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 البحثمقدمة 
 واسعة النتشار في أيامنا، وتعني مفهوماا حديثاا لوصف ظاهرة قديمة (Mobbing) تعد المضايقة        

تحالف عدد من األفراد ضد شخص وحيد في محاولة إلقصائه عن مكان العمل أو الدراسة باستخدام كل 
خقاقي األ من التكتل غير اجتماعهم نوعاا األساليب. فعندما يجتمع عدد من األفراد ضد فرد ما، ويشكل 

 القائم على المصالح واألهداف المشتركة، يقع الفرد ضحية للتنمر والتميز والضطهاد والرفض وصولا 
لتحيز العرق أو الجنس(، ويعبر عنه با :لإلرهاب النفسي الذي يتغذى على الفروق بين األفراد )مثل

 .(Knorz & Zapf ,1996)العنصري أو التمييز الجنسي
نفسية واقتصادية و األذى للمؤسسات مع ما يحمله ذلك من عواقب اجتماعية وتحمل المضايقة       
يسبب ألماا  اا نفسي نفسيين وقتقاا  اا واعتداء اا تحرش المضايقة دولذلك تع, مة تنال من الفرد بالدرجة األولىوخي

 ,.Hoel, et al) فريسة التحالف القاأخقاقيخفياا ل يبصره إل صاحبه الذي وقع الختيار عليه ليكون 

2002.) 
في حياة كل إنسان وعلى قدر كبير من  انمهم نفصقا ماهمكان العمل أو الدراسة أن  فكلنا يعلم     

فالحاجة لقانتماء والتقدير والمكانة والعتراف والقبول حاجات ل  التأثير في تكويننا النفسي وفي صحتنا،
ل أصبح مكان تفاعل الفرد و  خقال العقاقة مع اآلخر القائمة على القبول والحترام، يمكن تحقيقها إل من ا 

 لظهور المشكقات النفسية والجتماعية. مرتعاا خصباا  رينخاآلمع 
وتتدرج من العادية إلى مواقف  وتتعدد المواقف التي يمر بها الموظفون في أماكن العمل كل يوم،    

المخرج  ويتأثر بشكل أو بآخر وقد يجد أحياناا  ,الخاصةإنسان معها بطريقته  شديدة ومقلقة ويتفاعل كل
 أخرى يتوه أو يتخبط ويجد نفسه أمام نوع من المعاملة يعجز أمامه عن التصرف. وأحياناا 
المشكقات والضطرابات لكنها  قد ل تنتمي كلمة المضايقة أو اإلحساس بالمضايقة إلى معجم    

ف من ضحاياها الذين يعيشون هذا الشكل المتطرف من أشكال الضغوطات لم اآلولألسف تنتمي لمعج
سوية والمرضية إن المن السلوكيات غير  متعاقباا  والتي تعكس نمطاا  إنسانية في العمل،تماعية والقاالج

 صح التعبير. 
سوماتية وتنتهي تبدأ باإلرهاق العصبي وأولى الشكاوى السيكو  وتقسم المضايقة إلى أطوار مختلفة،    

  :  ولبد هنا من توضيح, نتحار أو تدمير اآلخرين بالعدوانبخطر مرتفع لتدمير الذات بال
ن المضايقة فعل يقوم به أشخاص تجاه ضحايا يتم اختيارهم وهؤلء الضحايا هم الذين يعانون  اإلحساس إ

 مضايقة في مكان العمل.بالمضايقة والبحث يطمح لتسليط الضوء على األفراد الذين يشعرون بال
بالبيئة التي  وألننا عندما نتعامل مع أي اضطراب أو إجهاد نفسي أو مشكلة اجتماعية نهتم دائماا     

كان البحث في بيئة العمل عن تلك األحداث التي تسبب لألفراد اإلجهاد  يعيش ويتعلم ويعمل فيها الفرد،
 ثير من الضطرابات. والقلق والكتئاب والمخاوف والصدمات وغيرها الك



 البحثالتعريف بموضوع  الفصل األول                       

 
3 

من عوامل الوقاية ومن ضروريات العقاج والتدخل الفاعل هو إزالة  مهماا  وعامقاا  كبيراا  اا جزء كما أن     
ا الذي يحدث في كان لبد من تسليط الضوء على اإلحساس بالمضايقة ومعرفة م , لذاأسباب المشكقات

 . ظهور المشكقات ويؤدي إلىبيئة العمل 
 :ة البحثمشكل -أولا 
ظاهرة منتشرة تسبب للواقعين تحت ظقالها مشكقات نفسية كثيرة وضغوطات  لدى العاملين المضايقة عدت

لقاضطرابات  بالحياة، وتولد الستعداد مرهقة تؤدي إلى عدم الرضا عن العمل والذات وتشوش اإلحساس
 (.Holzen, et al., 1999)ة النفسي

وغير  أن المضايقة ظاهرة معقدة ومعادية (Di Martino, et al.,2003, 8) ويرى دي مارتينو وآخرون
 وتشكل سلوكيات متكررة يكون لها تأثير مدمر على الضحايا. مرغوب فيها،

للمضايقة  يكونون عرضةأن العاملين الذين  (.Einarsen,et al 2003,82,)ويرى إينارسن وآخرون
،إلى التعليقات  تتراوح من النقد الدائم لعملهميتعرضون لمجموعة واسعة من السلوكيات العدائية التي 
 .ى التهديدات وأعمال العنف الجسدي،أو حت الضارة والنميمة والهجمات على المواقف الدينية أو السياسية

والمجتمع  والمنظمات أن عواقب المضايقة على الموظفين (Brodsky,111, 1978)ويرى برودسكي
تسبب إذ  ,هذه األيام المقايين من العمال والموظفين من المضايقاتويتوقع أنه يعاني في  .عواقب مدمرة

ويركز بروديسكي على أن المضايقة قد  ,المضايقات المليارات من الخسائر من خقال تراجع اإلنجاز
 اا.يافعاا، ذكرَا أو أنثى، كبيراا أو تحدث ألي فرد سواءا أكان عازباا أو متزوج

ينرسن وينبه زابف إلى أن ضحايا المضايقة قلما يراجعون طبيباا نفسياا أو  ((Zapf &Einarsen, 2003وا 
فاإلنسان يخجل من الحديث عن أنه يتم قمعه وتجاهله  متخصصاا نفسياا ألسباب كثيرة أهمها الخجل،

 وتشغيله في إعمال من دون مستواه.
ضايقات ل تشتعل أن الم بأهمية التوعية، إذ يعتقد ((Zapf &Einarsen, 2001, 397لهذا فإن زابف

نما تدمر المضايقات األفراد من خقال انتشارها  يمكن مقاحظته بسهولة ومن ثم مكافحته، على شكل وا 
تدمير خفية  ستراتيجيةباحيث يبدأ األمر  ,ائج على صورة تكتيكات تدمير خفيةكحريق اجتماعي نفسي ه

نزفين من خقال التشكيك بأنفسهم من الصعب مقاحظتها تقوم على جعل الضحايا مهزلة ومستبعدين ومست
 .وتنتهي بتحقق أذى الفرد وربما من خقال التهديد

كارثية والمعروفة منها جو عمل مسموم  إلى أن العواقب بعيدة المدى( (Leymann,1990,5وينتهي ليمان 
تى بالنسبة وح عدا عن فقدان الحتكاك بين العاملين وتراجع اإلنجاز أو حتى توقفه، ,يقود لتقليل اللتزام

أما بالنسبة للضحايا أنفسهم فتعني العاقبة النفسية أخيراا , املين من خقال الجو العام المرهقلغير الع
عواقب يمكن تفسيرها سيكوسوماتياا، أو اجتماعياا أو نفسياا أو جسديا أو أحياناا الستقالة أو اإلحالة المبكرة 

 على التقاعد.
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هنا بسبب عدم وضوح المظاهر)األسباب، صورة الشكاوى، المجرى، ولألسف فمازال علم النفس يتحفظ 
ع العواقب(، وبشكل خاص بسبب عدم الثقة حول الكيفية العقاجية التي على اإلنسان أن يتعامل فيها م

 .(،نت2013)رضوان،هذه الظاهرة
ث العربية على ولذلك فقد شعرت الباحثة أن هذه المشكلة تستحق البحث وأنها لم تنل الهتمام في البحو 

الرغم من الهتمام العالمي الكبير والمتزايد بها، خاصةا أن حجم األذى النفسي التي يعيشه األفراد في ظل 
 اا نه يمتد بعيدإ هذه الممارسات ليس باألمر العادي الذي نستطيع تجاوزه بإعطاء بعض النصائح حيث

على العديد  الطقاع. وتدعم هذا اإلحساس بعد بالضحية وأسرته وصولا للمجتمع ليؤذي أكثر فأكثر مروراا 
 ,.Einarsen, et al من الكتابات التي تناولت هذه الظاهرة، وبعد قراءة مستفيضة للدراسات السابقة

  & Einarsen( ودراسة Zapf, et al, 1996)( ودراسةVartia, 1996( ودراسة )(1993
Mikkelsen, 2002 )( ودراسة )Tehrani, 2004( ودراسة )Girardi, et al, 2007)( ودراسةStig 

Berge &  Einarsen, 2004) ( ودراسةYildirim, 2005) ( ودراسةGary, 2010 )
( Klaus, 2008( ودراسة )Yildirim& Yildirim, 2007( ودراسة )Roccw, et al., 2007ودراسة)

( ودراسة yldram, et al., 2008( ودراسة )Leymann & Gustafssona, 2008ودراسة )
(Kreiner, et al, 2008(ودراسة )Balducci, et al, 2009( ودراسة )Asiye, 2010 ودراسة )
(Genevieve,et al., 2013( ودراسة )Shahbazi, et al., 2013 )شعرت الباحثة بضرورة  وغيرها

سماع آراء وشهادات العاملين في وجاءت الخطوة الثانية بالتوجه إلى أرض الواقع و  دراسة هذا الموضوع,
لتقصي وعاملة عامقاا  (30)بالعينة الستطقاعية والتي تكونت من  المديريات المختلفة، وتم الستعانة

 ,وطرحت األسئلة موظفين,ال عدد منب , إذ قامت الباحثة باللتقاءه الظاهرة على أرض الواقعوجود هذ
 لة البحث.  وكانت النتيجة موجبة أعطت سبباا آخر لمواص

ولماذا تظهر مقامح الضطرابات عند البعض؟ ولماذا ينخفض أداء  ؟لماذا يتغيب بعض العاملين كثيراا ف
البعض رغم قدراتهم المرتفعة؟ ولماذا يتقاعد البعض مبكراا؟ كلها أسئلة تعتقد الباحثة أنها ذات صلة 

 :اآلتيالسؤال ن اإلجابة عومن هنا تتمثل مشكلة البحث في , باإلحساس بالمضايقة
 البحث عينةقة والميول العصابية لدى أفراد بين اإلحساس بالمضايإحصائية  ذات دللةعالقة  توجدهل 

 من العاملين في الدوائر الحكومية في محافظتي دمشق والسويداء؟
 تتجلى أهمية البحث من خقال النقاط اآلتية:: أهمية البحث -ثانياا 
 همية من حيث حجم الهتمام العالمي الكبير والمتزايد بهذه الظاهرة.إن ظاهرة المضايقة بالغة األ -1
 عدم وجود دراسات عربية تناولت ظاهرة اإلحساس بالمضايقة على حد علم الباحثة. -2
اآلثار السلبية على األفراد من خقال اضطراب الصحة النفسية ومشكقات التوافق والتكيف والتي تصل  -3

 إلى مرحلة النتحار. أحياناا 
اآلثار السلبية التي تسببها المضايقة على كافة المستويات القتصادية والمادية للمؤسسات والخسائر  -4

 المعنوية وتدني اإلنتاجية.

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Mikkelsen%2C+Eva+Gemz%E2%8A%98e)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Mikkelsen%2C+Eva+Gemz%E2%8A%98e)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Einarsen%2C+St%C3%A5le)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Gustafsson%2C+Annelie)


 البحثالتعريف بموضوع  الفصل األول                       

 
5 

إن إحساس األفراد بالمضايقة يؤدي إلى خلق هوة بين الفرد والجماعة وبالتالي ظهور سلوكيات مهددة  -5
 وهادمة للمجتمعات اإلنسانية.

مواجهة ظاهرة المضايقة ورفع  مكن منت بالوصول إلى معلومات وبيانات قد يساعد هذا البحث -6
ومساعدة ضحايا المضايقة للتخفيف من  مستوى الصحة النفسية للفرد وللمجتمع والوقاية منها مستقبقاا 

 اآلثار التي نتجت عن المضايقة.
رها النفسية ووضع برامج توجيه الباحثين إلى المزيد من الدراسات في هذا التجاه ورصد الظاهرة وآثا -7

 توعية وبرامج وقائية .
 تأمل الباحثة أن يشكل هذا البحث نقطة النطقاق لبحوث جديدة عن ظاهرة اإلحساس بالمضايقة. -8

 أهداف البحث:-ثالثاا 
 :اآلتيتتحدد أهداف البحث في 

 .بحثنسبة شيوع اإلحساس بالمضايقة لدى أفراد عينة ال ما -1

 .بية لدى أفراد عينة البحثالعصا نسبة شيوع الميول ما -2

العقاقة بين اإلحساس بالمضايقة والميول العصابية لدى عينة من العاملين في الدوائر  دراسة -3
 الحكومية في محافظتي دمشق والسويداء.

