقة هذه 

محل  بالمستشفيات  الوظيفي  واالحتراق  العمل  بأماكن  التنمر  سلوكيات  بين  معنوية  ارتباط  عالقة 

تم    ".الدراسة الذي  اإلحصائي  التحليل  ارتباط    إجراؤهوأظهر  معامل  النتائج   بيرسونباستخدام 

 (. 7)رقم الخاصة بهذه العالقة كما هو موضح في جدول 

 

 معامالت االرتباط لمتغيرات البحث ** :   (7جدول رقم )

 8 7 6 5 4 3 2 1 المتغيرات م

        1 السخرية  1

التنمر   2

المرتبط  

 بالعمل 

0,707 1       

اإليذاء  3

 الجسدي 

0,618 0,731 1      

سلوكيات   4

 التنمر

0,865 0,917 0,885 1     

جهاد اإل 5

 العاطفي

0,629 0,706 0,725 0,774 1    

   1 0,759 0,620 0,551 0,553 0,550 تبلد المشاعر 6

ضعف  7

اإلنجاز 

 الشخصي 

0,590 0,639 0,653 0,706 0,713 0,573 1  

االحتراق  8

 الوظيفي 

0,664 0,710 0,721 0,786 0,919 0,878 0,864 1 

 نتائج التحليل اإلحصائي. المصدر: 

( رقم  الجدول  يتضح  7ومن  األول(  الفرض  بين  قبول  إيجابي  معنوي  ارتباط  يوجد  حيث   :

سلوكيات التنمر . وتبين أن أكثر  0,01عند مستوى  سلوكيات التنمر بأماكن العمل واإلجهاد العاطفي  

العمل   العاطفي  ارتباطاً  بأماكن  يوجد   الجسدياإليذاء  هو  باإلجهاد  كما  بالعمل.  المرتبط  التنمر  يليه 

. وتبين 0,01عند مستوى    سلوكيات التنمر بأماكن العمل وتبلد المشاعرارتباط معنوي إيجابي بين  

اإليذاء   يليه  هو التنمر المرتبط بالعمل  بتبلد المشاعرارتباطاً  سلوكيات التنمر بأماكن العمل  أن أكثر  

 سلوكيات التنمر بأماكن العمل وضعف اإلنجاز الشخصي إيجابي بين . ويوجد ارتباط معنوي الجسدي

مستوى   أكثر  0,01عند  أن  وتبين  العمل  .  بأماكن  التنمر  العاطفي  ارتباطاً  سلوكيات  هو باإلجهاد 
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 واالحتراق

الجسدي بين    اإليذاء  إيجابي  معنوي  ارتباط  يوجد  كما  بالعمل.  المرتبط  التنمر  التنمر يليه  سلوكيات 

سلوكيات التنمر بأماكن العمل . وتبين أن أكثر  0,01عند مستوى    راق الوظيفيبأماكن العمل واالحت

 يليه التنمر المرتبط بالعمل وأخيراً السخرية.  اإليذاء الجسديهو باإلجهاد العاطفي ارتباطاً 
 

تأثير(  9/2/2) محل   عالقة  بالمستشفيات  الوظيفي  االحتراق  على  العمل  بأماكن  التنمر  سلوكيات 

  :الدراسة

تأثير     الوظيفي  لمعرفة  االحتراق  العمل على  بأماكن  التنمر  قام  بأبعادهسلوكيات   ان الباحث، 

" أنه:  الدراسة والذي ينأ على  الثاني من فروض  الفرض  لسلوكيات بصياغة  تأثير معنوي  يوجد 

 ". التنمر بأماكن العمل على االحتراق الوظيفي بالمستشفيات محل الدراسة

 وينقسم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية: 

 .اإلجهاد العاطفيعلى  لسلوكيات التنمر بأماكن العمليوجد تأثير معنوي ( 9/2/2/1)

 . تبلد المشاعرعلى  لسلوكيات التنمر بأماكن العمليوجد تأثير معنوي ( 9/2/2/2)

 . ضعف اإلنجاز الشخصيعلى  لسلوكيات التنمر بأماكن العمل يوجد تأثير معنوي( 9/2/2/3)

 ككل.   االحتراق الوظيفيعلى  لسلوكيات التنمر بأماكن العمليوجد تأثير معنوي ( 9/2/2/4)

 االحتراق الوظيفي ككل. على   يوجد تأثير معنوي لسلوكيات التنمر بأماكن العمل ككل( 9/2/2/5)

 

األولوالختبار   الفرعي  أنه  الفرض  على  ينأ  "والذي  لسلوكيات  يوجد  :  معنوي  تأثير 

العمل بأماكن  العاطفي  التنمر  اإلجهاد  متعدد،  ".،  على  انحدار  تحليل  إجراء  التحليل  تم  وأظهر 

 (. 8) رقم  اإلحصائي النتائج الخاصة بهذه العالقة كما هو موضح في الجدول  

 اإلجهاد العاطفي على  لسلوكيات التنمر بأماكن العملمعامالت االنحدار المتعدد  :   (8)رقم جدول 

 نتائج التحليل اإلحصائي.المصدر:                

 

 العاطفي  اإلجهادالتابع: المتغير   المتغيرات المستقلة

 B  Beta T Sig.  الترتيب 

420,0 ثابت المعادلة  - 530,2  012,0  اااااا  

190,0 السخرية   177,0  410,3  100,0  3 

283,0 التنمر المرتبط بالعمل   283,0  739,4  000,0  2 

408,0 اإليذاء الجسدي   408,0  602,7  000,0  1 

 R Square  =0,607معامل التحديد  ،0,779معامل االرتباط المتعدد =  •

 (. 0,01)معنوية عند مستوى  157,547قيمة )ف( لمعنوية نموذ  االنحدار =  •
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 ( يتضح ما يلي: 8)رقم ومن الجدول 

للنموذ    • النموذ  ككل حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة  ، وهي معنوية 157,547ثبت معنوية 

 . 0,01عند مستوى 

التحديد   • معامل  المتغير%60,7بلغ  أن  يعني  وهذا  )المستقل   ات،  مجتمعة  التنمر ،  السخريةة 

  اإلجهاد العاطفي من التغير في مستوى    % 60,7  بنسبة  ( تساهماإليذاء الجسدي ،  المرتبط بالعمل

وقدرها   النسبة  باقي  أن  حين  في  تابع.  قيمة    %39,3كمتغير  وهي  أخرى  عوامل  إلى  ترجع 

 التباين غير المفسر في المعادلة. 

من   • لكل  إيجابي  معنوي  تأثير  ويوجد  بالعملالسخرية،  المرتبط  والتنمر  الجسدي ،   اإليذاء 

العاطفيعلى  ة  مستقل  اتكمتغير معنوية    اإلجهاد  مستوى  عند  تابع  ويرجع    .0,01كمتغير 

العمل   داخل  السخرية  مستوى  زاد  كلما  أنه  إلى  ذلك  خالل  الباحثان  الموظف تعرض  )من 

التي   الوظيفة  من  الذي و،  شغلهايللسخرية  الموضوع  تجاهل  يتم  أو  باستهزاء  معه  التعامل 

ً ي تماما أو  طرحه  اإلشاعاتلا،  ونشر  للنميمة  معأو    تعرض  التعامل  التنمر زاد  وكلما  (  هتجنب 

بالعمل آرائ)من خالل    المرتبط  نظر  هتجاهل  التمريض  هووجهات  تعمد وضع  أو    في جوانب 

حجم   مع  تتناسب  ال  األعمال  لتنفيذ  نهائية  تصرفات   أو  العملمواعيد  ومراقبة  بالعمل   هترصد 

 ه والتي تؤثر على أدائ  هبعض األفراد بالعمل بإخفاء بعض المعلومات عن  أو قيام  بشكل مزعج

العمل كفا   هتكليفأو    في  مستوى  من  أقل  أو  تئبأعمال  بحقوق  هإرغامه  المطالبة  عدم  في    هعلى 

بأعمال كثيرة    هتكليفأو    ف االنتقالالعمل مثل اإلجازات المرضية، أو إجازة اعتيادية، ومصاري

عمل أعباء  لالمعروفة  هتفوق  تعرض  وكلما  الجسد،  )من خالل  إليذاء  في وجهي  أو  ه  الصراخ 

لتخويفال لسلوكيات  اعتراض طريق  هتعرض  أو  الدفع،  أو  باليد،  في  (  هكالتلويح  ذلك  أدى  كلما 

مستوى   زيادة  إلى  العاطفيالنهاية  بأن    االجهاد  الموظف  يستنزف  بالعمل  وشعور  المستشفي 

بالتعب عند االستيقاظ صباحاً والتفكير  وشعوره    باإلنهاك بنهاية ساعات العملوشعوره    هعواطف

ضغطاً كبيراً    يمثل  التعامل مع زمالء العمل طوال اليوموشعوره بأن    في أنه بداية يوم عمل آخر

 . المستشفى بهذه هباإلحباط بسبب عمل ه وشعورهبالنسبة ل

(. وهذه المعامالت  Tوفقاً الختبار )  0,01عند مستوى معنوية  (B)أن جميع معامالت االنحدار  •

تكشف عن األهمية النسبية للمتغيرات المستقلة داخل معادلة االنحدار في التنبؤ بالمتغير التابع،  

أن   منها  تأثيراً  وتبين  األكثر  الجسدي هو  المتغير  بالعمليليه    اإليذاء  المرتبط  وأخيراً ،  التنمر 

 .  السخرية

 الفرض الفرعي األول من الفرض الثاني.  صحةومن هذ  النتائج، يتضح ثبوت  

 



 

749 
 

م2021 يوليو  الثانيالجزء  ( .12)العدد  -( 7المجلد )                              مجلة الدراسات التجارية المعاصرة   

العالقة بين سلوكيات التنمر بأماكن العمل     د/ أميره سالم عبداللطيف  و  د/ محمد محمود عبداللطيف
 واالحتراق

الثانيوالختبار   الفرعي  "  الفرض  أنه:  على  ينأ  لسلوكيات  والذي  معنوي  تأثير  يوجد 

وأظهر التحليل اإلحصائي  تم إجراء تحليل انحدار متعدد،  ".،  تبلد المشاعرعلى    التنمر بأماكن العمل

 (. 9بهذه العالقة كما هو موضح في الجدول رقم ) النتائج الخاصة  

 تبلد المشاعر على  لسلوكيات التنمر بأماكن العملمعامالت االنحدار المتعدد  :   (9جدول رقم )

 نتائج التحليل اإلحصائي.المصدر:                

 ( يتضح ما يلي: 9ومن الجدول رقم )

للنموذ    • المحسوبة  )ف(  قيمة  بلغت  حيث  ككل  النموذ   معنوية  معنوية  64,076ثبت  وهي   ،

 . 0,01عند مستوى 

التحديد   • معامل  )السخرية،  %38,6بلغ  مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  أن  يعني  وهذا  التنمر ، 

بالعمل الجسدي،  المرتبط  بنسبة  اإليذاء  تساهم  مستوى    38,6%(  في  التغير  المشاعر من   تبلد 

وقدرها   النسبة  باقي  أن  حين  في  تابع.  قيمة    %61,4كمتغير  وهي  أخرى  عوامل  إلى  ترجع 

 التباين غير المفسر في المعادلة. 

و • السخرية،  من  لكل  إيجابي  معنوي  تأثير  بالعمليوجد  المرتبط  والتنمر  الجسدي ،   اإليذاء 

ويرجع الباحثان    .0,01كمتغير تابع عند مستوى معنوية    تبلد المشاعركمتغيرات مستقلة على  

خالل   )من  العمل  داخل  السخرية  مستوى  زاد  كلما  أنه  إلى  لإلقصاء  الموظف  تعرض  ذلك 

اجتماعياً، أو تعليق بعض الزمالء بالعمل تعليقات مهينة تمس شخصيته أو حياته الخاصة، أو  

التنمر  وكلما زاد ره بشكل مستمر بأخطائه( تلميح اآلخرين بله ضرورة ترك هذه المهنة، أو تذكي

قيام بعض األفراد بالعمل بإخفاء بعض المعلومات عنه والتي تؤثر    )من خالل  المرتبط بالعمل

أقل من مستوى كفائته أو تكليفه بأعمال  الجسدي  (على أدائه في العمل  ، وكلما تعرض لإليذاء 

التعرض لإليذاء أو    دني كالضرب والدفع)من خالل اختراق خصوصياته أو التهديد باإليذاء الب

 المتغيرات المستقلة
 تبلد المشاعر المتغير التابع:  

B Beta T Sig.  الترتيب 

437,0 ثابت المعادلة  - 779,1  760,0  اااااا  

338,0 السخرية   266,0  102,4  000,0  1 

211,0 التنمر المرتبط بالعمل   178,0  389,2  170,0  3 

303,0 اإليذاء الجسدي   256,0  812,3  000,0  2 

 R Square  =0,386معامل التحديد  ،0,621معامل االرتباط المتعدد =  •

 (. 0,01)معنوية عند مستوى  64,076قيمة )ف( لمعنوية نموذ  االنحدار =  •
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العالقة بين سلوكيات التنمر بأماكن العمل     د/ أميره سالم عبداللطيف  و  د/ محمد محمود عبداللطيف
 واالحتراق

من  مجرد  بشكل  يتعامل  بأنه  الموظف  يشعر  وفيه  مشاعر  تبلد  مستوى  زاد  كلما  البدني، 

يحدث   لما  يكترث  ال  ثم  زمالئه  مع  تعامله  في  قسوة  أكثر  يصبح  أو  والمجامالت  العواطف 

 لزمالئه بالعمل واألسوء من ذلك أال يكترث بما يحدث للمرضى.

(. وهذه المعامالت  Tوفقاً الختبار )  0,01عند مستوى معنوية  (B)عامالت االنحدار أن جميع م •

تكشف عن األهمية النسبية للمتغيرات المستقلة داخل معادلة االنحدار في التنبؤ بالمتغير التابع،  

أن   منها  هو  وتبين  تأثيراً  األكثر  الجسدييليه    السخريةالمتغير  المرتبط    وأخيراً   اإليذاء  التنمر 

 .نيالثا ومن هذ  النتائج، يتضح ثبوت صحة الفرض الفرعي . بالعمل

 

الفرعي   الفرض  "    الثالث والختبار  أنه:  على  ينأ  لسلوكيات  والذي  معنوي  تأثير  يوجد 

وأظهر التحليل  تم إجراء تحليل انحدار متعدد،  ".،  ضعف اإلنجاز الشخصي على    التنمر بأماكن العمل

 (. 10اإلحصائي النتائج الخاصة بهذه العالقة كما هو موضح في الجدول رقم ) 

على   لسلوكيات التنمر بأماكن العملمعامالت االنحدار المتعدد  :  (10جدول رقم )

 ضعف اإلنجاز الشخصي 

 نتائج التحليل اإلحصائي.المصدر:                

 

 ( يتضح ما يلي: 10ومن الجدول رقم )

للنموذ    • النموذ  ككل حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة  ، وهي معنوية 103,087ثبت معنوية 

 . 0,01عند مستوى 

التحديد   • معامل  )السخرية،  %50,3بلغ  مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  أن  يعني  وهذا  التنمر ، 

التغير في مستوى    %50,3( تساهم بنسبة  اإليذاء الجسدي،  المرتبط بالعمل ضعف اإلنجاز  من 

ترجع إلى عوامل أخرى وهي    %49,7كمتغير تابع. في حين أن باقي النسبة وقدرها    الشخصي