 ةمحافظالفروق في اإلحساس بالمضايقة لدى عينة من العاملين في الدوائر الحكومية في دللة  تحديد -4
 مكان العمل(. -الحالة الجتماعية, ج -الجنس, ب -ت )أوفقاا لمتغيرادمشق 

 ةمحافظالفروق في اإلحساس بالمضايقة لدى عينة من العاملين في الدوائر الحكومية في دللة  تحديد -5
 مكان العمل(. -الحالة الجتماعية, ج -الجنس, ب -وفقاا لمتغيرات )أ السويداء

وفقاا لمتغير دى عينة من العاملين في الدوائر الحكومية الفروق في اإلحساس بالمضايقة لدللة  تحديد -6
 محافظة السويداء(. -)محافظة دمشقالمحافظة 

 ةمحافظلدى عينة من العاملين في الدوائر الحكومية في  الميول العصابيةالفروق في دللة  تحديد -7
 مكان العمل(. -الحالة الجتماعية, ج -الجنس, ب -, وفقاا لمتغيرات )أدمشق

ة محافظلدى عينة من العاملين في الدوائر الحكومية في  الميول العصابيةالفروق في دللة  يدتحد -8
 مكان العمل(. -الحالة الجتماعية, ج -الجنس, ب -اء, وفقاا لمتغيرات )أالسويد

وفقاا لمتغير لدى عينة من العاملين في الدوائر الحكومية  ميول العصابيةالفروق في الدللة  تحديد -9
 محافظة السويداء(. -)محافظة دمشقافظة المح

 أسئلة البحث: -رابعاا 
 .بحثتعرف نسبة شيوع اإلحساس بالمضايقة لدى أفراد عينة ال -1

 .العصابية لدى أفراد عينة البحث تعرف نسبة شيوع الميول -2
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 فرضيات البحث: -خامساا 
 حاول البحث التحقق من صحة الفرضيات اآلتية:

بين اإلحساس بالمضايقة والميول العصابية لدى عينة  دللة إحصائية ارتباطية ذاتل توجد عقاقة  -1
 .من العاملين في الدوائر الحكومية في محافظتي دمشق والسويداء

دمشق على  ةفي محافظالبحث  درجات أفراد عينة متوسطل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين  -2
 مكان العمل(. -الحالة الجتماعية, ج -الجنس, ب -)أاتمقياس اإلحساس بالمضايقة تعزى لمتغير 

السويداء على  ةفي محافظالبحث  درجات أفراد عينة متوسطل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين  -3
 مكان العمل(. -الحالة الجتماعية, ج -الجنس, ب -)أاتمقياس اإلحساس بالمضايقة تعزى لمتغير 

على مقياس اإلحساس البحث  فراد عينةدرجات أ متوسطل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين  -4
 محافظة السويداء(. -المحافظة )محافظة دمشق بالمضايقة تعزى لمتغير

دمشق على  ةفي محافظالبحث  درجات أفراد عينة متوسطل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين  -5
 العمل(.مكان  -الحالة الجتماعية, ج -الجنس, ب -)أاتتعزى لمتغير  الميول العصابيةمقياس 

السويداء على  ةفي محافظالبحث  درجات أفراد عينة متوسطل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين  -6
 مكان العمل(. -الحالة الجتماعية, ج -الجنس, ب -)أاتتعزى لمتغير  ميول العصابيةقياس الم

يول لمقياس اعلى مالبحث  درجات أفراد عينة متوسطل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين  -7
 محافظة السويداء(. -المحافظة )محافظة دمشق تعزى لمتغير العصابية

 :حدود البحث -ساا ساد
 (3)نبلغ عدده , وقدمديريات محافظتي دمشق والسويداء في البحث هذا إجراء : تمالحدود المكانية -1

يريات في مد (3)و, مديرية الصحة, و مديرية التربية, و مديرية الخدمات الفنية :يه مديريات في دمشق
 .مديرية الصحة, و مديرية التربية, و مديرية الخدمات الفنية :يهو  السويداء

( 2014)وعام  (2013) عامقامت الباحثة بإعداد البحث وتطبيق األدوات خقال  الحدود الزمنية: -2
وتطبيق أدوات البحث )مقياس 2014النصف األول من شهر آذار  وتطبيق الدراسة السيكومترية خقال

بالمضايقة ومقياس الميول العصابية( على أفراد العينة من منتصف شهر نيسان  نهاية  اإلحساس
 من نفس العام. شهر أيلول

تتضمن عينة من العاملين في بعض المديريات الحكومية في محافظتي دمشق  الحدود البشرية: -3
 عامقاا وعاملة. (577)والسويداء, وقد بلغ عددهم 

عقاقة بين اإلحساس بالمضايقة والميول العصابية, وقياسها من خقال تتناول ال: الحدود الموضوعية -4
مكان  -الحالة الجتماعية, ج -الجنس, ب -)أاألدوات التي استخدمت بالبحث وفق المتغيرات اآلتية:

العمل(, وتتوقف إمكانية تعميم نتائج البحث على الخصائص السيكومترية لألداتين المستخدمتين في 
 البحث.
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 مصطلحات البحث: -اا سابع
 : Mobbing –Bullingاإلحساس بالمضايقة -1

 تعرض الفرد :أنهبالمضايقة اإلحساس ب(Davenport,et al.,1999, 34)بورت وآخروننيعرف داف
من زمقاء  مجموعةمن قبل  معقول بشكل مستمر في أماكن العملالغير لستخدام السلوك العدواني و 

 لفظي في السر أو العلن، الوالنفسي والعتداء اللفظي وغير  وممارسة أشكال اإلذلل الجسدي ،العمل
 بتدمير حياة الفرد المهنية ثم حياته الجتماعية. انتهاءا 

أشخاص غير  من قبلتصالت معادية تعرض العاملين ل هو :التعريف اإلجرائي لإلحساس بالمضايقة
 القلق ليتم استبعاده من العمل،أكفاء يتسمون بعدم التزان بهدف تحطيم شخص يسبب لهم التوتر و 

التي  الكلية الدرجة من خقال وهذا ما يظهر, خقاقيةاألهم كل األساليب غير مستخدمين لتحقيق أهداف
 المستخدم في البحث الحالي.مقياس اإلحساس بالمضايقة  نعمن خقال إجابته يحصل عليها المفحوص 

 :Neuroticismالميول العصابية  -2
أي  ((Neurosisقابلية أو تهيؤ لإلصابة بالعصاب :ا( الميول العصابية بأنه2000,25يعرف)عبد الخالق, 
وهي اضطراب وظيفي بسيط ل يحتاج إلى عزل ول يحدث فيه خلل في استبصار  الضطراب النفسي،
 .ويضيق باألعراض ويشكو منها سوء توافقه، فهو يدرك غالباا  المضطرب بحالته،

وجود األسباب المهيأة لعدم التوافق وفقدان التوازن عبارة عن هي :صابيةالتعريف اإلجرائي للميول الع
من خقال التي يحصل عليها المفحوص  الكلية لدرجة, وتتجلى من خقالالنفعالي وتعثر محاولت التكيف

 المستخدم في البحث الحالي.مقياس الميول العصابية  عناإلجابة 
 :Workplaceمكان العمل  -الدوائر الحكومية -3

الذي يعمل ضمنه على أنه المكان المادي  ((Jackson &Suomi,2004,37 جاكسون وسومي ويعرفها
، وهو المصانعأو  مبنى المكاتبوصول ل المكاتب المنزليةوهذا المكان يمكن أن يتكون من  ،شخص ما

والتنظيم  ،لعدة كيانات للعامل وأسرتهمفهوم مركزي والتي تشكل  واحد من أهم األماكن الجتماعية
 والمجتمع ككل. والزبائن والتوظيف

هي أماكن العمل التي تم تطبيق أدوات البحث على موظفيها وتشمل  ة:التعريف اإلجرائي للدوائر الحكومي
  .مديرية الخدمات ومديرية التربية ومديرية الصحة في محافظتي دمشق والسويداء

 
 
 

 
 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dmobbing%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dd8j%26rls%3Dorg.mozilla:ar:official%26channel%3Dnp&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Home_office&usg=ALkJrhhlGykovSliLJANAXayCldumzQy_g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dmobbing%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dd8j%26rls%3Dorg.mozilla:ar:official%26channel%3Dnp&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Office_building&usg=ALkJrhjpyRzEL_1jsOjRy64thLiawHgqMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dmobbing%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dd8j%26rls%3Dorg.mozilla:ar:official%26channel%3Dnp&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Factory&usg=ALkJrhjKV4giEwRKzJ3aHoFPb0hFqjM8DQ


 اإلطار النظري: الثانيالفصل 
 اإلحساس باملضايقة -احملور األول

 توطئة

 .نشأة اإلحساس بالمضايقة -أولا 

 .اإلحساس بالمضايقة والمصطلحات المشابهة -ثانياا 

 .مراحل اإلحساس بالمضايقة -ثالثاا 

 .أشكال اإلحساس بالمضايقة -رابعاا 

 .اهات في تفسير اإلحساس بالمضايقةتجا -خامساا 

 .مظاهر وأعراض اإلحساس بالمضايقة -سادساا 
 .محيطعية للمضايقة على الفرد والاآلثار النفسية والجتما -سابعاا 

 تعقيب.

 امليول العصابية -احملور الثاني
 .توطئة

 .مفهوم الميول العصابية -أولا 

 .مكونات الميول العصابية -ثانياا 
 .صفات الشخصية العصابية -ثالثاا 

 .تجاهات المفسرة للميول العصابيةال  -رابعاا 

 .الميول العصابية حسب نموذج أيزنك -خامساا 

 .نموذج العوامل الخمسة لجولدبيرجالميول العصابية حسب  -سادساا 

 .اإلحساس بالمضايقة والميول العصابية-سابعاا 

 تعقيب.
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 اإلحساس باملضايقة -احملور األول
 :توطئة

هناك العديد من العوامل واألسباب التي أدت لوالدة ونمو مشكلة اإلحساس بالمضايقة منها سيكولوجية 
السائدة في  البنية االجتماعية ونظام الثقافةتأثير المهاجمين )الذين يقومون بسلوكيات المضايقة( و 

 والصراع وعدم االتفاق. ،واألعراف والقيم االجتماعية يقة،وشخصية ضحايا المضا المجتمع
, كما تحاول تقديم تمييز نشأة اإلحساس بالمضايقة تناول الباحثة بالمحور األولتيأتي وفيما       

مراحل اإلحساس  ثم تستعرض ومن ,المصطلحات المشابهةمع غيره من اإلحساس بالمضايقة مصطلح ل
النفسية واالجتماعية للمضايقة الجسدية و اآلثار تجاهات المفسرة لها, ومظاهرها, و , وأشكالها, واالبالمضايقة

 .على الفرد والمحيط
 نشأة وتطور اإلحساس بالمضايقة:  -أولا 

بدأت ورشات العمل الوطنية البيئية كأعمال السويد وفنلندا والنرويج لدعم حقوق العاملين والموظفين 
ومع ذلك في السنوات , مكان العمل أو الدراسة أو النشاطقلية في جسدية وع والطالب للبقاء في صحة

وقد أشير إلى هذه الظاهرة على , ن العمل ذات صلة نفسية واجتماعيةتم اكتشاف مشكلة في مكا األخيرة،
"أو  أو "اإلرهاب النفسي ضد شخص ما"، مجموعة من األفراد أي "تحالف أنها "اإلحساس بالمضايقة"،

تتعرض الضحية إلى  وفي هذا النوع من الصراع، (Leymann) كما يشير هانيز ليمان ي""العدوان األفق
 عملية منهجية فيها وصم وتعدي على الحقوق المدنية له أو لها.                                         

ومن , عملاية إلى طرد الضحية من سوق الوتؤدي في النه سنوات، ةوقد يستمر اإلحساس بالمضايقة لعد
ثم فإن الشخص المعني يصبح غير قادر على العثور على عمل آخر بسبب اإلصابة العقلية والنفسية 

 .(Zapf & Leymann, 1996,122) والصحية التي تحققت له في مكان العمل السابق

 دا  لكن من المؤكد أنها ظاهرة قديمة ج (1984)فقد تم التعرف على هذه الظاهرة في عام  أما تاريخيا  
ومع ذلك لم يتم وصفها بشكل منتظم حتى صدور البحوث , ومن البداية وفي كل الثقافات ومعروفه جيدا  

ونشرت  (1983)والتي أدت إلى تقرير علمي صغير مكتوب في خريف عام  1982))التي بدأت في عام 
 .م السويدلصحة المهنية في ستوكهولفي وقت مبكر في المجلس الوطني للسالمة وا 1984))في عام 

(1996,145 Leymann,& Gustafsson).  
ورقة البحث األولى عن ظاهرة اإلحساس  (Leymann)& Gustafsson فبعد أن نشر غوستافسون وليمان 

دأ , بهذا الموضوع أول كتاب له عن (1986عام ) (,Leymann)ومن ثم نشر ليمان ،(1984)بالمضايقة عام
 .كموضوع للبحوث في عدد من البلدانمفهوم اإلحساس بالمضايقة يدرج 

ينرسنن فقد نفذت النرويج عددا  منن الدراسنات ومنهنا أبحناث ريغننس  وكيلني ( Einarsen,1991&Raknes) وا 

(Kihle,1990)  ريغنس ورك كومو(Raknes & Rokkum , 1989) ,وباينن وفارتينا (Paanen&Vartia,1991) 
 ,Zapf)زابنفو ,  (Knorz, 1996&Zapf) وزابنف وكنونرز, (Bekar, 1993) ،وفني ألمانينا ننذكر بحنوث بيكنر

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=baEGUfn2OcrBhAf8k4H4Cg&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DTheories%2Bthat%2Bexplain%2Bthe%2Bmobbing%26hl%3Dar%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.com&sl=en&twu=1&u=http://www.leymann.se/English/61100E.HTM&usg=ALkJrhhJgI19OiBYoRJh5qrpAvrwmpMOiw
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 ,(Kaucsek, 1996)&semonوفنني هنغاريننا سننيمون وكاسننكوك, (Niedl, 1995)وفنني النمسننا نينندل ,(1996
يطاليا.  وبدأت بعدها البحوث في هولندا والمملكة المتحدة وفرنسا وا 

وعزا ذلك إلى الغرائز  وصفا  ألول مرة للمهاجمة بين الطيور والحيوانات، (Lorenz, 1966 ) لورنزقدم وقد 
نحن البشر نخضع لنبضات  رأيهوفي , أجل البقاء على قيد الحياةأي الكفاح من  الداروينية في ةالمتجذر 

بقائها تحت السيطرة العقالنية وبحسب لورنز يقابل المهاجمة عند  فطرية مماثلة لكننا أقدر على تقديمها وا 
 الحيوانات المضايقة عند البشر.        

عدد من  صطلح المضايقة وأشار إلى أن المضايقة هي تحالفم(عن (Leymannثم تكلم الباحث ليمان 
لى أنه تم  ضد شخص ما، األشخاص مشيرا  إلى خطورة اآلثار الجانبية للمضايقة في مكان العمل وا 

 .(Einarsen,etal.,2003,3)وبنجاح تشخيص اآلالف من ضحايا المضايقة في عيادته بالسويد 

ثم تبعه  (Leymann)ساس بالمضايقة كانت على يد ليمان أن بدايات البحث في اإلح مما سبقونجد 
ن هذه البحوث والدراسات التي تناولت هذه الظاهرة بدأت أو ،(Lorenz) ولورنز (Gustafsson) غوستافسون

في شمال وشرق أوروبا واتسعت لتشمل أوروبا بكاملها منتقلة  إلى القارة األمريكية ثم حديثا  في إفريقيا 
موجودة بالفعل لكنها  هدف هذه الدراسات تسليط الضوء على المضايقة في العمل كمشكلةكان قد و , وأسيا

 .للعلن غير معروفة
مقاال  نشر في مختلف المواقع اإلخبارية وصف  ((Davenport, et al.,1999,21 وآخرون وكتب دافنبورت

يين من الرجال والنساء من "المال: فيه حالة الموظفين الذين وقعوا ضحايا المضايقة في العمل قال فيه
ما  ويسقطون تدريجيا  في اليأس وغالبا   جميع األعمار والخلفيات العرقية يكرهون الذهاب إلى العمل،

بعضهم يقرر الفرار من عملهم الذي كانوا يحبونه، والبعض اآلخر تحمل , و يصبحون مرضى للغاية
وال  ,في معركةلعمل بمثابة الخوض ا في وكان كل يوم ,ع وهو غير قادر على معرفة المخرجالوض

تم , و أن يكون مع العدو خشيةقوا بأحد كانوا يخشون أن يث, و متى سيتم إسقاط القنبلة القادمةيعرفون 
 ".ولم تكن مالمح اإلغاثة تبدو قريبة ،قوى االحتياطية البدنية والعقليةاستنفاد ال

ن المضايقة تؤثر في المقام األول عاطفيا  إ (Davenport, et al., 1999, 52) وآخرون  ويضيف دافنبورت
، وعلى مرونة احوادث وكيفيتهعلى الشدة، والتردد، ومدة ال اعتمادا   على الرفاه وعلى صحة الشخص

وليس فقط , فقد يعاني الفرد أو األشخاص من مجموعة كاملة من األعراض النفسية والجسدية ,الشخص
وتتأثر , تتأثر أسرهم ومنظماتهم كذلكبل  فقط شكل خطيرصحة الشخص والشعور بالرفاه الذي يتأثر ب

 .إنتاجية الشركات والمعامل
إلى ما يسمى متالزمة المضايقة ( Davenport, et al., 1999)ن يوآخر  وتوصل كل من دافنبورت

(Mobbing Syndrome ) :في مكان العمل وتم تحديدها في 
 اءة .االعتداء على الكرامة والنزاهة والمصداقية والكف -1

 المذلة، واالتصاالت المخيفة أو المسيئة الحاقدة.و السلبية،  -2

 مباشرة بطرق خفية أو واضحة. الالسيطرة المباشرة أو غير  -3

http://en.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz
http://en.wikipedia.org/wiki/Darwinian
http://en.wikipedia.org/wiki/Darwinian
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 تحدث بطريقة مستمرة، متعددة، ومنتظمة طوال الوقت. -4

 تصوير الضحية على أنها على خطأ. -5

جبار الشخص على الخض -6  وع.تشويه السمعة، والخلط، التخويف، والعزل، وا 

 . صد إجبار شخص على الخروج من عملهالمضايقة بق -7

 (Davenport, et al., 1999  24,.)إزالة الضحية كخيار بتحريض من اإلدارة  -8

 هو (أن أول محكات تشخيص التعرض للمضايقةNamie,2004,317)  &Namieويرى نامي ونامي 
ن ثم المدة أي أال تقل مدة التعرض التكرار أي تكرار سلوكيات المضايقة بشكل مستمر أو شبه يومي، وم

وثالثا  التصعيد وزيادة وتيرة وشدة السلوكيات  ،كحد أدنى المضايقة المتكررة عن ستة أشهر تلسلوكيا
    المضايقة، وأخيرا  حدوث الضرر النفسي أو الجسدي أو العقلي.  