 المعادلة. قيمة التباين غير المفسر في 

 اإلنجاز الشخصي ضعفالتابع: المتغير   المتغيرات المستقلة

 B  Beta T Sig.  الترتيب 

208,0 ثابت المعادلة  - 932,0  352,0  اااااا  

263,0 السخرية   205,0  510,3  100,0  2 

279,0 المرتبط بالعمل التنمر   234,0  481,3  010,0  3 

425,0 اإليذاء الجسدي   356,0  890,5  000,0  1 

 R Square  =0,503معامل التحديد  ،0,709معامل االرتباط المتعدد =  •

 (. 0,01)معنوية عند مستوى  103,087قيمة )ف( لمعنوية نموذ  االنحدار =  •
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العالقة بين سلوكيات التنمر بأماكن العمل     د/ أميره سالم عبداللطيف  و  د/ محمد محمود عبداللطيف
 واالحتراق

و • السخرية،  من  لكل  إيجابي  معنوي  تأثير  بالعمليوجد  المرتبط  والتنمر  الجسدي ،   اإليذاء 

على   مستقلة  الشخصيكمتغيرات  اإلنجاز  معنوية    ضعف  مستوى  عند  تابع    . 0,01كمتغير 

العمل )من خالل   داخل  السخرية  كلما زاد مستوى  أنه  إلى  ذلك  الباحثان    تجاهل وجود ويرجع 

مكائد   الموظف لصناعة  التعرض  أو  البعض  من  للتقرب  محاولته  عند  عدائي  بشكل  صده  أو 

إرغامه على عدم المطالبة بحقوقه في العمل )من خالل    التنمر المرتبط بالعملوكلما زاد  ضده(  

مثل اإلجازات المرضية، أو إجازة اعتيادية، ومصاريف االنتقال أو تكليفه بأعمال كثيرة تفوق  

الم أحد ممتلكاته  أعباء عمله  بإتالف  التهديد  الجسدي )من خالل  لإليذاء  عروفة، وكلما تعرض 

اإلنجاز  إلى ضعف  النهاية  في  ذلك  أدى  كلما  التخويف،  كنوع من  ممتلكاته  إتالف  أو  لتخويفه 

الشخصي لدى الموظف وذلك من خالل شكه في أهمية العمل الذي يقدمه وعدم شعوره بتأثيره  

العم زمالء  على  إنجاز  اإليجابي  وعدم  العمل  وزمالء  للمرضي  المناسب  الجو  تهيئة  وعدم  ل 

 العديد من األشياء المهمة بالمستشفى.

(. وهذه المعامالت  Tوفقاً الختبار )  0,01عند مستوى معنوية  (B)أن جميع معامالت االنحدار  •

تغير التابع،  تكشف عن األهمية النسبية للمتغيرات المستقلة داخل معادلة االنحدار في التنبؤ بالم

أن   منها  هو  وتبين  تأثيراً  األكثر  الجسديالمتغير  المرتبط    وأخيراً   السخريةيليه    اإليذاء  التنمر 

 .  بالعمل

 من الفرض الثاني.  الثالثومن هذ  النتائج، يتضح ثبوت صحة الفرض الفرعي 

الرابع والختبار   الفرعي  "    الفرض  أنه:  على  ينأ  معنوي  والذي  تأثير  لسلوكيات  يوجد 

وأظهر التحليل  تم إجراء تحليل انحدار متعدد،  ".،  االحتراق الوظيفي ككلعلى    التنمر بأماكن العمل

 .   ( 11اإلحصائي النتائج الخاصة بهذه العالقة كما هو موضح في الجدول رقم ) 

على   لسلوكيات التنمر بأماكن العملمعامالت االنحدار المتعدد  :  (11جدول رقم )

 االحتراق الوظيفي 

 نتائج التحليل اإلحصائي. المصدر: 

 الوظيفي االحتراقالتابع: المتغير   المتغيرات المستقلة

 B  Beta T Sig.  الترتيب 

355,0 ثابت المعادلة  - 183,2  030,0  اااااا  

264,0 السخرية   246,0  831,4  000,0  2 

258,0 التنمر المرتبط بالعمل   259,0  408,4  000,0  3 

378,0 اإليذاء الجسدي   380,0  201,7  000,0  1 

 R Square  =0,621معامل التحديد  ،0,788معامل االرتباط المتعدد =  •

 (. 0,01)معنوية عند مستوى  166,992قيمة )ف( لمعنوية نموذ  االنحدار =  •
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العالقة بين سلوكيات التنمر بأماكن العمل     د/ أميره سالم عبداللطيف  و  د/ محمد محمود عبداللطيف
 واالحتراق

 ( يتضح ما يلي: 11ومن الجدول رقم )

للنموذ    • النموذ  ككل حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة  ، وهي معنوية 166,992ثبت معنوية 

 . 0,01عند مستوى 

التحديد   • معامل  )السخرية،  %62,1بلغ  مجتمعة  المستقلة  المتغيرات  أن  يعني  وهذا  التنمر ، 

بالعمل الجسدي،  المرتبط  بنسبة  اإليذاء  تساهم  مستوى    62,1%(  في  التغير  االحتراق من 

ترجع إلى عوامل أخرى وهي    %37,9في حين أن باقي النسبة وقدرها    ,كمتغير تابعالوظيفي  

 قيمة التباين غير المفسر في المعادلة. 

و • السخرية،  من  لكل  إيجابي  معنوي  تأثير  بالعمليوجد  المرتبط  والتنمر  الجسدي ،   اإليذاء 

   .0,01كمتغير تابع عند مستوى معنوية الوظيفي االحتراق كمتغيرات مستقلة على 

(. وهذه المعامالت  Tوفقاً الختبار )  0,01عند مستوى معنوية  (B)أن جميع معامالت االنحدار  •

تكشف عن األهمية النسبية للمتغيرات المستقلة داخل معادلة االنحدار في التنبؤ بالمتغير التابع،  

أن   منها  هو  وتبين  تأثيراً  األكثر  الجسديالمتغير  المرتبط    وأخيراً   السخريةيليه    اإليذاء  التنمر 

 .  بالعمل

 من الفرض الثاني.  الرابعومن هذ  النتائج، يتضح ثبوت صحة الفرض الفرعي 

يوجد تأثير معنوي لسلوكيات  والذي ينأ على أنه: "    الفرض الفرعي الخامسوالختبار  

ككل العمل  بأماكن  ككلعلى    التنمر  الوظيفي  متعدد،  ".،  االحتراق  انحدار  تحليل  إجراء  وأظهر  تم 

 (. 12الجدول رقم ) التحليل اإلحصائي النتائج الخاصة بهذه العالقة كما هو موضح في  

 لسلوكيات التنمر بأماكن العمل ككلمعامالت االنحدار المتعدد  :  (12جدول رقم )

 االحتراق الوظيفي ككل على 

 نتائج التحليل اإلحصائي. المصدر:                

 ( يتضح ما يلي: 12ومن الجدول رقم )

للنموذ    • النموذ  ككل حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة  ، وهي معنوية 497,875ثبت معنوية 

 . 0,01عند مستوى 

 المتغيرات المستقلة
 االحتراق الوظيفي التابع:المتغير  

B Beta T Sig. 

362,0 ثابت المعادلة  - 247,2  025,0  

901,0 سلوكيات التنمر بأماكن العمل  786,0  313,22  000,0  

 R Square  =0,618معامل التحديد  ،0,786معامل االرتباط المتعدد =  •

 (. 0,01)معنوية عند مستوى  497,875قيمة )ف( لمعنوية نموذ  االنحدار =  •
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العالقة بين سلوكيات التنمر بأماكن العمل     د/ أميره سالم عبداللطيف  و  د/ محمد محمود عبداللطيف
 واالحتراق

التحديد   • معامل  )%61,8بلغ  المستقل  المتغير  أن  يعني  وهذا  العمل  ،  بأماكن  التنمر  سلوكيات 

حين أن  كمتغير تابع. في  االحتراق الوظيفي  من التغير في مستوى    %61,8ساهم بنسبة  ي(  ككل

وقدرها   النسبة  في    % 38,2باقي  المفسر  غير  التباين  قيمة  وهي  أخرى  عوامل  إلى  ترجع 

 المعادلة. 