بالمضايقة التي يمر بها  إلحساسا مراحل (Davenport, et al., 1999)ن يوآخر  دافنبورتويحدد كل من 
 :(1)في الجدول , وذلك كما هو موضح ضحاياها

 إلحساس بالمضايقةامراحل  (0جدول )ال

ويستطيع إعادة تأهيل نفسه في  الضحية تتمكن من المقاومة، والهروب في مرحلة مبكرة،
 المرحلة األولى مكان العمل األصلي أو في مكان آخر.

رب فورا وتعاني اإلعاقة العقلية و/ أو الجسدية المؤقتة الضحية ال يمكن أن تقاوم أو ته
 أو لفترات طويلة ولديه/ها صعوبة في إعادة دخول إلى القوى العاملة.

 الثانية الدرجة

الضحية غير قادر على إعادة الدخول إلى القوى العاملة ويعاني اإلعاقة العقلية أو 
 الثالثة الدرجة .دالجسدية الخطيرة طويلة األم

(Davenport, et al., 1999,43 ) 

ليوتو  شوارتزو  دافنبورت من قام كل (2005)ومع بدء العام  لكل موظف بتأليف كتاب تحت عنوان " ا 
الكتاب دليل السالمة لتجنب هذا النوع  دويع, اإلحساس بالمضايقةيتناول الكتاب , ومدير في أمريكا"

تحفيز الوعي العام في الواليات  ينّية المؤلفين هوقد كانت , من اإلصابات في مكان العمل األكثر رعبا  
الذين  األشخاصلتحذير و  ايقة في أماكن العمل األمريكية،المتحدة، للمساعدة في الكشف عن المض

، لحماية األفراد ينوتشجيع اإلجراءات الوقائية في الوقت والمكان المناسب يرتكبون عمدا جريمة المضايقة،
 .(Davenport, et al.,2005,4)األبرياء الذين يحاولون القيام بعملهم بشكل جيد وبكرامة

هذا الكتاب "إلى أن  جامعة واترلوفي  أستاذ علم االجتماع (Westhues,2007,1) ويسثس قد أشارو 
مشيرا  إلى أن المضايقة هي المهاجمة والبلطجة في أماكن  ضروري لكل موظف ومدير في مكان العمل،

 العمل".

http://www.mobbing-usa.com/B_Authors.html
http://www.mobbing-usa.com/B_Authors.html
http://www.mobbing-usa.com/B_Authors.html
http://www.mobbing-usa.com/B_Authors.html
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أستاذ القانون في جامعة نورث "هذا هو الكتاب األول الذي تناول مشكلة  (Ravter,2006, 37) وقال رافتر
لمضايقة في مكان العمل، وأكد على أن المضايقة شكل واسع النطاق وشديد الخطورة واإليذاء في مكان ا

 ." ونحن نسعى لجلب انتباه الرأي العالمي إلى المضايقة ومن ثم التوصية بطرق لوقفه العمل،
من قبل  على "التربح" أن المضايقة تقوم وبشكل أكثر تحديدا   Westhues, 2007, 11)) ويرى ويسثس

الغمز و المرؤوسين، وزمالء العمل أو الرؤساء، إلجبار شخص ما من مكان العمل من خالل الشائعات، 
مؤكدا  على , االبتزاز والمهاجمة على االضطراباإلذالل و  والتخويف وتشويه سمعة، والعزلة، وخصوصا  

إلى ذلك التكاليف العاطفية  فة  إضا, الصحة العقلية والجسدية للضحايا آثر المضايقة السلبي والكبير على
 .والمجتمع واالقتصادية على الضحايا وأسرهم ومنظماتهم

 :بعنوانالتركية مقاال  (Daily News)نشرت الديلي تايمز((2011وفي عام
 "Workplace – Bulling Lawsuits In Turkey Expected To Skyrocket وفيه بينت زيادة الدعوات "

وأن هناك مجاال   ,نتيجة لتنامي الوعي بهذه الظاهرةاسم المضايقة في العمل القضائية المرفوعة تحت 
جديدا  يولد في القانون التركي يوصف التعرض للمضايقة في العمل على أنه ليس التحرش الجنسي وليس 
العنف إنما تكتل ال أخالقي مدمر من قبل مجموعة من األفراد ضد شخص من العاملين في مختلف 

وقد أصدر القانون التركي , لجيش والمالية والصحة واالتصاالتخاصة  التربية والتعليم واالمجاالت و 
 للتصدي لظاهرة المضايقة في العمل . (417) تشريعات اقتداء  بالقانون األلماني وخصصت المادة رقم

العديد من  ن ظاهرة اإلحساس بالمضايقة ظاهرة قديمة وموجودة في المجتمع، ولهاإ :وهكذا نستطيع القول
وقد ظهرت العديد من المقاالت والمحاضرات , لى صحة الفرد والمؤسسات والمجتمعاآلثار السلبية ع

على  أن  والكتب التي هدفت إلى توجيه االهتمام العام والعالمي للمضايقة في العمل، وأكدت كلها
ضد فرد ضحية يتعرض  ليست حالة عابرة إنما هي تكتل ال أخالقي من مجموعة من األفرادالمضايقة 

 ه من مكان العمل .ئوبشكل مستمر لكل أشكال اإلرهاب النفسي والعدوان والعنف بهدف إقصا
 :المصطلحات المشابهةو اس بالمضايقة اإلحس -ثانياا 

وتستخدم الدول , ((Mobbingباللغة اإلنجليزية  وهي ,المهاجمة كما تسمى أيضا  اإلزعاج هي المضايقة 
 (Cowie,etal.,2002,51)مفهوم حديث لوصف ظاهرة قديمة ووه (bulling)مصطلح االنجلو ساكسونية 

ويشير ليمان إلى أنه قد تم العثور على أصل هذا السلوك في مجال البحوث الطبية في الحاالت النفسية 
شف الضغوطات في مكان العمل التي يمكن أن تسبب تفقد كان الباحث يحاول أن يك في أماكن العمل،

وقد توصلت البحوث التجريبية فيما بعد إلى أن , وتؤدي للذهاب في إجازة مرضية وتجرح الفرد، اإلجهاد
مثل الضغوطات النفسية واالجتماعية التي تسبب التأثير الشديد يإلحساس بالمضايقة في مكان العمل ا

الدائم  كما يمكن مالحظة عالقة اإلحساس بالمضايقة بالصحة من خالل االقتران على صحة الضحية،
 .( ,Leymann (1993,50 بين الشكاوى الصحية وسلوكيات مضايقة اآلخرين

تؤدي إلى  ن الحالة النفسيةإحيث  ويركز على نقطة االنهيار، والتعريف يستبعد النزاعات المؤقتة،
 .( Tallgren,1989,126)&Leymann .الحاالت المرضية نفسيا  
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أن يكون الفرد هي  إلى أن واحدة من أكثر التجارب إيالما   (Cowie, et al., 2002, 33)كوي وآخرونشير وي
ويبدو أن هذه الظاهرة تحدث لكل , مجموعة االجتماعية األولى الخاصةللعدوان من قبل أعضاء ال هدفا  

ويطلق على الهجمات , ر واإلناث على حد سواءاألنواع في األنحاء المختلفة من العالم وتحدث للذكو 
 .د فرد من نفس النوع )بدال من حيوان مفترس( المهاجمة في المفاهيم البيولوجيةالجماعية الموجهة ض

وتم , جمة الموجودة بين الكائنات الحيةساوي مصطلح المهايالمضايقة أو اإلحساس بالمضايقة  أي أن
فقد كان , )عن العدوان( من خالل عمله لورانز، تعميم هذا المفهوم ليشمل اإلنسان عن طريق كونراد

وبهذا انتقلت , صورة معدلة مما درسه لدى الحيوانلورنز يرى أن السلوك العدواني لدى البشر هو  نرادكو 
 السلوك.-دراسة العدوان من مجال الغريزة إلى مجال الغريزة

بعد ذلك كان من الطبيعي أن تنتقل دراسة النزعة التدميرية إلى مجال السلوك وحده مع ترسخ المذهب 
تركيز من المشاعر وفي المذهب السلوكي ينتقل ال ,في الواليات المتحدة األمريكية behaviorismالسلوكي 

 هدريلماذا ف ,ت ذات قيمة إن لم تتحول إلى سلوكأن المشاعر والعواطف والغرائز ليس , إذإلى السلوكيات
سكينر, أكبر ب. ف.  , وهذا ما أشار إليهتها, بدال  من دراسة السلوك وحدهالوقت والجهد في دراس الفرد

  Bennett, 2006)).ممثلي المذهب السلوكي األمريكي لتحديد الهجمات الجماعية ضد أي طرف خارجي
 وقد تم في وقت سابق تناول ظاهرة اإلحساس بالمضايقة ودراستها عند البشر تحت مسميات مختلفة،

السكندنافية كيف أن أطفال المدارس ا (Olweus, 1997) فعلى سبيل المثال وصف الباحث أولس
ووصف أولس هذا , ديا ويقعون بسبب المضايقة كضحايايستبعدون مرارا وتكرارا ويستهدفون حتى جس

في أستراليا  وقد حفز عمله الرائد الجهود البحثية في أوروبا ومؤخرا   النوع من السلوك االجتماعي بالبلطجة،
لعدة  بين البالغين في موقع العمل ف تماما  كما تم دراسة الظاهرة نفسها في سياق مختل, شماليةوأمريكا ال
 .ولقد كان لهذا الموضوع االهتمام المتزايد من علماء النفس في الدول االسكندنافية واأللمانية سنوات،

(11,2003Olweus,) 
وهنا يرى )فروم( أن مشكلة النزعة التدميرية بدأت تظهر في  نزعة تدميرية عدوانية، المضايقة إذا  

 أي مع نشوب الحرب العالمية األولى. كاديمية في بداية عشرينيات القرن السابق,الدراسات األ
Adams,1992,30)) 

بعد أن مأل كتاباته بالتركيز على غريزة الحب  فشخصية أكاديمية كبيرة مثل )سيجموند فرويد(
اواة مع غريزة )الليبيدو(,عاد ليراجع نظريته في العشرينيات ويؤكد أن غريزة الموت تقف على قدم المس

 وبهذا دفع بالموت والتدمير إلى مستوى الغريزة., لحب في سطوتها على نفسية اإلنسانا

ه ستشابه فييمن العنف  ا  صحيح أن هناك نوع, ميز بين العنف والعدوان والتدميروحسب )فروم( يجب الت
به اإلنسان عن بقية هذه إال أن هناك نوعا  آخر يتميز  اإلنسان مع بقية الحيوانات والكائنات الحية,

ها ولكن فجميع أشكال عنف الحيوان وقسوته إنما تهدف إلى فرض السيطرة أو إلى إشباع الجوع,, الكائنات
عمليات عدوان تدمر اآلخر هو بفالكائن الوحيد القادر على إتيان , ال تهدف إلى التدمير التخريبي
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كاد تختفي من عالم الحيوان وهذه ت, تل والتعذيبل والتعذيب لمتعة القوهي تعني ممارسة القت, ناإلنسا
 .(140-70 ،1772 فروم،) أغلب الحضارات البشرية البدائيةبل إن هذه النزعة تكاد تختفي من , كلية  

والتدمير:  aggressionوالعدوان:  violenceبين مصطلح العنف: ما الفرق  إلى (1772)ويشير فروم 
destructiveness؟ 

فهناك مثال  عنف , رف العنف وتمارسه بأساليب مختلفةكل المجتمعات البشرية تع م أنإذ بين فرو      
فله مؤسساته  إال أن هذا العنف ال يتحول إلى عدوان,, والكبار ضد الصغار الرجال ضد النساء,

 االجتماعية التي تنظمه وتحدده وتمنع تحوله إلى عدوان.

فالعدوان يكون موجها  إلى , بة أقل في المجتمعات البشريةى نسأما بالنسبة للعدوان فنجد أنه ينتشر لد
ويقصد به المقاومة التي  عدوان دفاعي والعدوان نوعان, ي ينتمي غالبا  إلى جماعة مختلفةالذ اآلخر,

ويقصد به مبادرة  وعدوان هجومي تصدر عن جماعة لصد ودحر احتالل تفرضه عليها جماعة أخرى,
 حتالل أرضها أو سلب ممتلكاتها والسيطرة عليها. الأخرى  جماعة إلى الهجوم على جماعة

من  أما التدمير فهو من أشد أنواع العدوان الهجومي تطرفا  وهو ال يوجد إال في نسبة قليلة نسبيا  
وفي نمط العدوان التدميري يكون هدف الجماعة هو قتل اآلخر وتحويله , المجتمعات والشخصيات البشرية

 .(90-1972،140فروم،) كما في حالة العدوان استغاللهوليس مجرد  إلى جثة
استخدام القوة واإلكراه وسوء المعاملة  وفه( Robert, 2010, 1)حسب روبيرت أما اإلحساس بالمضايقة 

وتشمل التحرش والتهديد واالعتداء وتكون المضايقة على نحو متكرر نحو الضحية  وتخويف اآلخرين،
أساسية  شتمل أشكاال  يواإلحساس بالمضايقة  دين أو الجنس أو الجنسية،أو ال الهدف على أساس العرق،

قارب بالمعنى الفتوة المتعارف عليه في يواإلحساس بالمضايقة  ,اإليذاء العاطفي اللفظي والجسدي من
 مجتمعاتنا.