إيجابي   • تأثير معنوي  العمل ككل  يوجد  بأماكن  التنمر  االحتراق كمتغير مستقل على  لسلوكيات 

   .0,01كمتغير تابع عند مستوى معنوية الوظيفي 

 من الفرض الثاني. الخامسومن هذ  النتائج، يتضح ثبوت صحة الفرض الفرعي 

العمل إدراك  في  الفروق  (  9/2/3) بأماكن  التنمر  سلوكيات  من  لكل  التمريض  هيئة 

ووفقاً   التعليم(  مستوى  )النوع،  الديموغرافية  للخصائص  وفقاً  الوظيفي  واالحتراق 

  :المستشفى، عدد سنوات الخبرة(  ملكيةللخصائص التنظيمية )

الفروق،    هذه  الفرض    انالباحثقام  لمعرفة  في  وهو:    الثالث بصياغة  معنوية  فروق  توجد 

للخصائأ  الوظيفي وفقاً  العمل واالحتراق  بأماكن  التنمر  لكل من سلوكيات  التمريض  إدراك هيئة 

)الديموجرافية   التنظيمية  للخصائأ  ووفقاً  التعليم(  مستوى  سنوات   ملكية)النوع،  عدد  المستشفى، 

 الخبرة(.

 وينقسم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:  

بأماكن   (9/2/3/1) التنمر  سلوكيات  من  لكل  التمريض  هيئة  إدراك  في  معنوية  فروق  توجد 

 . العمل واالحتراق الوظيفي وفقاً للنوع

بأماكن (  9/2/3/2) التنمر  سلوكيات  من  لكل  التمريض  هيئة  إدراك  في  معنوية  فروق  توجد 

 العمل واالحتراق الوظيفي وفقاً لمستوى التعليم. 

فر(  9/2/3/3) بأماكن توجد  التنمر  سلوكيات  من  لكل  التمريض  هيئة  إدراك  في  معنوية  وق 

 العمل واالحتراق الوظيفي وفقاً لملكية المستشفى. 

بأماكن (  9/2/3/4) التنمر  سلوكيات  من  لكل  التمريض  هيئة  إدراك  في  معنوية  فروق  توجد 

 . عدد سنوات الخبرةالعمل واالحتراق الوظيفي وفقاً ل 

 الفروض كما يلي:وتم اختبار هذه 

األول:   الفرعي  التنمر الفرض  سلوكيات  من  لكل  التمريض  هيئة  إدراك  في  معنوية  فروق  توجد 

 : بأماكن العمل واالحتراق الوظيفي وفقاً للنوع 
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العالقة بين سلوكيات التنمر بأماكن العمل     د/ أميره سالم عبداللطيف  و  د/ محمد محمود عبداللطيف
 واالحتراق

يستخدم لمعرفة الفروق بااين  حيث  (T)باستخدام اختبار انالباحثوالختبار هذا الفرض، قام 

 (.13النتائج كما هو موضح في جدول )مجموعتين، وأظهر التحليل اإلحصائي 

هيئة التمريض لكل من سلوكيات التنمر  الفروق في إدراك  :  (13)  رقمجدول 

 بأماكن العمل واالحتراق الوظيفي وفقاً للنوع 

 .T Sig الوسط الحسابي  عدد المفردات  النوع المتغير

 السخرية 

 

 0,000   13,104- 2,91 34 ذكر

 3,98 276 أنثى 

 التنمر المرتبط بالعمل 
 0,000 12,256- 2,93 34 ذكر

 4,04 276 أنثى

 اإليذاء الجسدي 
 0,000 13,500- 3,03 34 ذكر

 4,21 276 أنثى

 سلوكيات التنمر بأماكن العمل 
 0,000 15,718- 2,95 34 ذكر

 4,08 276 أنثى

 االجهاد العاطفي
99,2 34 ذكر  -11,226 0,000 

 4,03 276 أنثى

 تبلد المشاعر

 

 0,000 10,117- 2,79 34 ذكر

 3,93 276 أنثى

 ضعف اإلنجاز الشخصي 
 0,000 9,803- 3,04 34 ذكر

 4,17 276 أنثى

 االحتراق الوظيفي 
 0,000 12,255- 2,94 34 ذكر

 4,05 276 أنثى

 .نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر:        

الجدول من  إدراك  13)  رقم   ويتضح  في  معنوية  فروق  وجود  من (  لكل  التمريض  هيئة 

للنوع وفقاً  الوظيفي  واالحتراق  العمل  بأماكن  التنمر  أن    ، سلوكيات  يعني  هيئة اإلوهذا  من  ناث 

 ً أكثر تعرضا العمل  التمريض  التنمر بأماكن  الوظيفيباال  كثر شعوراً أو  لسلوكيات  أعلى من   حتراق 

إلى    انالباحثرجع  يو  .الذكور ودوافعهذا  السيدات  من   همطبيعة  أكثر  عليهم  تغلب  التي  العاطفية 

عليهم   تغلب  الذين  يجعلالدوالذكور  مما  العقالنية  تأثراً أ  ناثاإل  افع   ى عل   السلبية  قفبالموا  كثر 

 الفرض الفرعي األول. قبولويتضح من النتائج السابقة،  .ةعواطفهم بشكل أكثر حد
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العالقة بين سلوكيات التنمر بأماكن العمل     د/ أميره سالم عبداللطيف  و  د/ محمد محمود عبداللطيف
 واالحتراق

الثاني:   الفرعي  التنمر الفرض  سلوكيات  من  لكل  التمريض  هيئة  إدراك  في  معنوية  فروق  توجد 

 : بأماكن العمل واالحتراق الوظيفي وفقاً لمستوى التعليم

حيث يستخدم لمعرفة الفروق بين   (T)باستخدام اختبار  انوالختبار هذا الفرض، قام الباحث

 (.14ئج كما هو موضح في جدول )مجموعتين، وأظهر التحليل اإلحصائي النتا

هيئة التمريض لكل من سلوكيات التنمر بأماكن العمل الفروق في إدراك  :  (14)   جدول رقم

 واالحتراق الوظيفي وفقاً لمستوى التعليم 

 المتغير
مستوى 

 التعليم 

عدد  

 المفردات

الوسط 

 الحسابي 
T Sig. 

 السخرية 

 

 0,000 7,452 4,34 54 جامعي 

 3,76 256 متوسط  

 التنمر المرتبط بالعمل 
 0,000 8,048 4,47 54 جامعي 

 3,80 256 متوسط 

 اإليذاء الجسدي 
 0,000 7,381 4,59 54 جامعي 

 3,97 256 متوسط 

سلوكيات التنمر بأماكن  

 العمل

 0,000 8,798 4,47 54 جامعي 

 3,85 256 متوسط 

 االجهاد العاطفي
62,4 54 جامعي   10,864 0,000 

 3,78 256 متوسط 

 تبلد المشاعر

 

 0,000 11,299 4,65 54 جامعي 

 3,63 256 متوسط 

ضعف اإلنجاز 

 الشخصي 

 0,000 9,298 4,78 54 جامعي 

 3,89 256 متوسط 

 االحتراق الوظيفي 
 0,000 12,403 4,68 54 جامعي 

 3,77 256 متوسط 

 اإلحصائي.نتائج التحليل المصدر:          

الجدول من  من 14)  رقم   ويتضح  لكل  التمريض  هيئة  إدراك  في  معنوية  فروق  وجود   )

وفقاً   الوظيفي  واالحتراق  العمل  بأماكن  التنمر  التعليمسلوكيات  أن  لمستوى  يعني  وهذا  هيئة ، 

 ً تعرضا أكثر  الجامعي  المؤهل  ذوي  العمل  التمريض  بأماكن  شعوراً   ،للتنمر  باالحتراق   وأكثر 
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وقد   المتوسط.  المؤهل  ذوي  من  أكثر  أل  يرجعالوظيفي  تعليمية  ذلك  المؤهل سس  بخريجي  خاصة 

للتمريض ج  ىعلإنه  حيث    ،الجامعي  متخصصة  تعليمية  لمناهج  تلقيهم  من  المهام إ  اً دالرغم  أن  ال 

ل التمريض  الوظيفية  هيئة  شعور  عليه  يترتب  مما  والمتوسط  الجامعي  المؤهل  بين  تفرق  ذوي م 

الجامعي   الذي يستحقونه،  ىعل  همبعدم حصولالمؤهل  المادي والمعنوي  وبالتالي يخلق هذا    التقدير 

و   شعوراً  تجاههم  وهذا  بالتنمر  بتميزهم  شعورهم  وعدم  لديهم  العاطفي  االستنزاف  في  يتسبب  مما 

 . الثانيويتضح من النتائج السابقة، قبول الفرض الفرعي  باالحتراق الوظيفي.  يخلق شعوراً 

الفرعي   التنمر :  الثالثالفرض  سلوكيات  من  لكل  التمريض  هيئة  إدراك  في  معنوية  فروق  توجد 

 : لملكية المستشفىبأماكن العمل واالحتراق الوظيفي وفقاً  

حيث يستخدم لمعرفة الفروق بين   (T)باستخدام اختبار  انوالختبار هذا الفرض، قام الباحث

 (.15مجموعتين، وأظهر التحليل اإلحصائي النتائج كما هو موضح في جدول )

هيئة التمريض لكل من سلوكيات التنمر بأماكن الفروق في إدراك  :  (15)   جدول رقم

 لملكية المستشفى العمل واالحتراق الوظيفي وفقاً 

 المتغير
ملكية 

 المستشفى

عدد  

 المفردات

الوسط 

 الحسابي 
T Sig. 

 السخرية 

 

 0,000 12,217 4,07 219 حكومي 

 3,37 91 خاص 

 التنمر المرتبط بالعمل 
 0,000 12,825 4,15 219 حكومي 

 3,37 91 خاص

 اإليذاء الجسدي 
 0,000 13,565 4,31 219 حكومي 

 3,50 91 خاص

سلوكيات التنمر بأماكن  

 العمل

 0,000 15,625 4,18 219 حكومي 

 3,41 91 خاص

 االجهاد العاطفي
21,4 219 حكومي   19,348 0,000 

 3,23 91 خاص

 تبلد المشاعر

 

 0,000 17,708 4,13 219 حكومي 

 3,02 91 خاص

 ضعف اإلنجاز الشخصي 
 0,000 17,294 4,37 219 حكومي 

 3,26 91 خاص
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 المتغير
ملكية 

 المستشفى

عدد  

 المفردات

الوسط 

 الحسابي 
T Sig. 

 االحتراق الوظيفي 
 0,000 24,151 4,24 219 حكومي 

 3,17 91 خاص

 نتائج التحليل اإلحصائي.المصدر:     

الجدول من  من 15)  رقم   ويتضح  لكل  التمريض  هيئة  إدراك  في  معنوية  فروق  وجود   )

وفقاً   الوظيفي  واالحتراق  العمل  بأماكن  التنمر  المستشفىسلوكيات  هيئة ،  لملكية  أن  يعني  وهذا 

الحكوم بالمستشفيات  أعل ي التمريض  الوظيفي    شعوراً   ىة  واالحتراق  التمريض مبالتنمر  هيئة  ن 

و الخاصة.  الباحثيبالمستشفيات  التمريض على    ىعلأوظيفية    طغوضوجود  إلى  ذلك    انرجع  هيئة 

الحكومية الحكومية أكثرة  بسبب    بالمستشفيات  بالمستشفيات  الطبية  الخدمات  لتلقي  المترددين  عداد 

دى ل   الرواتبانخفاض    وفي ظلجهاد العاطفي.  الشعور باالحتراق الوظيفي واإل  زيادة مما يتبعه من  

التمريض   مقارنهيئة  الحكومية  الخاصة  ةبالمستشفيات  شعوراً   ،بالمستشفيات  هذا  بانخفاض   يخلق 

ً   هيئة التمريضدى  المادي ل   التقدير من قبل المرضي  وتجاوزات  لضغوط نفسية    ومع تعرضهم أحيانا

العمل بأماكن  بالتنمر  شعورهم  من  هذا  الوظيفي.  فيعظم  السابقة،    واالحتراق  النتائج  من  ويتضح 

 . الثالثلفرعي قبول الفرض ا

الرابع:   الفرعي  التنمر الفرض  سلوكيات  من  لكل  التمريض  هيئة  إدراك  في  معنوية  فروق  توجد 

 : بأماكن العمل واالحتراق الوظيفي وفقاً لعدد سنوات الخبرة

 Oneباستخدام اختبار تحليل التباااين فااي اتجاااه واحااد   انوالختبار هذا الفرض، قام الباحث

Way ANOVA   حيااث يسااتخدم لمعرفااة الفااروق بااين أكثاار ماان مجمااوعتين ، وأظهاار التحلياال

 (.16اإلحصائي النتائج الخاصة بهذا الفرض كما هو موضح في جدول )

التنمر  هيئة التمريض لكل من سلوكيات الفروق في إدراك  :  (16)   جدول رقم

 بأماكن العمل واالحتراق الوظيفي وفقاً لعدد سنوات الخبرة 

 سنوات الخبرة  المتغير
عدد  

 المفردات

الوسط 

 الحسابي 
F Sig. 

 السخرية 

 

 4,26 155 سنوات  5أقل من 

 3,54 140 10ألقل من  5من  0,000 140,71

 2,75 15 سنوات فأكثر 10من 

 0,000 171,78 4,36 155 سنوات  5أقل من التنمر المرتبط  
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 سنوات الخبرة  المتغير
عدد  

 المفردات

الوسط 

 الحسابي 
F Sig. 

 3,56 140 10ألقل من  5من  بالعمل 

 2,64 15 سنوات فأكثر 10من 

 اإليذاء الجسدي 

 4,49 155 سنوات  5أقل من 

 3,75 140 10ألقل من  5من  0,000 149,15

 2,71 15 سنوات فأكثر 10من 

سلوكيات  

التنمر بأماكن  

 العمل

 4,37 155 سنوات  5أقل من 

 3,62 140 10ألقل من  5من  0,000 318,84

 2,70 15 سنوات فأكثر 10من 

االجهاد 

 العاطفي

29,4 155 سنوات  5أقل من   

 3,63 140 10ألقل من  5من  0,000 82,24

 2,81 15 سنوات فأكثر 10من 

 تبلد المشاعر

 

 4,15 155 سنوات  5أقل من 

 3,53 140 10ألقل من  5من  0,000 41,77

 2,69 15 سنوات فأكثر 10من 

ضعف اإلنجاز 

 الشخصي 

 4,46 155 سنوات  5أقل من 

 3,72 140 10ألقل من  5من  0,000 69,53

 2,73 15 سنوات فأكثر 10من 

االحتراق 

 الوظيفي 

 4,30 155 سنوات  5أقل من 

 3,62 140 10ألقل من  5من  0,000 92,96

 2,74 15 سنوات فأكثر 10من 

 نتائج التحليل اإلحصائي.المصدر:          

الجدول من  من 16)  رقم   ويتضح  لكل  التمريض  هيئة  إدراك  في  معنوية  فروق  وجود   )

فهيئة التمريض حديثي سلوكيات التنمر بأماكن العمل واالحتراق الوظيفي وفقاً لعدد سنوات الخبرة،  

أعل هم  شعوراً   ىالخبرة  بأماك  الفئات  وأكثرهم    نبالتنمر  ً إ العمل  ويرج  حساسا الظيفي.  ع باالحتراق 

ً ن األقل خبرة  أن الممرضي  ىذلك إل  الباحثان  قد يتولد لديهم غموض الدور وصراع الدور وخصوصا

روتينية غير  صحية  خدمات  وجود  تقمع  عدم  ومع  بالتحكم  ل،  لهم  تسمح  مناصب  جوانب في  دهم 

ً بل يصدر لهم التعليمات    بهم،  الوظيفة الخاصه أماكن العمل، في  بالتنمر    من الشعور  فيخلق هذا نوعا
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  ة جهاد العاطفي لديهم مع حداثتهم وقلباإل  يخلق هذا شعوراً   ىعداد المرضأ  ةومع ضغوط العمل وكثر 

هذا شعوراً خبرتهم   الوظيفي  يولد  الفرعي ،  باالحتراق  الفرض  قبول  السابقة،  النتائج  من  ويتضح 

 الرابع.