ة نجد أن يآلتوهنا تسأل الباحثة أال تتقاطع المضايقة مع التحرش أيضا ؟ ومن خالل النظر إلى المقارنة ا
الخاصة التي ال نجدها في المضايقة قد تتضمن بعض أشكال التحرش، ولكن يبقى للمضايقة مالمحها 

اإلناث على حٍد  مالتحرش، ففي المضايقة الهدف هو من يتسم بالكفاءة والشعبية سواء  أكان من الذكورأ
ن. وفي حين يستخدم سواء أما في التحرش فهو غالبا  ما يتوجه لإلناث وخاصة المستضعفات منه

القائمون على المضايقة كل األساليب الممكنة للنيل من الضحية نالحظ أن القائمين على التحرش 
من السلوكيات والحوادث التي  ا  كما أن المضايقة تشمل عدد فرض القوة الجسدية واإلكراه. ألىيستندون 

كما أن األشخاص الذين  ويتوقف.مرات  ةتستمر لوقت طويل في حين أن التحرش قد يحدث مرة أو عد
شهر أيقعون ضحايا للمضايقة عادة ال يدركون ما الذي يحدث إال بعد فترة من الزمن قد تصل ألسابيع أو 

ويكون هدف المضايقة عادة تحطيم الضحية . أما الذين يتعرضون للتحرش فهم يدركون ذلك على الفور
وبالنسبة للجمهور المحيط فالقليل اب واالعتداء، من مكان العمل أما هدف التحرش هو االغتص اوطرده

، ويحدث التحرش في فقط يستطيع تميز المضايقة في حين أنهم يستطيعون تميز عمليات التحرش بسهولة
        كل مكان في حين أن المضايقة تحدث في أماكن النشاط كالعمل.
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خالقية وبشكل متكرر ومستمر في األأن المضايقة تقوم على االتصاالت غير  ترى الباحثةومما سبق 
رد، مكان العمل وأن المضايقة تقع وراء الكثير من الضغوطات في مكان العمل وتسبب اإلجهاد وتجرح الف

ان مع الحيوان مع اختالف وهذا الشكل من السلوك يتقاطع فيه اإلنس, وتؤدي للذهاب في إجازة مرضية
لم ييرية الفطرية الموجودة عند اإلنسان، الذي بحكم التعوأن المضايقة تقوم على النزعة التدم, األهداف

 والتربية والثقافة وضوابط المجتمع يسيطر عليها. 
لكنها تختلف عنهم فهي  والتحرش وبالتالي فالمضايقة تشتمل على سلوكيات العنف والعدوان والتدمير

 لبية والمحطمة.وتشمل العديد من المظاهر السلوكية السوأهدافها وأسبابها مختلفة أوسع 
 :مراحل اإلحساس بالمضايقة -ثالثاا 

 سمت مراحل اإلحساس بالمضايقة في مكان العمل إلى خمس مراحل هي:ق  
 :الحوادث الحرجة -0

 أن المضايقة تبدأ بمجموعة من الحوادث والمواقف المسببة لإلحراج،(Leymann,1996,165 )ليمان يوضح
ويحتار الفرد في  اعد وال يعرف كيف أو متى يبدأ بدقة،يمكن وصفها بأنها صراع من نوع ما يبدأ بالتصو 

ومثال ذلك  ارضههذه المرحلة في تقيم ما يحدث وأخذه على طابع خاص أو اعتباره مجرد حوادث ع
 ,Garvois جارفويسوحسب  ,التكليف بمهام أدنى كأن يطلب من مهندس إعداد القهوة وتقديمها للزبائن

ات المناسبة للتعامل درة على الحكم وبالتالي القدرة على إيجاد اإلجراءالفرد القوتتشوش لدى  ((2006,52
أنها حوادث عشوائية غير مقصوده ولكن يتكون في بوفي الغالب يميل الفرد للتسليم , مع هكذا ظرف

 داخله إحساس بعدم االرتياح. 

 :مرحلة المضايقة والوصم -1

ن فعل المضايقة يحتوي على أنشطة تحتوي إ (Davenport, et al., 1999,71) فنبورت وآخروناد حسب
والتي ال تشير  في التفاعل العادي بين األفراد، به من السلوكيات التي ال نصادفهاعلى عدد ال بأس 

ومع ذلك فإن التعرض لهذه , لطرد المباشرة أو استبعاد أي شخصأي كمحاوالت ا بالضرورة إلى العدوان،
من الزمن وألغراض عدائية تؤدي إلى تغيير سياق  ترة طويلة جدا  لف ،السلوكيات على أساس يومي تقريبا  

 .ويبدأ استخدامه في وصم شخص ما في المجموعة فهم األمور،
في الواقع إن جميع السلوكيات المرصودة والمضايقة بغض النظر ("Garvois, 2006, 10) جارفويس رىوي

ول على شترك كونها مبنية على نية الحصعن معانيها في االتصاالت اليومية العادية، لديها قاسم م
وبالتالي فإن التالعب والعدوانية هو السمة الرئيسية لهذه األنشطة الواصمة , شخص أو معاقبته أو إذالله

 للفرد" .

ن الفرد يشعر ويالحظ إحيث  وهكذا نجد أن مرحلة المضايقة والوصم تتسم باألنشطة العدائية الواضحة،
طالق الشائعات التي تشوه سمعته وتجعله على وعي بأنه ضحية  أنه هدف لإلزعاج والشتم واإلهانة وا 
 سوي .اللشكل من التواصل غير 

 :إدارة شؤون الموظفين -1

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DExplanatory%2Btheories%2Bof%2Bmobbing&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.leymann.se/English/61100E.HTM&usg=ALkJrhjbvNw-v3OGOSCIk_NJjiN04b0O1A
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نتيجة لمجموعة من السلوكيات  "عندما يغدو شخص ما موصوما   (Leymann, 1996, 190) يقول ليمان
وبالتالي من  ليصبح قضية رسمية وحالة مكتملة،العدوانية التي ال تالحظ من قبل اإلدارة ينتهي به األمر 

 أن ي خطئ في الحكم عليه ويسهل وضع اللوم عليه في األمور".  السهل جدا  
 لالستياءيتعرض الفرد  ومع الوقت لمشكلة، بمعنى أنه كشخص لديه استعداد أو سوابق ليكون سببا  

التي ال يعرف كيف أصبح فيها  وتتملكه الرغبة في فعل أي شيء للتخلص من المشكلة, وللتحيزات
ولألسف يتعرض الفرد في هذه المرحلة النتهاكات خطيرة لحقوقه المدنية ومع الوقت ومن خالل المراحل 

منطقي يدمغ الفرد بالوصم بشكل نظامي في مكان الالسابقة وبسبب الوصم األعمى وأخطاء اإلسناد غير 
دارة شؤون الموظفين  (.(Zapf, et al.,2003,103العمل من قبل زمالئه وا 

األساسية والكليات تميل إدارة شؤون الموظفين إلى خلق تفسيرات على أساس  اإلسناد وبسبب أخطاء
 (. ,Jones 901784,)من التركيز على العوامل البيئية في مكان العمل الخصائص الشخصية للفرد بدال  

،ومن األسهل وضع  فسية االجتماعيةوهكذا يكون الحال خاصة أن اإلدارة مسئولة عن بيئة العمل الن
ونالحظ أنه في هذه المرحلة يبدأ , نسانية على حقيقتهااإل غير ل بدال من تعرية بيئة العملالعيب في العام

فهم فال يجد مالذا  وال دعما  ويتناقص الت من زمالئه واإلدارة، والتآمرالعامل يشعر بوجود نوع من العداوة 
 .ماتوالموضوعية وتزداد االتها

 :تشخيصات غير صحيحة -1

هر الجميع حول بعد مرحلة الوصم التي أجمع عليها الزمالء في العمل والمسؤولون عن العمل يتجم
وهنا يظهر خطر جديد وكبير  مع األطباء النفسيين أو المعالجين النفسيين، لالتصالالضحية كي يسعى 

ير من األحيان يفتقرون إلى التدريب الكافي يسيئون تفسير الوضع ألنهم في كث قدإذ أن هؤالء المهنيين 
للحكم على الشخص  ولذلك فإنهم يميلون أيضا   ,في التحقيق في الحاالت االجتماعية في مكان العمل

وهنا يصبح الوصم أكثر خطورة ألنه من خبير , صحيحةال وغير المفاهيم الشخصية بسبب بعض
 (.Archer,1999,94 )ومختص ولتشخيصه وزن وأهميه

أو  عدم التكيف الهوس االكتئابي،مثل  صحيحاللخطر هو أن الشخص سيتعرض للتشخيص غير وا

من  التأهيل المهني وهذا الحكم يمكن أن يدمر فرص الشخص من الحصول على أي شيء من ,فالخر
 على العودة إلى حالته ا  من أجل أن يكون قادر  إعادة التأهيل المهني أجل العودة إلى سوق العمل، أو من

 (.Archer,1999,94 )السابقة
 :الطرد -1

وتشير النتائج االجتماعية لألشخاص  ويكتمل سيناريو المضايقة في مكان العمل بالطرد من سوق العمل،
 ويرى  ,الذين طردوا من سوق العمل قبل وقت طويل من التقاعد إلى أن السبب كان تعرضهم للمضايقة

األرجح مسؤول عن تطور األمراض الخطيرة التي أن هذا الوضع هو على  (Bricar( وبيكر)hoff) هوف
 .(Leymann (195 ,1996 , تجعل الضحية يطلب المساعدة الطبية أو النفسية

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DExplanatory%2Btheories%2Bof%2Bmobbing&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.leymann.se/English/61100E.HTM&usg=ALkJrhjbvNw-v3OGOSCIk_NJjiN04b0O1A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DExplanatory%2Btheories%2Bof%2Bmobbing&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.leymann.se/English/61100E.HTM&usg=ALkJrhjbvNw-v3OGOSCIk_NJjiN04b0O1A
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ألن يشخص بشكل غير صحيح  ا  أن الشخص يمكن أن يتعرض بسهولة جد (Leymann)ويؤكد ليمان 
كلف المختص وهي عندما ال يريدون أن يصدقوا قصة الشخص أو عندما ال ي من قبل المتخصصين،

وهذه المراحل التي وضعها ليمان , عناء النظر في األحداث االجتماعية المسببة والمثيرة للمشكلةنفسه 
 وفارتيا تتفق أيضا  مع المراحل التي حددها كل من دافنبورت واتفقت مع المراحل التي حددها زابف

ضايقة )االعتداء العاطفي في مكان عن اإلحساس بالم في كتابهما (Davenport, et al., 1999،69)وآخرون
، العمل بأمريكيا( حيث لخص الكتاب خمس مراحل رئيسية فيما يتعلق بالمضايقات في مكان العمل

 والمراحل الخمس تصف التقدم في السلوكيات المسيئة مع مرور الوقت وهي:
  .المرحلة األولى: تتميز بنوع من الصراع أو الحوادث الخطيرة -1

  : تتميز بعدد من األعمال العدوانية واالعتداءات النفسيةالمرحلة الثانية -2

  المرحلة الثالثة: تنظيم الجهود في القضاء على الضحية الهدف -3

المرحلة الرابعة: وقد وصفت بأنها مرحلة الهدف الصعب وهو إصابة الضحية بأمراض نفسية وعقلية  -4
  التقييم الخاطئ من قبل المختصين الرسميين ومن ثم

حتى ينتهي األمر ويتم الضغط على الهدف من مكان العمل  الطرد، الخامسة واألخيرة:المرحلة  -5
 .بالطرد من العمل

عمن تسبب في  نبحث أنه من غير المجدي أن على يجب التأكيد هناو  (Archer,1999,96 ) ويرى أرتشر
ي القضية أهم ألن هناك نقطة أخرى ف, تى لو كان هذا من مصلحة العملهو على حق، ح من النزاع أو

فنحن نناقش نوع من االعتداء النفسي واالجتماعي في مكان العمل، مما قد يؤدي إلى العواقب القانونية 
 جدا   وينبغي أن يكون واضحا   هذه العواقب خطيرة جدا  , و واالجتماعية واالقتصادية والنفسية العميقة للفرد

تظهر هذه و  , على الحقوق المدنية للفرد ا تعديا  أن ينظر إليها باعتباره أن هذه الظاهرة ينبغي أساسا  
 .المدنية الحاالت مصائر مأساوية جدا بما في ذلك انتهاك للحقوق

 أشكال اإلحساس بالمضايقة: -رابعاا 
 :س بالمضايقة في المدرسة والجامعةاإلحسا -0

حجم ضد طالب المضايقة نتيجة لتكاتل فئة أو مدرسة كبيرة الأن  (Olweus, 2003)أوليس  يرى الباحث
وء تقدير الذات أو انعدام أو س معينين نتيجة التنافس على الدرجات أو الفشل في المدرسة/الجامعة،

 .(Olweus, 2003, 14)األمن
مدرسة هو أشارت إلى أن المضايقة بين الطالب في ال (Barbara, 2006, 183ا )ر ارباوفي بحث قامت به ب

هرة يمكن تعريفها بأنها جميع األشكال المتكررة من تعريض وأن هذه الظا, مشكلة متنامية باستمرار
 .قادر على الدفاع عن نفسه ي يؤديه الفرد على شخص آخر غيرذاآلخرين للعنف البدني أو العقلي ال

عادة الطالب الذين (Alexeyev,2008,43) وهدف المضايقة في المدرسة/الجامعة كما يقول أليكس إيف
أول المتفوقون في أحد ولهم أصول عرقية مختلفة،  يرتدون النظارات، أو يعانون من زيادة الوزن،
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ولكن , للتخويفلطالب يحدد كهدف  طالبأ بمجرد إغاظة مجموعة من الإذ أن المضايقة تبد ,المجاالت
 هذا السلوك إذا لم يالحظ ولم يتم إيقافه فهو يتطور لنوع من الثرثرة والسخرية ومن ثم فرض العضالت .

أن ما يميز المضايقة في المدرسة عنها في الجامعة أو العمل هو أن سن الضحايا يكون يس أولويضيف 
 .(Olweus, 2003, 18) شديد الصعوبة ويكون حجم األذى أكبر أصغر وبالتالي إدراك ما يحدث يكون أمرا  

حصاؤها من خأن أبرز سلوكيات المضايقة التي تم مشاهدها إلى  (Dombeck) وصلت دوم بيكو  الل وا 
اللكم والدفع والتدافع والركل وفي  والدراسات والبحوث التي تناولت التعرض للمضايقة في المدرسة ه

 سلحة،األوالقتال واستخدام األشياء المتوفرة ك غاظةالئق واإلالالجامعات كانت المعاكسات واللمس غير 
المعاملة  ) وتجاهل البعض ,والسخرية من الناس ات,وتشكيل العصاب ،شائعاتوالتحرش ونشر ال

 ,Dombeck) ( على الهدفاأللفاظ النابيةاللغة البذيئة )وتوجيه  والتقليل من شأن اآلخرين، ,(الصامتة

2012, 2). 
 :رسةالمدالطفل الذي تعرض للمضايقة في ومن العالمات المشاهدة على 

انخفاض و  تغيير في عادات األكلو  المالبس التي فقدت أو دمرتو  قابلة للتفسيرالاإلصابات غير 
اضطراب و  الكآبةو  االضطراب العاطفيو  اإلصابة الذاتية النفسيةو  الغياب المستمر عن المدرسةو  الدرجات

قابلها استخدام السالح الميول االنتحارية وفي مو  تعاطي المخدرات والكحول والتدخينو  ما بعد الصدمة
 (Baumrind, 1967,70).والشروع بالقتل

إلى أن الطالب من ضحايا اإلحساس بالمضايقة كان لديهم تقدير ذات  (Feeld,1996,44)وأشار فيلد
وكانت درجات التحصيل األكاديمي منخفضة لدى , لطالب الذين لم يتعرضوا للمضايقةمنخفض مقارنة با

على العيادة النفسية  وأنهم كانوا األكثر ترددا  , م قبل التعرض للمضايقةصيلهأفراد العينة مقارنة بتح
 .صدمة وسلوك اإلدمان على المخدراتظهور عالمات ال وكان واضحا   واالستشارية من باقي الطالب،

للوقاية من المضايقة في المدرسة ويقوم البرنامج   ا  برنامج (Baumrind, 1967, 75) وقد وضع بامريند
  التي كانت ذات فائدة في التعامل مع المضايقة.  نقاطمجموعة من ال ىعل

لدراسة، ونخلص مما سبق إلى أن المضايقة قد تحدث لألفراد ليس في مكان العمل فقط وأيضا  في مكان ا
الجامعة هي السبب وراء الكثير من حاالت عدم التكيف والمشكالت أو في  وأن المضايقة في المدرسة

أما الطالب الذي يشكل هدفا  للمضايقة فهو إما ألنه يتميز عن أقرانه سواء  أكاديميا  أو في  لدى الطالب،
أو أن لديه مشكالت أو نواحي قصور في الشكل أو الدراسة أو......ألخ. وفي كل  المجاالت األخرى،

مدرسة أو األحوال تسبب المضايقة مشكالت عديدة لدى الطالب وتكون السبب عادة  في الهروب من ال
 مراجعة العيادات النفسية واالستشارية . 