 البحث  نتائجمناقشة  (10)

حيث يوجد ارتباط   واإلجهاديوجد ارتباط معنوي إيجابي بين سلوكيات التنمر بأماكن العمل  (  10/1)

العاطفي عند مستوى   العمل واإلجهاد  التنمر بأماكن  إيجابي بين سلوكيات  . وتبين أن 0,01معنوي 

أكثر سلوكيات التنمر بأماكن العمل ارتباطاً باإلجهاد العاطفي هو اإليذاء الجسدي يليه التنمر المرتبط 

سلوكيا بين  إيجابي  معنوي  ارتباط  يوجد  كما  عند بالعمل.  المشاعر  وتبلد  العمل  بأماكن  التنمر  ت 

التنمر 0,01مستوى   هو  المشاعر  بتبلد  ارتباطاً  العمل  بأماكن  التنمر  سلوكيات  أكثر  أن  وتبين   .

المرتبط بالعمل يليه اإليذاء الجسدي. ويوجد ارتباط معنوي إيجابي بين سلوكيات التنمر بأماكن العمل 

وتبين أن أكثر سلوكيات التنمر بأماكن العمل ارتباطاً   .0,01وضعف اإلنجاز الشخصي عند مستوى  

إيجابي  ارتباط معنوي  بالعمل. كما يوجد  المرتبط  التنمر  يليه  الجسدي  العاطفي هو اإليذاء  باإلجهاد 

. وتبين أن أكثر سلوكيات 0,01بين سلوكيات التنمر بأماكن العمل واالحتراق الوظيفي عند مستوى  

اطاً باإلجهاد العاطفي هو اإليذاء الجسدي يليه التنمر المرتبط بالعمل وأخيراً التنمر بأماكن العمل ارتب

سلوكيات بين  المعنوي اإليجابي  وبمراجعة بعض الدراسات السابقة تبين أن نتيجة االرتباط    السخرية.

 Giorgi et)  ؛  (Laschinger & Fida, 2014)التنمر بأماكن العمل تتفق مع دراسات كل من  

al., 2016)  ؛  (Livne & Goussinsky, 2018)  ؛  (Aristidou et al., 2020)  ؛  (Teo et 

al., 2021) 

و(  10/2) السخرية،  من  لكل  إيجابي  معنوي  تأثير  بالعمليوجد  المرتبط  والتنمر  الجسدي ،   اإليذاء 

على   مستقلة  العاطفيكمتغيرات  مستوى    اإلجهاد  عند  تابع  تأثير و  .0,01معنوية  كمتغير  يوجد 

كمتغيرات مستقلة على   اإليذاء الجسدي، والتنمر المرتبط بالعملمعنوي إيجابي لكل من السخرية، و

المشاعر معنوية    تبلد  مستوى  عند  تابع  من كما    .0,01كمتغير  لكل  إيجابي  معنوي  تأثير  يوجد 

و بالعملالسخرية،  المرتبط  والتنمر  الجسدي،  على    اإليذاء  مستقلة  اإلنجاز كمتغيرات  ضعف 

تابع عند مستوى معنوية    الشخصي السخرية،  و  .0,01كمتغير  لكل من  إيجابي  تأثير معنوي  يوجد 

بالعملو المرتبط  والتنمر  الجسدي،  على    اإليذاء  مستقلة  الوظيفي  كمتغيرات  تابع االحتراق  كمتغير 

معنوية   مستوى  إيجابي  كما    .0,01عند  معنوي  تأثير  ككل يوجد  العمل  بأماكن  التنمر  لسلوكيات 

واتفقت هذه النتائج   .0,01كمتغير تابع عند مستوى معنوية  االحتراق الوظيفي  كمتغير مستقل على  

تأثير  التي    (Laschinger & Fida, 2014)دراسة    معجزئياً   إلى  إيجابي توصلت  معنوي 



 

760 
 

م2021 يوليو  الثانيالجزء  ( .12)العدد  -( 7المجلد )                              مجلة الدراسات التجارية المعاصرة   

العالقة بين سلوكيات التنمر بأماكن العمل     د/ أميره سالم عبداللطيف  و  د/ محمد محمود عبداللطيف
 واالحتراق

العاطفي ل اإلجهاد  وهما  بعدين  على  التأثير  خالل  من  الوظيفي  االحتراق  على  التنمر  سلوكيات 

 وانخفاض التقدير الذاتي.

مع أيضاً  بأماكن  توصلت  التي    (Giorgi et al., 2016)دراسة    واتفقت  التنمر  أن  إلى 

التأثير على االحتراق الوظيفي. وتوصلت إلى  التنظيمي في  العالقة بين المناخ  العمل يتوسط جزئياً 

على  تأثيره  خالل  من  التمريض  جهاز  صحة  على  مباشر  غير  بشكل  تؤثر  التنمر  سلوكيات  أن 

المر )التنمر  وهما  للتنمر  فقط  بعدين  بدراسة  واهتمت  الوظيفي.  والتنمر االحتراق  بالشخأ،  تبط 

العاطفي،  )اإلجهاد  وهما  الوظيفي  لالحتراق  فقط  بعدين  بدراسة  اهتمت  كما  بالعمل(.  المرتبط 

الشخصي(. اإلنجاز  مع  وانخفاض  اتفقت  التي   (Livne & Goussinsky, 2018)دراسة    كما 

تأثير   توصلت ووجود  الوظيفي،  االحتراق  أبعاد  على  العمل  بأماكن  للتنمر  مباشر  تأثير  وجود  إلى 

 اد االحتراق الوظيفي من خالل توسيط االستقالل الوظيفي.  غير مباشر للتنمر على أبع

مع أيضاً  التنمر  التي    (Aristidou et al., 2020)دراسة    واتفقت  أن سلوكيات  إلى  توصلت 

وال بالعمل،  المرتبط  والتنمر  بالشخأ،  المرتبط  الجسدي(  )التنمر  تأثيراً  تنمر   مباشراً معنوياً  تؤثر 

الوظيفي العاطفي، وعدم اإلنسانية، وانخفاض اإلنجاز(بأبعاده    على االحتراق  اتفقت .  )االجهاد  كما 

تأثير  التي    (Teo et al., 2021)دراسة    مع وجود  إلى  إيجابي  توصلت  التنمر معنوي  لسلوكيات 

 بأماكن العمل على اإلصابة باإلجهاد النفسي )أحد أبعاد االختراق الوظيفي( وكثرة حوادث العمل. 

العمل (  10/3) بأماكن  التنمر  سلوكيات  من  لكل  التمريض  هيئة  إدراك  في  معنوية  فروق  توجد 

كما توجد فروق معنوية في إدراك هيئة التمريض لكل من   وفقاً لمستوى التعليم.واالحتراق الوظيفي  

ل وفقاً  الوظيفي  واالحتراق  العمل  بأماكن  التنمر  الخبرةسلوكيات  سنوات  النتيجة    .عدد  هذه  واتفقت 

)الحضرمي،   دراسة  مع  العليا، 2020جزئياً  المؤهالت  ذوي  المدراء  أن  إلى  توصلت  التي   )

 والمتزوجون وذوي الخبرة الطويلة هم أكثر الفئات تعرضاً لالحتراق الوظيفي.

العمل (  10/4) بأماكن  التنمر  سلوكيات  من  لكل  التمريض  هيئة  إدراك  في  معنوية  فروق  توجد 

 وفقاً لملكية المستشفى. وفقاً للنوع و واالحتراق الوظيفي 

 توصيات البحث  (11)

التنمر بأماكن العمل الموجه لهيئااة بموضوع    المستشفيات االهتمامالقائمين بإدارة  يجب على  (  11/1)

ماكن العمل يعتبر بيئة خصبة لشعور هيئة التمريض باااالحتراق الااوظيفي أفوجود التنمر ب،  التمريض

، حيااث أوضااحت أدائهم والتغيب عاان العماال  ىض مستوفانخار سلبي على العمل كيمن تأث  ها يتبعوم

، ولذا لسلوكيات التنمر بأماكن العمل على االحتراق الوظيفينتائج البحث وجود تأثير معنوي إيجابي  

 باآلتي:القيام ب إدارة المستشفيات ىالقائمين عل انالباحثوصي ي
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 ىبشااكل دوري علاا التعرف  على    إدارة المستشفياتحرص  تأن  ، يجب  بالسخريةفيما يتعلق   •

والحاارص سااين أو المرضااي.  وو المرؤأللسخرية من قبل الاازمالء    تعرض هيئة التمريض

بشكل الشااخأ سواء كانت متعلقة    وضع مؤشرات لتحديد تعرض الممرض للسخرية  ىعل

ألطااراف علااى ا  ةبات رادعووأن يتم وضع عق  طبقته االجتماعية أو نشر الشائعات عنه.  أو

ً  تلك العقوبات  در تتو  السخرية لهيئة التمريضالتي توجه   السااخريه الموجااه،  ىلمستو وفقا

م أن تنشر هذه العقوبااات عباار المماارات بالمستشاافي وأن يااتم وضااع خااط ساااخن ياات  ويجب

وبشاارط ، مرضاايناللفظية من الم ةبشكل فوري مع أي بالغات للسخريمن خالله ومل  اعالت

يساااهم خلااق بيئااة كمااا . إدارة المستشاافىتنفااذها تلك العقوبااات داخاال المستشاافى و أن تطبق

شراك العاملين بنفس إالسخرية مثل  اجتماعية مشتركة بين زمالء العمل في التقليل من حدة  

 المستشفى في أنشطة خيرية جماعية أو االشتراك في مسابقات رياضية وثقافية.

دارة المستشاافى بوجااود مسااار رساامي إ تهااتمأن ، يجااب العماالببالتنمر الماارتبط فيما يتعلق   •

المماارض. ونشاار ماان قباال الممرضااين ضااد الااذين يسااخرون ماان عماال  ىلتقااديم الشااكاو

 ىفتكااون أقصاا العقوبااات المقابلااة لهااا.  و  التنماار الماارتبط بالعماالبرتوكول يوضااح حاااالت  

، أو تكليااف أدائااه بالعماال  ىالممرض تؤثر علخفاء معلومات عن  إالعقوبات تطبق في حالة  

تطبااق تلااك العقوبااات داخاال بشاارط أن والمماارض بأعباااء عماال تفااوق مهامااه الوظيفيااة. 

لة عاان تطبيااق تلااك والمسااؤهااي دارة المستشاافى إأن تكااون و لاايعلم بهااا الجميااع المستشاافى

ؤوسااين وورش العماال الجماعيااة التااي تجمااع المر. كمااا تساااهم الباارامج التدريبااة العقوبات

علومااات فااي نقاال الخباارات والتقلياال ماان حجااب المااوظفين للمبكافااة المسااتويات  والماادراء

 .الموظفينأداء وتطوير  

يذاء الجساادي تصرفات لإلتصدي ألي بالاإلدارة  تهتمأن ، يجب ذاء الجسدييباإلفيما يتعلق   •

زمااالء العماال. أو أو الرؤساااء  ىتصدر ضد هيئة التمريض سااواء كاناات ماان قباال المرضاا 

يذاء الجساادي ويجب أن يوجد بكل مستشفي لجنه لالنضباط األخالقي تكشف عن حاالت اإل

ضد األطااراف التااي قضائية باسم المستشفى    ىالذي يتعرض له الممرض وتقوم برفع دعو

 .و التهديااد للممرضااينأإتالف الممتلكااات، أو ممارسة سلوكيات بلطجة، أو  بالضرب،تقوم  

ً   األطراف المعتدية  مقاضاة  يتمن  أو تكاارار تلااك   القانونية لمنعلإلجراءات    بشكل فوري وفقا

نهاااء إجااراءات الاادعاوى القضااائية نيابااة عاان هيئااة إفااي    ةالسلوكيات. وتساااهم تلااك اللجناا 

داخاال  ن ينشاارأوللحااد ماان تلااك الساالوكيات يجااب  التمريض بما يساهم في تفرغهم لعملهم.

يااذاء الجساادي والعقوبااات المقابلااة لهااا. ويجااب توعيااة الممرضااين المستشاافى حاااالت اإل

 هذه السوكيات.لللتصدي  ةالصحيحالقانونية باإلجراءات  
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حيااث ، االحتااراق الااوظيفيبموضااوع االهتمااام  القااائمين بااإدارة المستشاافياتيجااب علااى ( 11/2)

ساالوكيات التنماار بأماااكن العماال أوضحت نتائج البحااث وجااود عالقااة ارتباااط إيجابيااة بااين كاال ماان  

 :من خالل القيام باآلتي  االحتراق الوظيفيباالهتمام  انالباحثوصي ي، ولذا واالحتراق الوظيفي

ترفيهية أثناااء نشطة أالتخطيط لبرامج ولين  والمسؤ  ىعل، يجب  جهاد العاطفيباإلفيما يتعلق   •

الذي قااد من الوظيفة   واإلحباط والمللجهاد العاطفي  ساعات العمل وذلك للتقليل من حدة اإل

أو تنظاايم   اإلفطااار الجماااعي،حفااالت  تنظاايم  وقد يتم ذلك من خااالل  .  هيئة التمريضينتاب  

 ةبداياا فااي تقااديم بعااض الهاادايا الرمزيااة و، مسابقات الختيار أفضل ممرض بشكل أسبوعي

هيئة التمريض من خالل إعادة  ى، كما يجب التقليل من الضغوط الوظيفية علساعات العمل

 .وزيادة عدد الممرضين ىجدولة مواعيد متابعة المرض

التعاااون   ىتهتم اإلدارة بخلق بيئااة تنظيميااة مشااجعة علاا أن  ، يجب  بتبلد المشاعرفيما يتعلق   •

عاان الاادورات   فضااالً رة الذات  اويساهم تنظيم دورات خاصة بالتنمية البشرية وإدومحفزة.  

التعامل بشكل أكثاار  ىفي تطوير ومساعدة هيئة التمريض عل  المتخصصة بمجال التمريض

التااي قااد تنتاااب الاابعض وتبلااد المشاااعر   ةالالمباالحالة  والتقليل من    راحة مع زمالء العمل

 .وزمالء العمل تجاه المرضى

التااي تقاادم لهيئااة التمااريض   ةتساهم الحوافز المعنوي،  يجاز الشخصنبضعف اإلفيما يتعلق   •

ديو ياا نتااا  مقاااطع فمثاال إبشكل جماعي في التقليل من الشعور بضعف اإلنجاااز الشخصااي  

هيئااة التمااريض فااي النهااوض بالوضااع الصااحي   قصيرة توضااح الاادور الهااام الااذي تلعبااة

نشاار تلااك المقاااطع داخاال المستشاافى. كمااا وت  ،ة بشااكل عاااموالدول  بشكل خاص  بالمستشفي

جاااز ناإل ىالنهااوض بمسااتويساااهم تقااديم شااهادات تقاادير لهيئااة التمااريض المتمياازة فااي 

، وتعظيم ىيمارسه بالمستشف  الذيبالدور الحيوي    الممرضالشخصي وبالتالي تنمية شعور  

كما يجب تنظيم اجتماعات بشااكل دوري بااين القااائمين علااى إدارة . أهمية العمل الذي يقدمه

في وضع شراكهم إل المستشفى وخهم التطورات داأ  علىرضين الطالعهم  مالمستشفى والم

أي عقبااات تواجااه هيئااة التمااريض واألطباااء عنااد القيااام بواجباااتهم  ىالخطااط للتغلااب علاا 

 الوظيفية.