 :اإلحساس بالمضايقة في العمل -1

ولكن هذه األشكال على ما يبدو ترتبط ببعض  ,للمضايقة أشكال (Garvois, 2006,32) جارفويسيقول 
 على للتعرض للمضايقات في مكان العمل.أا  اسبات أو الوظائف التي لديها خطر المن

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dbullying%2Bin%2Bschools%26biw%3D1366%26bih%3D635&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Teasing&usg=ALkJrhin8UXi-QoYXwaSThk9jxY5vQ37Ng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dbullying%2Bin%2Bschools%26biw%3D1366%26bih%3D635&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rumor&usg=ALkJrhjYnW75vErljwrI6aoHks5h2TcqRQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dbullying%2Bin%2Bschools%26biw%3D1366%26bih%3D635&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Silent_treatment&usg=ALkJrhh_ThPR_VNb4A3olpYP1vMSsXn-eA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dbullying%2Bin%2Bschools%26biw%3D1366%26bih%3D635&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Silent_treatment&usg=ALkJrhh_ThPR_VNb4A3olpYP1vMSsXn-eA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dbullying%2Bin%2Bschools%26biw%3D1366%26bih%3D635&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Silent_treatment&usg=ALkJrhh_ThPR_VNb4A3olpYP1vMSsXn-eA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3Dbullying%2Bin%2Bschools%26biw%3D1366%26bih%3D635&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Profanity&usg=ALkJrhiGLUqJBCh0QRGkkhda1g6GP4G5dQ
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لتحديد ما إذا كان هناك فرق بين القطاعات من  (1777و  1775) ولندا بين عاميوفي بحث أجري في ه
حيث التعرض للمضايقات، كان العاملون في القطاع العام هم األكثر تعرضا  للمضايقة وكانت التربية 

 والصحة على رأس القائمة .  
احد أو أكثر في أي أن المضايقة يمكن أن تكون نحو شخص و  (Bennett,2006,105) بينيتت ويؤكد

مستوى من التسلسل الهرمي للمنظمة ولكن أكثريتها الغالبة في التنظيم البيروقراطي مثل مكاتب الخدمة 
 السلطات.و العامة، الصحة، التعليم 

ينرسن واتفق زابف على أن الناس  (Wisthwes,2007) مع ويسثويس ((Zapf&Einarsen,2001,369 وا 
األكثر عرضة  والخدمات الصحية والمدارس والمكاتب العامة هم كومية،الح الذين يعملون في المكاتب

 للتعرض للمضايقة، وأن األقل تعرضا  للمضايقة هم العاملون في القطاع الصناعي.
والمعلمين وموظفي الخدمة  فإن أمناء المكتبات (chabel & martino, 1994) ومارتينو ووفقا  لدراسة تشابيل

األكثر عرضة للمضايقة ألن هذه الوظائف أقل  في مجال الرعاية الصحية هماالجتماعية والعاملين 
من موظفي اإلدارة  %22، وتشمل على ارتفاع الضغوط واألعباء. فعلى سبيل المثال يقدر أن  استقرارا  

 .(Smith,1997,249)العامة في إسبانيا هم ضحايا للمضايقة في العمل
دث في أي مكان من أماكن العمل وفي كل القطاعات ونخلص مما سبق إلى أن المضايقة قد تح

والمؤسسات، لكن يبدو أن هناك أماكن عمل تستقطب المضايقة أكثر من غيرها، وربما األمر عائد إلى 
ويأتي القطاع العام على رأس هذه القائمة، أما الوظائف األكثر تعرضا  للمضايقة  ,ةطبيعة العمل التنظيمي

 .   ية والصحة والخدماتفي مجال التربفهو العمل 
 :اتجاهات في تفسير اإلحساس بالمضايقة -خامساا 

سباب أو خمسة أسباب لحدوث المضايقة إما بمجرد واحد من هذه األ (Leymann, 1993, 62) حدد ليمان
وشروط وهيكل وثقافة المنظمات، ،هذه األسباب هي تاريخ المضايقة النفسي, و أكثر مع تأثير أكبر

أو خالف لة النفسية والشخصية للضحايا، والقيم االجتماعية والمعايير وأخيرا  أي نزاع والظروف والحا
 .كدافع لإلزعاج والمضايقة

اختيار الموظفين غير صحيحة عملية متعددة مثل  ا  من ناحية أخرى، فقد أظهرت األبحاث ك أسباب
ن الموظفين للوصول إلى والمنافسة ضم التعاقد مع العمال الموسميين،نتيجة و  وعملية التوظيف،

والمستوى العالي من البنية الهرمية في  المناصب المحدودة في المنظمة واالفتقار إلى االنضباط التنظيمي،
فعال في الواالفتقار إلى استراتيجيات القرار والصراع غير  وانعدام االتصال داخل المنظمة، المنظمة،

ومحدودية الموارد البشرية والميزانية،  فريق العمل، وانخفاض مستوى المنظمة، وعدم إدارة المواهب،
وبيئة العمل  والتغييرات المفاجئة والجذرية في المنظمة، واالفتقار إلى القيم األخالقية، والذكاء العاطفي،

 .(Leymann, 1993, 41)المجهدة الروتينية
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لماذا تتم المضايقة ؟  حالسؤال المطرو  نوقد حاول المهتمون بمشكلة اإلحساس بالمضايقة اإلجابة ع
توجهات أو محاوالت لتفسير هذه الظاهرة اعتمدت في ذلك على نتائج الدراسات  ةولذلك ظهرت عد

 واألبحاث التي أجراها الباحثون .
 ويمكن تحديد هذه التجاهات وشرحها كما يلي:

 :ضايقة كأسلوب إلخفاء عدم الكفايةالتجاه الذي يعتبر الم -0

فالمضايقة ال عالقة لها باإلدارة وما , لمضايقة كأسلوب إلخفاء عدم كفايةلى تفسير اويميل هذا االتجاه إ
 فالذي يحدث أن الفرد يشعر بانعدام كفاءته أو نقصها وبدال   ,ك من مدراء جيدين أو مدراء سيئينإلى ذل

تهداف من من العمل رفع مستوى القدرات الموجودة لديه وبدل أن يعمل على تحسينها فأنه يعمل على اس
هم أكثر كفاءة منه كي يحطمهم ويصبح مساويا  لهم ولكي يضمن أال يكون الخاسر عندما تتم المقارنة 

لنيل من األهداف البشرية التي تسبب له الحرج لوهكذا يبدأ العمل , بينه وبين الزمالء في مكان العمل
 (Feeld, 1996, 34) .قته وضعفهمن الخوف من معرفة حقيفي محاولة للحد  والتي يشعر أمامها بالعجز،

عن  حدث المشكالت للفرد الذي وقع عليه االختيار ليكون ضحيته محوال  انتباه الزمالء والمدراء بعيدا  يف
غير األكفاء ويبدو أن هذه الطريقة قد ساعدت وعلى مر السنين الموظفين  نقص كفاءته في مكان العمل،

 وفقدان االندفاع واإلحباط لضحية اإلحساس بخيبة األمل،ومع الوقت يتملك ا ,في الحفاظ على عملهم
 .(Kieseker,1999,125) والسخط واالغتراب

سوي فإن نسبة المرض عند الأنه بفضل هذا السلوك غير (Kieseker,1999,126)  كيسكير ويالحظ
 .العاملين مرتفعة بينما الروح المعنوية واإلنتاجية والربحية منخفضة

أن مشاعر الغيرة والحقد موجودة وراء جميع أشكال المضايقة  (Macarthy, 2000, 22) ويؤكد ماكارثي
وعندما تترافق المضايقة بالتركيز على , معاملة واالضطهاد والصراع والعنفوالتمييز والتحيز وسوء ال

التمييز الجنسي والتحرش  أو العرق أو الجنس يتم التعبير عن ذلك بالتحيز العنصري أو التحرش،
وعندما تفتقر المضايقة إلى التركيز على موضوع الجنس أو قانون العالقات العرقية فإنها تخرج , سيالجن

 ,بشكلها األساسي، وهذا هي الفرصة لفهم السلوكيات التي تكمن وراء كل سلوك يستحق الشجب تقريبا  
 .ضرويعتقد الباحثون أن المضايقة هي القضية االجتماعية األكثر أهمية في وقتنا الحا

وترى الباحثة أن هذا االتجاه يتفق مع ما جاء به فرويد حول غريزة الموت التي تهدف إلى التدمير وتأخذ 
دانة الذات والقسوة عليها، والتشدد معها، وهي إذا توجهت إلى الخارج فإنها تأخذ كل  طابع مشاعر اإلثم وا 

عندما  والحسد لنقص والعجز والدونيةفعلى ما يبدو أن مشاعر ا (.132، 1774)نمر، أشكال األذى لآلخر
تتواجد لدى الفرد تتحالف وبشكل ال شعوري مع غريزة العدوان واألذى ليعبر عنها بشكل جديد يمكن أن 

 اسم المضايقة.     في هذه الحالة نطلق عليه
 :الصفات الشخصية لضحايا المضايقة التجاه الذي يركز على -1

زابف  إذ يرى ,اد على صفات وخصائص الفرد الضحيةايقة باالعتميميل هذا االتجاه إلى تفسير المض   
هناك العديد من األساطير والصور النمطية مثل "الضحية " (Zapf & Leymann, 1996, 42) وليمان
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ذا كنا نفهم أن ضعف البعض يجعلهم "لكننا هنا نتكلم عن صورة  الضعيفة" الضحية المتألقة القوية" وا 
 .ة فكيف القوة والتألق تجعل البعض أيضا ضحية للمضايقة ؟"ضحية لإلزعاج والمضايق

لى عوامل ولذلك فلقد ركز هذا االتجاه على األسباب والعوامل التي توجد عند الضحية وليس الجاني وع   
وتبين من خالل البحث والتقصي في سمات وصفات األشخاص الذين صنفوا , القوة وليس عوامل الضعف
ايقة أنهم كانوا يتمتعون بعدد من الصفات االيجابية التي جعلتهم موضع الحسد كضحايا لإلحساس بالمض

وقد جمعت الباحثة كل الصفات التي , ذلك هدفا  للمضايقة للتخلص منهموالغيرة وأحيانا  الكره فأصبحوا ب
وكانت ( Kieseker, 1999, 126-127) وكيسكير (Zapf &Leymann,1996,46) تحدث عنها زابف وليمان

 : لتاليكا
 والقدرة على التفوق على اآلخرين ,القدرة على القيام باألعمال الموكلة بشكل جيد.  

 (واآلباء والتالميذ، ) الزمالء والعمالء،الشعبية بين الناس. 

 القدرة على تقديم المشورة )الشخصية أو المهنية( والتمتع بالخبرة المتميزة. 

 ةالحفاظ على منظومة من القيم الخاصة النظيف. 

 عدم وجود نقاط ضعف مدمرةو  النزاهة والحدس السليم. 

 رفض االنخراط تحت لواء بعض األفراد المسيطرين في العمل. 

 استقالل واضح في الفكر والعمل. 

 رفض فكرة جعل نفسه نسخه مطابقة عمن حوله واالحتفاظ دائما بنوع من التميز والخصوصية. 

 الصدق والنزاهةو  الذكاء و الفكرو  الكفاءة. 
ا أو البعض منها تشكل معظمهأن وجود هذه الصفات سواء اجتمعت  (Kieseker,1999)ويعتقد كيسكير

على ما يبدو عامل تهديد لضعاف النفوس ممن لديهم إحساس بالنقص والضعف وتستثير لديهم الرغبة 
مضايقة في تحطيم هذه الخصائص االيجابية في األفراد المتميزين في محيط حياتهم وعملهم وتأتي ال

 كضريبة لهذه الصفات الجيدة.
 :يركز على ضعف اإلدارةالتجاه الذي  -1

في مقابل االتجاه األول الذي يعتبر المضايقة كأسلوب إلخفاء عدم الكفاية، واالتجاه الثاني الذي يركز 
على الصفات الشخصية لضحايا المضايقة، جاء االتجاه الثالث ليركز على اإلدارة كسبب مستقل يؤدي 

 لنشوء اإلحساس بالمضايقة في مكان العمل.
أن المضايقة هي عبارة عن تطوير عمليات تنشأ المشكلة  (,221770Leymann ,)يرى ليمان  إذ     

وهنا يبرز دور  ,وتنتشر على نطاق متحيز واسع يحافظ عليها ويصعب التدخل والتأثير لوقفها ,للموظف
ن كانت البحوث حتى اآلن ال تد, اإلدارة عم هذا االتجاه سواء بالمضايقة التي يتعرض لها الموظفون أو وا 

 األطفال في المدارس.
إن دور اإلدارة من جهة ينصب على ضمان سير العمل بالشكل األمثل وفق الخطط والقوانين      

ولكن ما الذي يحدث  ,وتأمين احتياجاتهم وحل مشكالتهم واألهداف، ومن جهة أخرى االهتمام بالعاملين
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دما تتخلى اإلدارة عن تولي مهامها التي تتعلق بالموظفين؟ بل وما الذي يحدث عندما تصبح اإلدارة عن
 مستغلة أو متحيزة؟ أليس ذلك بكاف لتهيئة بيئة قادرة على إنجاب المشكالت ؟

اإلدارة بسلبيتها أو فسادها قد تكون سببا  لتعرض العاملين للمضايقة في مكان نستنتج أن وهكذا      
الزم لكن غير كاٍف لنشوء المضايقة في العمل، لكن تعتقد الباحثة أن ضعف اإلدارة هو شرط  العمل.