 

 آفاق مستقبلية للبحث في ضوء نتائج الدراسة: (12)

سلوكيات التنمر بأماكن العماال   إعداد بحوث أخرى تتعلق بكل من  انالباحثقترح  ي  

 ، وتتمثل هذه المقترحات فيما يلي:واالحتراق الوظيقي

 .القيادة الكارزمية واالحتراق الوظيفيبين عالقة ال •
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 .الشخصية وعالقتها بأنماطسلوكيات التنمر بأماكن العمل  •

 . االلتزام التنظيمي ىاالحتراق الوظيفي وأثره عل •

 .جودة حياة العمل وعالقتها باالحتراق الوظيفي •

 .الهيئة المعاونة من أعضاء هيئة التدريس  ىعلتطبيق البحث الحالي  •
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"ثااس البحااملح"  

−  

" بعنوان  بحث  استقصاء  الوظيفيقائمة  واالحتراق  العمل  بأماكن  التنمر  سلوكيات  بين  : العالقة 

 "بالمستشفيات المصرية دراسة تطبيقية على هيئة التمريض

درجة  :  أوالً  تحديد  برجاء  العبارات  بعض  يلي  )فيما  عالمة  بوضع  عليها  الخانة  موافقتك  في   )

( تماماً  األعلى موافقة على "موافق  العبارة  (" واألقل موافقة على "غير 5المناسبة، بحيث تحصل 

  (":1موافق تماماً )

 العبارة

 موافق

 ً  تماما

 

(5) 

 موافق

 

 

(4) 

 محايد

 

 

(3) 

 غير

 موافق

 

(2) 

غير 

 موافق

 ً  تماما

(1) 

      التنمر بأماكن العملالمتغير األول: 

      سخرية ال -1

      .تعرض للسخرية من الوظيفة التي أشغلهاأ .1

  ، يتسم بالجديةعام  في حال مناقشتي لموضوع   .2

تجاهل  يتم  أو  باستهزاء  معه  التعامل  يتم 

ً أالموضوع الذي   . طرحه تماما

     

      شاعات عني. ونشر اإل اتعرض للنميمة .3

معي   .4 التعامل  تجنب  لإلأو  أيتم  قصاء تعرض 

 ً  .اجتماعيا

     

مهين .5 تعليقات  بالعمل  الزمالء  بعض   ةيعلق 

 .حياتي الخاصة شخصيتي أوتمس 

     

      ة.المهن هذهخرين بضرورة ترك يلمح لي اآل .6

      .يتم تذكيرى بشكل مستمر بأخطائي .7

و صدي بشكل عدائي عند  أيتم تجاهل وجودي  .8

 . محاولتي للتقرب من البعض

     

      . تعرض لصناعة مكائد ضديأ .9

وظيفتي .10 في  واالستهزاء    أنا  للسخرية       محل 



 

771 
 

م2021 يوليو  الثانيالجزء  ( .12)العدد  -( 7المجلد )                              مجلة الدراسات التجارية المعاصرة   

العالقة بين سلوكيات التنمر بأماكن العمل     د/ أميره سالم عبداللطيف  و  د/ محمد محمود عبداللطيف
 واالحتراق

 العبارة

 موافق

 ً  تماما

 

(5) 

 موافق

 

 

(4) 
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(3) 

 غير

 موافق

 

(2) 

غير 

 موافق

 ً  تماما

(1) 

 . بشكل جارح

      التنمر المرتبط بالعمل  -2

جوانب  في  رائي ووجهات نظري  آيتم تجاهل   .11

 .التمريض

     

عمال ال  مواعيد نهائية لتنفيذ األيتم تعمد وضع  .12

 . تتناسب مع حجم العمل

     

بشكل   .13 بالعمل  تصرفاتي  ومراقبة  ترصد  يتم 

 . مزعج

     

األ .14 بعض  بعض  يقوم  بإخفاء  بالعمل  فراد 

على   تؤثر  والتي  عني  في  دائي  أالمعلومات 

 .العمل

     

      . يتم تكليفي بأعمال أقل من مستوى كفائتي .15

عدم المطالبة بحقوقي بالعمل رغامي على إيتم   .16

ة،  يو إجازة اعتيادأ  جازات المرضية،إلمثل ا)

 .ومصاريف االنتقال(

     

عملي  .17 أعباء  تفوق  كثيرة  بأعمال  تكليفي  يتم 

 .المعروفة

     

      يذاء الجسدي اإل -3

      .دائما يتم الصراخ في وجهي .18

ما   .19 عن أأكون  غالباً  للتنفيس  الفداء  كبش  نا 

 .خرينغضب اآل

     

و  أ  باليد،كالتلويح    تخويفي تعرض لسلوكيات ل أ .20

أالدفع طريقي،  اعتراض  اختراق  أ  ، و  و 

 .خصوصياتي

     

      )كالضرب والدفع(. يذاء البدنييتم تهديدي باإل .21
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 ً  تماما

 

(5) 

 موافق

 

 

(4) 
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(3) 

 غير

 موافق

 

(2) 

غير 

 موافق

 ً  تماما

(1) 

      .يذاء البدنيتعرض لإلأ .22

ب .23 للتهديد  ممتلكاتي  أتالف  إتعرضت  حد 

 . لتخويفي

     

      .ممتلكاتي كنوع من التخويفتالف إيتم  .24

      يف الوظي الثاني: االحتراقالمتغير 

      االجهاد العاطفي  -1

      .العمل بهذه المستشفي يستنزف عواطفي .25

      .نهاك بنهاية ساعات العملشعر باإلأ .26

ً أ .27 صباحا االستيقاظ  عند  بالتعب  والتفكير    شعر 

 . خرآنه بداية يوم عمل في أ

     

اليوم يعتبر   .28 طوال  العمل  زمالء  مع  التعامل 

 ً  .بالنسبة لي  كبيراً ضغطا

     

      المستشفى. عملي في هذه نفسياً بسبب حترق أ .29

      المستشفى. عملي بهذه  بسبب شعر باإلحباط  أ .30

االنهيارأ .31 وشك  على  بهذه    نا  عملي  بسبب 

 المستشفى. 

     

      .المستشفىشاقة بهذه  بذل جهوداً أ .32

ً ي .33 ً   نهكني عملي بدنيا       . ونفسيا

بسعاد .34 عند    ةأشعر  توصف  ساعات  إال  نتهاء 

 .عملي

     

      . شعر بالتعب لعملي بشكل يوميأ .35

      تبلد مشاعر  -2

من أت .36 مجرد  بأسلوب  زمالئي  بعض  مع  عامل 

 . العواطف والمجامالت

     

      . أكثر قسوة في تعاملي مع زمالئي أصبحت   .37
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 العبارة

 موافق

 ً  تماما

 

(5) 

 موافق

 

 

(4) 

 محايد

 

 

(3) 

 غير

 موافق

 

(2) 

غير 

 موافق

 ً  تماما

(1) 

      .لما يحدث لزمالئي بالعمل أكترثال  .38

      ى. بما يحدث للمرض  أكترثال  .39

      اإلنجاز الشخصي  ضعف -3

      . أشك في أهمية العمل الذي أقدمه .40

      .زمالء العمل ىثيري اإليجابي علأشعر بتأ .41

بتهيئة .42 المناسب    أقوم  وزمالء    للمرضيالجو 

 .العمل

     

بهذأ .43 المهمة  األشياء  من  العديد  ه  نجز 

 المستشفى. 

     

 

 : والتنظيمية البيانات الشخصية: ثانيا 

 )        ( أنثى   -ب         ذكر )         (                    -أ       النااااوع: (1

 :بالوظيفة  عدد سنوات الخبرة (2

 )         (                             سنوات 5أقل من  .أ

 )         (                 سنوات 10ألقل من  5من  .ب

  )         (               فأكثر         سنوات 10من  . 

 المؤهل الدراسي: (3

 )         (               جامعي         .أ

 )         (            متوسط           .ب

 القطاع التابع له المستشفي: (4

 مستشفي حكومي             )         ( .أ

 مستشفي خاص              )         ( .ب

 

 

 ،،،انالباحث       