ها يؤثر على العالقات والعمل واإلنتاجية، لكن ال يعني دوما  نشوء ففمما ال شك فيه أن ترهل اإلدارة وضع
ا يرتبط أكثر بشخصية المضايقة في العمل، فالمضايقة تتطور وتنمو في ظل هذه اإلدارات لكن نشؤه

  الضحايا والبناء النفسي للقائمين بهذه السلوكيات.      
 :مظاهر وأعراض اإلحساس بالمضايقة -سادساا 

هذه المظاهر في معاملة المعني بشكل جاف وعدم  (,52Balducci,etal.,2009) حدد بالدوسي وآخرون
هزلة في عيون اآلخرين وبعد ذلك حصول التكلم معه ونشر الشائعات من وراء ظهره والنميمة وجعله م

االعتداءات الملموسة التي تهدف إلى التحطيم الهادف للعالقات االجتماعية وتضر باحترام وسمعة 
الشخص وتقلل من شأنه وتمنع محاوالت التبرير وتقوض ببطء اإلنجازات من نحو النقل إلى  مكتب 

 )محاوالت العزل(.آخر، بعيد جدا  على األغلب عن الزمالء القياديين 
في كل ما سبق  (Balducci,etal.,2009,52) بالديوسي وآخرون مع (Kreiner, 2008, 76) ويتفق كرينير

ذكره لكنه يضيف مظاهر وسلوكيات أخرى وأهمها التحويل إلى األعمال التي تلحق األذى بوعي المرء 
كفاءاته  اص الشخص أو أدنى منلذاته أو تجرح المشاعر بالذات )مثل التكليف بأعمال من غير اختص

الوظائف أو ومن ثم سحب , ويم غير المناسب لألداء في العملويبدأ التق ,أو ليست من طبيعة عمله(
ولكنها تكون في الوقت نفسه أقل من المستوى المطلوب بشكل باعث  والتحميل المستمر باألعباء،, المهام

ويتبع كل ذلك تقييد أو قمع كل  التي ال معنى لها،مثل التحويل إلى الواجبات واألعمال  على الشلل،
من خالل النقد المستمر للعمل أو للحياة , الذات والتبرير والدفاع عن النفسإمكانات التعبير عن 

الشخصية والشتم العلني أو حتى الصراخ والتهديدات الشفهية أو الخطية واإلرهاب على الهاتف وصوال  
وأحيانا  يتم تقديم نصيحة تبدو ذات نية  سي أو حتى بوجود اضطراب نفسي،للتشكيك بعدم االستقرار النف

وأخيرا  ينتهي األمر بمحاوالت , نفسي للفحصحسنة ظاهريا  )حق يراد به باطل( لمراجعة متخصص 
التحرش الجنسي واإلجبار على القيام بأعمال مضرة  مباشرة من المضايقة المهينة المستمرة من نحو

 بالصحة. 
محاوالت التسبب بخسائر مالية للمعني )جعله يدفع (Cooper&Yeung,2002)كوبر ويونغ  ويضيف

مكتب أو تدبير المقالب المضرة حسم من المرتب..الخ( وتخريب مواد العمل أو ال تكاليف أمور مختلفة،
 وقد تتطور المضايقة وصوال  للتهديد أو حتى استخدام العنف الجسدي..الخ.  ,به

فيركزان على جعل الضحايا مهزلة ومستبعدين  (Hubert & hoven,2001,415)نأما هوبرت وهوف
والتعرض للنقد المستمر ولالنتقادات  ,الل التهديدومستنزفين من خالل التشكيك بأنفسهم وربما من خ

النقد البناء والتعبير عن الشكوك حول أداء الشخص أو مستوى العمل  ما تسمى مجازا   المدمرة والتي غالبا  
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ألنها ليست سوى رأي ال يمكن  فإن الشكوك تفتقر لألدلة الموضوعية والقابلة للقياس الكمي، وغالبا  
وليس تحسين األداء بل التجاهل والتهميش والنبذ وبالتالي عزل  ،ل السيطرةاالعتماد عليه وهي من أج

 .ر عرضة وأسهل للسيطرة واإلخضاع (الفرد واستبعاده )وهذا يجعل الناس أكث
لديه فتكلم عن خص ومعاملة مختلفة )على سبيل المثال شخص  (Kieseker,1999,125)كيسكير أما

وبالتالي تقليل الشأن  ,(مخالفة تأديبية لاندقيقة واحدة فيزادت كانت  استراحة الغداء طويلة ولكن إذا
حظات الشخصية المالللغة الهجومية و  والتصريحات التي تحط من االحترام وتجعل الفرد هدفا   والسخرية،

إضافة  إلى تحديد األهداف والمواعيد النهائية والتي هي غير قابلة للتحقيق أو التي يتم  ,واللغة السيئة
 تغييرها دون إشعار أو سبب .

 واآلخرين: عية للمضايقة على الفرد النفسية والجتماو  الجسدية اآلثار -سابعاا 

على المدى الطويل في  المرتبطة بالتعرض للمضايقةيبدو أن هناك قائمة من اآلثار الصحية السلبية 
وترتبط العديد من اآلثار بالتعرض لفترات طويلة لمستويات عالية من اإلجهاد والضغط، , مكان العمل

فاإلجهاد يمكن أن يكون جيدا  لجعلنا في حالة تأهب لمواجه مرحلة الخطر فيسمح للجسم بمراجعة متتابعة 
ويمكن ة, لجسدية في الحياة والظروف الطارئس لدينا للتعامل مع التهديدات المعدل ضربات القلب والتنف

المشاكل المالية، واألمن لظروف مهددة للحياة مثل  لالستجابة أن يكون سببها اإلجهاد تحسبا   أيضا  
 كما أن القلق المتوسط يشحذ طاقتنا ويدفعنا للعمل لتخفيضه فيكون قلقا  ميسرا  ومفيدا . , الوظيفي

وأصبحنا  أكثر عرضة لمواجهة التهديدات ذات الطابع النفسي،نكون لكننا في عالم العمل الحديث و 
ولكي , أو باستجابات عصابية مؤذية ةمثمر إما باستجابات تكيفية  للضغطو  لإلجهاد مرغمين لالستجابة

فسه ولنبدأ نوضح الفكرة سأقوم بوضع ثالث نقاط رئيسية تبين أثر اإلحساس بالمضايقة على الفرد ن
 .للجانب االجتماعي بالجانب الجسدي ومن ثم ننتقل للجانب النفسي وصوال  

 :آلثار الجسدية لإلحساس بالمضايقةا -0
الحظ الباحثون أن هناك مجموعة من اآلثار الجانبية الجسدية تظهر لدى األفراد الذين يقعون ضحايا 

أولى ( Bennett,2006,972) ويحدد بينتت, ان ذلك في العمل أو المدرسةلإلحساس بالمضايقة سواء  أك
 هذه اآلثار انخفاض المناعة ضد العدوى مما يؤدي إلى نزالت البرد المتكررة، والسعال واألنفلونزا والحمى.

مع بينت في ضعف المناعة لكنه يضيف مجموعه من اآلثار  (Leymann,1996, 86-88)ويتفق ليمان 
االت التي تعامل معها وقد ذكر هذه اآلثار بالترتيب حسب الجسدية التي تم تشخيصها من خالل الح

 األكثر شيوعا  :
 ارتفاع ضغط الدم. -1

 صداع وصداع النصفي. -2

 فقدان الشهية )رغم أن عدد قليل من الناس يميلون إلى اإلفراط في تناول الطعام(. -3

 متالزمة القولون المتهيج. -4
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أو في موقع " الحادث أو المكان أو  ،اعات العملأو أثناء أو بعد اجتم أي رد الفعل القيء قبل التقيؤ: -5
الشخص أو أي شيء له عالقة بالتعرض للمضايقة أو حتى من مجرد التفكير فقط في الذهاب إلى 

 أماكن معينة أي مكان العمل.

 .هجمات قلبية -6

 آالم في الصدر والذبحة الصدرية. -7

 سكتات الدماغية. -8

عن األمن الوظيفي والكفاءة إلى أن األمراض التي تصيب  في بحثه (Jansila, 2004, 62) ويؤكد جانسيال
 العاملين في العمل دون وجود مشكلة عضوية إنما السبب فيها السلوكيات العدوانية والغير إنسانية والتكتل

)مثل عدم  ومثال ذلك الحماقات الغير عادية والغير مبررة فيزيولوجيا  , الغير أخالقي المعروف بالمضايقة
( واضطراب التوازن والتعرق ..الخ رة، أو الميل إلى إسقاط أكوابى التقاط األشياء الصغيالقدرة عل

والعضالت مع عدم وجود سبب واضح وآالم الظهر والحاجة المفرطة  واالرتجاف والخفقان وآالم المفاصل
ومشاكل في  لشد أو طحن األسنان والتشنجات الالإرادية والخدر وخاصة في القدم وأصابع اليدين والشفاه

التعب الشديد عند التعرض للضوضاء الصاخبة أو األضواء و العين وشكاوى فجائية "بين عشية وضحاها 
 الساطعة وتطور الحساسية الجديدة. 

في االرتفاع المتزايد  مباشرا   أن التعرض للمضايقة كانت سببا   (Platania,2012,73) بالتانيا ويؤكد
، ومتالزمة التعب (MS) مرض السكري، والربو، والحساسية، والتصلب المتعدد باإلصابة بأمراض مثل:

 (ME).المزمن
 اآلثار النفسية لإلحساس بالمضايقة: -1

أن الحيرة واالرتباك، وعدم القدرة على  (Archer, 1999, 105)تتعدد اآلثار النفسية للمضايقة ويرى آرتشر
أشخاص مهمين في  القوي وخاصة من المؤازرة من فهم ما يحدث أو لماذا يحدث واإلحساس بالحرمان

واإلحساس القوي بإنكار الواقع وعدم القدرة على إقناع الفرد لنفسه بأن التجربة كانت  ،السلطة والقيادة
 حقيقية هي أولى اآلثار النفسية للتعرض للمضايقة في مكان العمل.  

ايقة في مشاكل النوم واالستيقاظ في وقت مبكر اآلثار النفسية للمض (Jansila, 2004, 62) ويحدد جانسيال
 .ومشاعر العصبية والقلق ونوبات الهلع، ،ورؤية الكوابيس

سرعة و البكاء الفجائي  اآلثار النفسية في (Cooper &Yeung , 2002,113-114)ويحدد كل كوبر ويونغ
زيادة الوعي و  حيانشديد مفاجئ وعنيف في بعض األنوبات غضب و  التهيج، والحساسية النفسية المفرطة

 والهروب لعالم البيئة من عالم ""الرغبة في إنقاذ الكوكب شعور وهو وزيادة احترام العالم الطبيعي، البيئي،
سيطرة ذكريات الماضي ويشعر الفرد أنه غير قادر على إيقاف ، و اإلنسان الذي أصبح مهددا للفرد

صعوبة في و بح متقطعة، وخاصة من يوم إلى يوم ضعف الذاكرة والنسيان وميل الذاكرة ألن تصو  تشغيلال
 تعلم معلومات جديدة.
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 خدر عاطفي،و  بعدم الجدارة وعدم استحقاق شعور عميقو  تدني احترام الذات، وانخفاض الثقة بالنفسو 
 .العبوس )عالمة األضرار النفسية الداخلية(و  انعدام التلذذ، وعدم القدرة على الشعور بالحب أو بالفرحو 

زيادة االعتماد على و  اإلحساس بشلل بالتفكيرو  والنفور وتجنب أي شيء يذكر بالتجربة المؤلمة ةالنرفز 
مواد معينة أو على األدوية )الكافيين والنيكوتين والكحول، وأقراص النوم، المهدئات، مضادات االكتئاب، 

تب على ذلك من مشاكل اإلسراف المالي وما يتر و  والمواد األخرى( مما يؤدي لمزيد من المخاطر الصحية
 .(Hubert, & Veldhoven, 2001,420) األفكار االنتحارية والقتل في بعض الحاالتو  مالية

رد و  اإلرهاق والتعب المزمنو  التهيج النفسيو PTSD .بـ ظهور اضطراب الشدة ما بعد الصدمة والمعروف و 
 فقدان الطموحو  فقدان االهتمامو  نيسلوك اندفاعي غير عقالو  الرهابو  سلوكيات التجنبو  الفعل االكتئابي

 .(Porteous, 2002,23)شعور ساحق بالظلم ورغبة قوية في القيام بشيء حيال ذلكو 
 اآلثار الجتماعية واإلنتاجية لإلحساس بالمضايقة: -3

عبارة عن  ((Websterتستهدف المضايقة بشكل مباشر األمن الوظيفي الذي يعتبر وفقا لقاموس وبستر 
وتعني الشعور باألمن والثقة واالستقرار واالستقاللية في ظل  jobوالوظيفي  Securityمن كلمتين هما األ

وبالتالي المضايقة تهدد قيام الفرد في واجباته المطلوبة بأمان  ,القيام بواجبات ونشاطات معينة
 (,Jansila , 2004 11)واستقرار

للفرد  ستمرار هذا التعرض يسبب آذى نفسيا  وبالتالي فإن تعرض الفرد للسلوكيات المضايقة في العمل وا
النفسية واالجتماعية  كل المصادر يهدد صالبته النفسية فيفقد الفرد الثقة بفاعليته وقدرته على استخدام

 وانفعاليا   معرفيا   سلوكيا   وبالتالي سيعكس نمطا   ,المتاحة لكي يواجه بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة
نتاجيا    .(276، 2007 )رضوان، رهاقاتومة اإلعن مقا عاجزا   وا 

ذا ألقينا نظرة على لغة األرقام لنتعرف على اآلثار بشكل بياني أكثر دقة فنجد العديد من األمثلة فقد  وا 
من القوة العاملة تعرضوا للمضايقة %  3,5أن  (1990)أظهر البحوث التي أجريت في السويد في عام 

ضحايا المضايقة وفي حالة تدني وضعف  وامن العمال أصبح مليون 4.5وهو األمر الذي يجعل حوالي 
 .((Leymann, 1993, 50 االنتاج

مليون عامل  4وكذلك فمن الممكن أن يتعرض أكثر من  واألرقام مماثلة في الواليات المتحدة األمريكية،
 ((Paoli & Merllie, 2000وميرالي واستنادا  إلى دراسة بايلو ,(Davenport, et al.,,1999, 18) للمضايقة

من العمال في الواليات المتحدة، أي عامل واحد من %16,8من العمال في أوروبا، و % 11يجري مضايقة
من هؤالء الضحايا السبب  في تعرضهم  %81وأن  ,ن العمل هم ضحيةمكافي عمال  6أصل كل 

داراتهم.   للمضايقة هم رؤسائهم في العمل وا 
من االتحاد األوروبي، طبقا  لتقرير لمنظمة العمل الدولية  بلدا   15وأظهرت نتائج دراسة، أجريت في 

مليون من  3و مليون من العمال تعرضوا للعنف الجسدي،6، أن (1998))منظمة العمل الدولية( في عام 
 .وهذا يعني خروج عدد كبير العمال من العمل وخسائر مادية ( (Gary, 2010,24العمال تعرضوا للمضايقة 
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 ,من قوة العمل قد تعرض للمضايقة%53ر األبحاث، التي أجريت في المملكة المتحدة، أن وأظهرت آخ
ليون من العمال م 1وفي إيطاليا من المعروف أن ما يزيد على  ,منهم مثل هذه األحداث %78وشهد 

لناس وبناء عليه وباالستناد لكل هذه األمثلة من بلدان مختلفة تبين بوضوح أن عدد ا, تعرضوا للمضايقة
 ,Gary الذين يقعون ضحايا للمضايقة هو أعلى من أي نوع آخر من القضايا السلبية في مكان العمل

 وبالتالي انعكاسات سلبية على العمل وخسائر مادية على حساب جودة ونجاح العمل.  (.(2000,24
 صحيةال المشاكل في تسهم أو تسبب أن يمكن العمل خصائص وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن

 واالعتالالت المعوية المعدية واألرق واالضطرابات واالكتئاب القلق والحنق، واضطراب الغيظ النفسية مثل
 الصحية الخدمات على واالجتماعي االقتصادي والعبء الهيكلية، العضلية الوعائية، واألمراض القلبية

النفسية والصحية وبالتالي تحسين وبالتالي فإن تحسين بيئة العمل يعني تخفيض األضرار , واالجتماعية
)منظمة  شروط حياة العاملين األمر الذي ينعكس إيجابا  على بيئة العمل وصحة العامل ومستوى إنتاجه.

 (2004،47،الصحة العالمية
 تعقيب

 الكبير للباحثين الغربيين مماهتاإلطالع على اإلطار النظري لإلحساس بالمضايقة الحظت الباحثة اال بعد
إلحساس بالمضايقة في العمل في محاولة لتوصيف هذه اأعراض مظاهر و أشكال ومراحل و يد في تحد

الظاهرة وتحديد السلوكيات المعادية التي تدق ناقوس الخطر من أجل حماية األشخاص من الوقوع 
من خالل نتائج الدراسات والبحوث  نتائج الباحثينوقد استمدت , كضحايا المضايقة في مكان العمل

 .سة الحالة وسجالت الشكاوي والتشخيص اإلكلينيكي والمقابالت والدعاوى المرفوعة بهذا الخصوصودرا
ومن ناحية أخرى الحظت الباحثة قلة االهتمام من قبل الباحثين على الصعيد المحلي والعربي بهذه      

ضوء أكثر على هذه المشكلة التي تهدد نسبة كبيرة أبناء المجتمع, وهذا ما يشير إلى ضرورة تسليط ال
 المشكلة, ووضعها موضع الدراسة والبحث.
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 .امليول العصابية -احملور الثاني
 :توطئة
 وخاصة النفسية باألمراض عالقة لها أن على الشخصية سمات من كسمة العصابية إلى النظر استمر
 من مرتفعة اتعلى درج األفراد حصول أن واعتبر(Eysenck)  أيزنك جاء أن إلى واالكتئاب القلق

نما لديهم ،)المرض النفسي( العصاب من يعانون أنهم يعني ال العصابية  للمعاناة أو االستعداد القابلية وا 
 أي ميوال  عصابية. العصابية المشكالت من
, ومكوناتها, وصفات الشخصية العصابية, مفهوم الميول العصابيةالباحثة في هذا المحور  تتناولو 

للميول العصابية, كما تستعرض وجهات نظر بعض العلماء حول العصابية, ثم  واالتجاهات المفسرة
 تقديم ربط مبسط للعالقة ما بين اإلحساس بالمضايقة والميول العصابية.ل ةحاولم

 :مفهوم الميول العصابية -أولا 
 والميول العصابية تسمى أيضا  ,  تعني العصابسمة من سمات الشخصية وال الميول العصابيةتعد 

 (.Gray,1981, 246) )العصابية( كما تسمى )عدم االستقرار االنفعالي( أو )عدم االتزان االنفعالي(
وبحسب معجم الطب النفسي تستخدم كلمة العصابية لوصف حالة تشمل القلق الذي يتم التعبير عنه 
مباشرة أو من خالل آليات دفاعية في صورة أعراض الوساوس أو المخاوف أو االضطرابات 

   (.212بال تاريخ،  .)الشربيني،السلوكية
 العصابية الميول مقياس على مرتفعة درجات على يحصلون لذينا األفراد أن  (Eysenck)أيزنك ويرى

 تقلب منخفضا ، ويعانون من ألدائهم تقييمهم مستوى ويكون قدراتهم، من أعلى أهداف وضع يميلون إلى
 على يحصلون الذين األشخاصا فيشكو  لإلثارة، والقابلية ،ومشاعر النقص والعصبية، واألرق، المزاج،
. واألرق الهضمية، واالضطرابات كالصداع، جسمية نفسية أعراض البعد من هذا على مرتفعة درجات

(Van der  Zee, et al., 1999, 307) 
 استعداد ذا الشخص تجعل وشديدة، مستقرة غير انفعالية سمة" أنها العصابية على للميول أيزنك وينظر
 .ديدة الشالضغوط )اإلرهاق( مواقف في عصابية أعراض لتطوير مسبق
 وأنها سمات الشخصية ىإحد هي الميول العصابية أن (McCrae& John,1992)وجون ماكري ويرى

 ،Depressionواالكتئاب  ،Hostilityوالعدائية  ،Anxietyالقلق  على تركز التي الشخصية السمات تتضمن
 .Vulnerability لالنجراح والقابلية ،Impulsivenessواالندفاع  ،Self- consciousnessت بالذا والشعور
 .( 112، 2000)رضوان،
 الفرد ميل يجعل أنها على الميول العصابية (Vander Zee, et al.,1999,311)وآخرون زي فاندر ويعرف
 بتلك ومعرفية مرتبطة ةسلوكي بسمات ويتصف شديدة، سلبية انفعاالت يخبر لكي استعدادا   أكثر

 االنفعاالت. 
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لقياس  تستخدم الشخصية أبعاد من بعد على أنها الميول العصابية إلى(Nash, 2010, 35)  ناش وينظر
 .السلبية للمثيرات الفرد يتعرض عندما المزاج وحساسية االنفعالي، الثبات مستوى

ومقياس كاتل لعوامل ،  (EPQ)زنكبتحليل استخبار أي (Costa& McCrae,1985) وقام كوستا وماكرى
 ,Extraversionواستخرجا ثالثة عوامل كبرى للشخصية هي االنبساط  ،(PF 16) الشخصية الستة عشر

وخلصوا , Open Closed to Experienceواالنفتاح مقابل االنغالق على الخبرة  Neuroticismوالعصابية 
والتعريف الذي قدمه كوستا , العصابية وأكثرها شموال  الميول  إلى واحد من  أبرز التعريفات التي تناولت

 أن الميول العصابية مفهوم يتضمن ستة مظاهر أو سمات نوعية مميزة وهي:هو  ومكري
 (.والشعور بالهم، وسرعة االستثارة كالخوف،القلق ) -1

 (.حباطاتكالتوتر عند التعرض لإلالغضب ) -2

 (.والتشاؤم، والشعور بالضيقكاالنقباض، االكتئاب ) -3

 (.ن ضبط االندفاعات أو التحكم فيهاكالعجز عاالندفاعية ) -4

 (.العدائية )كالشعور بالعداء اتجاه اآلخرين -5

ن القدرة على اتخاذ كضعف القدرة على تحمل الضغوط، والعجز، واليأس، وفقداسرعة االستثارة ) -6
 .قرارات صائبة(

مستخلص  Howard & Howardرأي  يوضح األوجه الستة لعامل العصابية ومستوياته حسب (2)الجدولو 
 .Costa &  McCraeمن نموذج 

(األوجه الستة لعامل الميول العصابية ومستوياته1جدول)ال  

 (N)األوجه)معتدل( 
 العصابية

 مرن )قابل للتكيف(
(-N) 

 (N)متوسط )معتدل(
 (N)+منفعل مستجيب

 غير مرتاح قلق: قلق/هادئ هادئ مسترخ: القلق
 سريع الشعور بالغضب شيء من الغضب بطئ الغضب سك:متما الغضب والعدائية

 يفقد عزيمته بسرعة يحزن أحيانا   يفقد عزيمته ببطء االكتئاب وتثبيط العزيمة
 يسهل إحراجه يحرج أحيانا   يصعب إحراجه لوم الذات

 يسهل استثارته يستسلم أحيانا   يقاوم اإللحاح واإلثارة االندفاع والتهور

عصاب والقابلية ال
 النجراحل

 بعض الضغوط يعالج الضغوط بسهولة
صعوبة التكيف وعد 
القدرة على تحمل 

 الضغوط
Howard & Howard, 1995,11)) 
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أي Neurosisالميول العصابية بأنها قابلية أو تهيؤ لإلصابة بالعصاب  (2000،25)عبد الخالق،ويعرف 
زل وال يحدث فيه خلل في االضطراب النفسي وهو اضطراب وظيفي بسيط ال يحتاج صاحبه إلى ع

 .استبصار المضطرب بحالته فهو يدرك غالبا  سوء توافقه ويضيق بأعراضه ويشكو منها
والحسد  تتميز بالقلق والنكد سمة شخصيةالعصابية أن الميول ((Thompson, 2008, 542ويرى تومسون

األفراد الذين يسجلون درجات عالية على العصابية هم أكثر عرضة من المتوسط  أن ويضيف ,والغيرة
أنهم يستجيبون كما المزاج المكتئب،و  الشعور بالذنب، الحسد، الغضب، القلقذه المشاعر أي لتجربة مثل ه
اط الطفيفة ، وهم أكثر عرضة لتفسير الحاالت العادية كحاالت مهددة، واإلحبضغوطاتبشكل أكبر لل

 ،الخوفمثل  باالضطرابات النفسية الذي ينذر عامل الخطرفالميول العصابية , بأنها صعبة بشكل يائس
 ، واضطرابات القلق األخرى.اضطراب الهلعو  ،الوساوس ،االكتئاب

في مقالته  ((David, et al., 2008, 168س فيقول ديفيد وآخرونوأما عن الميول العصابية وعالقتها بالجن
بينت أنه في المتوسط النساء يسجل  من نتائج دراستهإالمنشورة في مجلة الشخصية والعلوم االجتماعية 

وقد بحثت هذه الدراسة الفروق بين الجنسين في سمات , معدال  أعلى من الرجال في الميول العصابية
حيث وجد أن النساء سجلن نسبا  أعلى بكثير , دولة 55' العوامل الخمسة ' في أنحاء  الشخصية باستخدام

 دولة تمت دراستها.  55من أصل  49من الرجال في 
نه في البعد المقابل للميول العصابية نجد االتزان إ (Michael& Ronald ,2009,5) ويقول مايكل وروالند

وأقل في رد الفعل  منخفضة في العصابية هم أكثر استقرارا   فاألفراد الذين يسجلون درجات االنفعالي،
وما  أكثر سعادة ورضا  عن وعم, لمزاج، وأقل عرضة للشعور بالتوترفي ا واعتداال   لإلجهاد، وأكثر هدوءا  

وفي ما يتعلق بالميول العصابية والجنس يرى الباحثان أن اإلناث أكثر ميال  للعصابية من الذكور , حياتهم
 عازبين أكثر عصابية من المتزوجين.وأن ال

ن طائفة واسعة من االضطرابات العقلية إ  (Malouff & Schutte,2005,101-102)ويقول مالوف وشوت
ومن , السريرية ترتبط بمستويات مرتفعة من الميول العصابية بالمقارنة مع المستويات في عموم السكان

االضطراب عة نجد اضطرابات المزاج مثل االكتئاب و االضطرابات المرتبطة بالميول العصابية المرتف
كما أن  المرض، توهم، و اضطراب الهويةو  ،اضطرابات األكل، واضطرابات القلق، الثنائي القطب

, االضطرابات األخرى ها فياضطرابات المزاج تميل إلى أن تكون أكبر من ذلك في الميول العصابية من
بشكل عام تميل إلى أن تكون  DSM-IVكما هو موضح في  اضطرابات الشخصيةباإلضافة إلى أن 

 مرتبطة مع الميول العصابية المرتفعة ويضيف مالوف أن اإلناث لديهم ميول عصابية أكثر من الذكور. 
اتجاه الفرد إلى اإلحساس بضعف االتزان أو الخلل  بأنها الميول العصابيةيحدد  حنورةلذلك فإن و 

 يمكن تسميته باالتزان االنفعالي أو النضج الوجداني أو قوة األنا االنفعالي، وهي متصل ذو قطبين أولهما
 (.26, 1998، األنا أو الميول العصابية )حنورةوالثاني يسمى بالضعف الوجداني أو ضعف 

رجات مرتفعة على هذا البعد إلى أن تكون استجابتهم االنفعالية فيميل األشخاص الذين يحصلون على د
مبالغا  فيها, كما أن لديهم صعوبة في العودة إلى الحالة السوية بعد مرورهم بالخبرات االنفعالية, وتتكرر 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Trait_theory&usg=ALkJrhjl8uacS33E4j8yA3pX9wgwtts9oQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anxiety&usg=ALkJrhhll3Rlin7oOtF15zYEzMmI_RHJaw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anger&usg=ALkJrhithOxizNdv94YygxkUtUO3RJqiBw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Envy&usg=ALkJrhg3bEWBq9DAazYozU6KXjoCK1m_2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Guilt_%28emotion%29&usg=ALkJrhiziS_bI69jKO54xKVVEafLbwnrig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Depression_%28mood%29&usg=ALkJrhgm20xQdog7cBtDJzkLq880XEsKPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stressor&usg=ALkJrhiz9aZlNsLLhaNI6xLnt6Vyvvtnug
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_factor&usg=ALkJrhh2GJ1sdO9wxWrb8pGHNQlV4e2khg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_disorders_and_gender&usg=ALkJrhja7hU8ou5IwHfUry5eEWqi2vDN5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_disorders_and_gender&usg=ALkJrhja7hU8ou5IwHfUry5eEWqi2vDN5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Phobia&usg=ALkJrhgS_TmtkvO4s4dpzKtfI4DKGCdy-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Depression_%28mood%29&usg=ALkJrhgm20xQdog7cBtDJzkLq880XEsKPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Depression_%28mood%29&usg=ALkJrhgm20xQdog7cBtDJzkLq880XEsKPA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Panic_disorder&usg=ALkJrhi6aj_TuaShDAW0DZT6kRxiHIsW4A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_disorder&usg=ALkJrhgWPlha_q5TECUAIUdRLf72c9AudQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_disorder&usg=ALkJrhgWPlha_q5TECUAIUdRLf72c9AudQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_disorder&usg=ALkJrhgWPlha_q5TECUAIUdRLf72c9AudQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anxiety_disorders&usg=ALkJrhjNUwqU6B__I6FXLi2ZdoIwIzpa1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eating_disorders&usg=ALkJrhgF-Wh4fZlw2keICD7jyB8-JOk78w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative_identity_disorder&usg=ALkJrhhFtAoHJiN26hp7U1kZWcvwu50c1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hypochondriasis&usg=ALkJrhg_UWoukAi-nxJSPdbGjK-tYlhngQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Personality_disorder&usg=ALkJrhiFG4XB3ukaWYO5tkYOFjVAxgmTLg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-IV&usg=ALkJrhhvgVJHrE6sAdVIcSqIXgeGGYYwzw
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الشكوى لدى هؤالء األشخاص من اضطرابات بدنية غامضة من نوع بسيط مثل الصداع واالضطرابات 
ر االنفعالية ق وآالم الظهر كما يقّرون بأن لديهم كثيرا  من الهموم والقلق وغيرها من المشاعالهضمية واألر 

 .(1987،295)عبد الخالق،الكريهة أو السيئة 
في ظل المواقف العصبية الضاغطة  وي عد مثل هؤالء األفراد مهّيئين لإلصابة باالضطرابات العصابية

أو االستعداد مع االنهيار العصبي الفعلي, فمن الممكن أن يكون ولكن يجب أاّل يختلط مثل هذا التهّيؤ 
لدى شخص ما درجة مرتفعة من العصابية ومع ذلك فإنه يقوم بكفاءة بوظائفه في مجاالت العمل والجنس 

 (.1987،294)عبد الخالق،سرة والمجتمع واأل
افق المتعثر لدى الفرد ويظهر شكل من التو الميول العصابية هي أن بالقول وتخلص الباحثة مما سبق إلى 

ن لم يكن بالشكل السوي  على هيئة أعراض نفسية وجسمية إال أن الفرد يبقى قادرا على القيام بوظائفه وا 
وتعتقد الباحثة أن وجود  والمطلوب ودون حاجة إلى الدخول في إحدى مؤسسات رعاية الصحة النفسية.

فراد، فمستويات القلق المنخفضة تعطي محركا  عا  إيجابيا  لألالميول العصابية في حدودها الدنيا قد تكّون دف
ودفعا  إلتمام األعمال، كما أن بعض الوسوسة قد يجعل من األفراد أكثر دقة  وترتيبا  في أعمالهم وهو 
الشيء الذي تتطلبه بعض الوظائف، والخوف على الصحة قد يجعل األفراد يسلكون نمطا  صحيا  يحسن 

بين العصابية كاضطراب يعود  بالتالي فإن الخط الفاصل ما بين العصابية كاستعداد وماو  نوعية حياتهم.
لى قدرة الفرد في التعامل معها.     إلى الدرجة وا 

 :مكونات الميول العصابية -ثانياا 

الباحثة أن الميول  تتعددت اآلراء حول مكونات ومحددات الميول العصابية، ومن خالل مقاطعتها وجد
لوسوسة وتوهم او  لخوفاو  الندفاعيةاالنجراح و الغضب و او تتضمن الميل للقلق و لالكتئاب  العصابية

 المرض وهو ما سيتم نقاشه:
 :الميل للقلق (0

يعرف الميل للقلق على أنه حالة مستمرة تجعل الفرد يميل خاللها إلى الشعور بالضيق والتهديد بطريقة 
واضح المعالم في العالم الخارجي ويميل لوضع قيود غامضة ويميل إلى االنزعاج بسهولة من شيء غير 

 (.2005،104)الزراد،ب أن يفعله وما ال يجب أن يفعله صارمة على ما يج
لست بحاجة ألن " الذي أثار االهتمام بمفهوم القلق هذه الظاهرة إذ يقول: (1717-1715)وقد أكد فرويد 

على األصح هذه الحالة االنفعالية بطريقته الخاصة منا قد عانى مرة هذا اإلحساس أو  أعرفكم بالقلق فكل  
لماذا يعاني أصحاب الدرجات المرتفعة من  غير أنني أعتقد أن السؤال الذي لم يطرح كما ينبغي هو:

 .(74، 1781)عباس، قلقا  أكثر وأشد من بقية الناس؟"العصابية على األخص 
حياة المعاصرة مثل ألبير كامي الذي أطلق على لقد أبرز كثير من الكتاب الداللة الكبيرة للقلق في ال

الحقبة التي نعيش فيها "قرن الخوف" و و.ه.أودن في قصيدته " عصر القلق " ولكن فمن الصعب رغم 
 )بيك، .ات الهيروغليفية المصرية القديمةذلك أن تقول إن مفهوم القلق مفهوم حديث فنحن نجده في الكتاب

2000 ،148) 
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 :تيةلقلق التغيرات اآلوتشمل اضطرابات ا

 خص في حاالت القلق مشاعر الخوف من حيث النواحي الشعورية أو الوجدانية تسيطر على الش
 الشعور بالعجز عن اتخاذ قرارات حاسمة أو سرعة اتخاذ قرارات ال تنفذ.واالكتئاب و 

 صابين غالبا  وقد تبين أن القلقين والع ,بات فكرية في شكل تبني اتجاهات وأفكار ال منطقيةاضطرا
يضعون متطلبات ويميلون إلى نقد الذات الشديد و  ,ما يتبنون أفكار مطلقة متطرفة وغير واقعية
 صارمة على ما يجب أن يفعلوه و ماال يفعلوه.

  الجانب السلوكي من القلق فيتعلق بالتورط واالنغماس في سلوك ظاهر من الخوف والتوتر عند
يولوجية ست الشديدة من القلق يبدأ الشخص في معاناة تغيرات ففي الحاالو  ،اختبار موضوعات القلق

-2005،123،واإلسهال والدوار والعرق البارد)الزرادكسرعة دقات القلب والتشنج وتقلصات البطن 

124). 
ذا كان وجود الشخصية العصابية الزمة يةوجود العصاب دويع رئيسية من  الشرط الرئيسي للقلق المرضي وا 

ى فإن القلق يعتبر أيضا  سمة رئيسية تصاحب الميول واالضطرابات العصابية حت ,تطورهقلق و لوازم إثارة ال
 .(303, 1774,) إبراهيمال تبدو متسمة بالقلق بالضرورة

 القلق العادي أو الموضوعي راض النفسية القلق إلى نوعين هماوعادة ما يقسم العاملون في مجال األم
 .( 76-75, 1784,)الزراد  القلق المرضي العصابيو 

 الميل إلى الكتئاب : (1
وهو الميل للشعور باألسى واليأس والعجز وعدم الرضا مع اإلحساس بالخواء وفقدان اإلحساس بالمتعة 

 .(34، 1778في الحياة )حنورة،
:"االنقباض في المزاج واجترار األفكار السوداء، والهبوط في  ( بأنه433, 1993وقد عرفه )موسى، 

سيولوجية قد يصاحبه بعض اإلرجاع العقلي المرضي، وقد يكون أحد طوري ذهان الهوس الوظائف الف
 وقد يحدث نتيجة التعرض لمشقة من قبيل االستجابة المرضية لها". ,واالكتئاب

ال  نويمثل االكتئاب واحدا  من المكونات األساسية في الميول العصابية، فعلى ما يبدو أن األفراد الذي
ة الصدمات والتعامل بنجاح مع األزمات ويتصفون بنمط تفكير سوداوي قلق ومتصلب يستطيعون مقاوم

 لديهم استعداد أكبر من غيرهم لتطوير درجات عالية من العصابية.   
 :للغضب الميل (1

وتسمى أيضا  عدائية الغضب حيث يظهر األشخاص ميال  ألن يكونوا سريعي الغضب وأصحاب مزاج     
 .(42، 2008)الملحم،ام معهم نقال  عن سيء مع صعوبة باالنسج

ال تريحه وتسبب له تهديدا  ألمنه وسالمته، أو تحرمه  فالغضب رد فعل الفرد تجاه مواقف وأشخاص،    
 (14، 1774 )صموئيل،من آماله وطموحاته، أو تسيء لكبريائه وكرامته.
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ص ألخر باختالف العمر ولكن استثارته تختلف في حدتها من شخ وبالتالي الغضب هو أسلوب دفاعي
        والقدرة على التحكم باالنفعاالت.

 لالنجراح: لالمي (1

( فإن األشخاص الذين يحققون mcCrae& costa,2003,48وتعني سرعة التأثر بالضغوط، وبحسب )
درجة عالية من القابلية لالنجراح يكونون غير قادرين على التعامل مع الضغوط. نقال  عن 

 (42، 2008)الملحم،
 الميل لالندفاع: (1

عن السيطرة  والعجزهي الميل لالستسالم الشخص لإلغراءات، (mcCrae& costa,2003,48وبحسب )
يتجهون إلى اإلفراط في األكل واإلنفاق والمغامرة، مع  نو االندفاعيعلى الرغبات الملحة واألشخاص 

 (42، 2008ملحم،الالعلم بأن الفرد يشعر بالندم بعد خضوعه لتلك الرغبات. نقال  عن )

 :الميل للخوف (1
وهو ميل للخوف الدائم من أوضاع أو مواضيع غير مخيفة بطبيعتها وال يستند الخوف منها إلى أساس 

تكون مرتبطة بموضوعات أو مواقف ليس بها تهديد أو خطر أو أذى  ماواقعي وهذه المخاوف غالبا  
  .ظاهر

ته، ويعتبر الخوف استعدادا  فطريا  أو دافعا  فطريا  والخوف هو رد فعل الجسم في مواجهة شيء يهدد سالم
 (.7، 1787 )حبيب، . وللخوف أشكاله ومظاهرة وأعراضهداخل اإلنسان يساعده على حماية نفسه

ولكن عندما يصبح لدى الفرد ميل دائم للخوف فإنه يدخل في دائرة االضطراب فالخوف العصابي أو    
بل قد يدفع لهدمها، فغالبا  ما يتحالف الخوف مع اإلعياء والمرض  المتطرف ال يعاون في بناء الشخصية
 (.1787،37 )حبيب، والجهل والكراهية وعدم األمن واليأس

 :للوسوسة الميل  (1
هو تفكير غير مرغوب يجعل الفرد يميل إلى أن يكون منظما  تنظيما  جيدا  وثقل نفسه بالتفاصيل غير 

ويصنف الوسواس , مال واالفتقار إلى النظام الشديدلوساوس إلى اإلهالهامة بينما يميل األفراد منخفضي ا
القهري كما هو معروف ضمن االضطرابات العصابية ويرى فرويد أن التكوين البيولوجي والوراثي والنفسي 

ويرى فرويد بأن سمات الشخصية تتكون في الطفولة المبكرة  لعصاب,ايمثل العوالم التي تسهم في نشأة 
ر التالي للشخصية هو مجرد تطور لهذه السمات أي المبدأ الذي ينطوي على النمو السوي وأن التطو 

والشاذ, وتقرر النظرية التحليلية أن الشخصية الوسواسية تنشأ عن رد فعل ضد اإلثارة الجنسية ويشمل 
 (.2004،42، )الدواشالخالفات التي تقع بين األبناء واآلباء

ثي دورا  مهما  في نشأة الوسواس وهناك عامل التنشئة االجتماعية ار و الأما عن األسباب فيلعب العامل 
الخاطئة والتربية المتزمتة الصارمة المتسلطة اآلمرة والناهية والقامعة, باإلضافة على تقليد سلوك الوالدين 

ليون ن الوالدين المتشددين هم أنفسهم جامدون وكماأ كما ,مرض الوسواس القهري يحددهأو الكبار الذي 
 .وقد يكونون معزولين اجتماعيا   ,االحتمال لجوانب الضعف وعدم االتساق لدى الطفل اقليلو 
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أي أن للمرض أساسا  تكوينيا  يكون  ,يوجد اتجاه معتدل ينظر للمشكلة من زاوية الوراثة والبيئة معا   اكم
ندما يواجه المريض وكذلك ع ,ويكون غير متزن انفعاليا   ,مسؤوال  عن الضعف الوراثي لدى المريض

وعلى ذلك فالتفاعل بين هذه العوامل  ,الحوادث والخبرات اليومية وأساليب التنشئة االجتماعية غير السوية
 .(57- 50, 1778)سعفان,  مسؤوال  عن ظهور أعراض الوسواس القهري. نبشكل دينامي يكو 

نه مقبل على ارتكاب أمه أو ن األمراض سوف تهاجإالفرد ومن األفكار الوسواسية التي تسيطر على 
وقد يجد الفرد نفسه مضطرا  إلى حفظ بعض القواعد  ,أو جنسي يأو يريد ارتكاب فعل إجرام ,جريمة ما

 والقوانين عن ظهر قلب أو يرتدي مالبسه بطريقة معينة أو يأكل وينام وبطريقة محددة.
سية فالوسواس ال يقتصر على أشياء والواقع أن جميع األشياء واألفكار واألفعال قد تصبح قهرية وسوا

, 2007)العنزي,  .ق فرويد عليه مرض الحياة اليوميةوأفكار معينة خالية في الحاالت الشديدة ولذلك أطل
46) 

 :الميل لتوهم المرض (1
ويدل الميل لتوهم المرض على ميل عام الكتساب أعراض نفسجسمية تجعل المتوهم للمرض يظهر 

 .لصحية ويطالب بكثير من االنتباه العاطفي ممن حولهاهتماما  كبيرا  بحالته ا
ن اإلعياء الذي ال يعرف إوقد عرف هذا االضطراب منذ العصور اإلغريقية، حيث يقول العالم هيبوقراط 

يجعه شيء من بدنه وال يحس بوجعه في أكثر حاالته فعقله يو كما يقول من  له سبب ينذر بمرض،
فاهتمام المريض  ,يشير إلى علة في القوى اإلدراكيةإلحساس به مختلط، واإلحساس بوجود مرض دون ا

هؤالء  حيث تدل البحوث العلمية الدقيقة التي تجرى على مثل الزائد بصحته ال يستند إلى أساس عضوي،
ويشير العالم" انجلش" إلى الطبيعة المرضية لهذا االهتمام المصحوب  ,المرضى على سالمة أبدانهم

 (.103، 2004)الدواش، رض يعتريه مهما كان بسيطا  ال عبكبمبالغة المريض 
نفسي المنشأ عبارة عن اعتقاد راسخ بوجود مرض رغم عدم وجود دليل طبي  ا  توهم المرض اضطرابيعد و 

 (.      2004،104)الدواش، .على ذلك
األنظار ويظهر توهم المرض كثيرا  في الشيخوخة، وقد يرجع إلى الحاجة الشديدة لدى المسنين لجذب 

ويالحظ توهم المرض أيضا  في  ,يشيع لدى اإلناث أكثر من الذكور ولفت االنتباه إليهم وتوهم المرض
كما يالحظ أن ضحايا توهم المرض ال  ,قة حيث يبالغ في اإلصابة الجسميةحالة العجز أو اإلعا

العصابي والضعف يتمارضون وال يتصنعون المرض شعوريا ، ولكن من المؤكد أنهم يعانون من القلق 
 العصبي .

أما أسباب توهم المرض فهي متعددة منها الحساسية النفسية عند بعض الناس حيث نجدهم يتوهمون أنهم 
أو  مرضى بمرض يكونوا قد سمعوا عنه من األطباء أو المعالجين وفهموه فهما  غير سليم أو أساءوا الفهم،

ق أو وجود القل ,في الكتب والمجالت الطبية س علميقد يكون عن قراءة غير واعية وعلى غير أسا
أو الفشل في  ,لمكبوت ومحاولة مقاومته المستمرةأو وجود العدوان ا, والتوتر النفسي العصبي المزمن

الحياة، وبصفة خاصة الفشل في الحياة الزوجية وشعور الفرد بعدم قيمته ويكون توهم المرض بمثابة 
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ى المحيط عن طريق الهروب من مسؤوليات الحياة أو السيطرة علتعبير رمزي عن هذا الشعور ومحاولة 
 (.    106،مرجع السابق)الكسب المحيطين 

 :صفات الشخصية العصابية -ثالثاا 

الشخصية العصابية مفهوم يصف أنواعا  معينة من السلوك التي نصفها بعدم االتزان االنفعالي وثمة إن 
جين النفسيين أنها تنتشر ل خبرة علماء النفس وبين المعا مجموعة من الصفات وجوانب من السلوك تبين

بين األشخاص الذين يتصفون باالستعداد العصابي أو الميل العصابي وتصف سلوكهم خالل تعرضهم 
 سارة.الللمواقف غير 

شدة لالستجابة ذو الميول العصابية تسهل استثارته انفعاليا ، فهو شخص يميل ب : فمن الناحية الوجدانية
وصحيح أن االنفعال بالناس واألشياء شيء مرغوب وجزء من الطبيعة البشرية فنحن  ,النفعالية للبيئةا

ب نفرح ونسر عندما نحقق هدفا  أو رغبة ونخاف عندما يواجهنا خطر وندهش ونشمئز ونتألم ونحس بالذن
الئم لكن هذه كلها انفعاالت محمودة ومرغوبة طالما تصدر في الوقت الم ،ونغضب ونعجب ونحب

شيء  أن ينشط اإلنسان ويعد نفسه المتحان وشيكف ،غير ذلك الميول العصابية يلشخص ذانفعاالت ا
أما أن ننفعل  ,وتفرضه متطلبات التكيف اإلنساني للمستقبل بتعقيداته ومتغيراته ,تتطلبه الحياة االيجابية

بتوتر شديد ال يترك لنا طاقة لمواجهة بصورة تعطل إمكانياتنا الفعلية وتصيب أجهزتنا النفسية والعصبية 
 .(1774،408)إبراهيم،بية تتشبع فيها الشخصية العصابيةفهذه استجابة عص ,المواقف الصعبة
فالمواقف  ،خطة تكيفيه للحياة على أساس الهروب والتجنب الشخص ذو الميول العصابية فعادة ما يبني

ولما  ,ل إلى أشياء كأنها غير موجودة بفعل التجنبالتي تستثير انفعاالته الشديدة غير المحتملة تتحو 
فإنهم يتحولون في النهاية إلى كائنات  ,كانت مصادر القلق والخوف في حياة العصابيين متنوعة ومنتشرة

وقد نبه فرويد إلى هذه الحقيقة منذ فترة غير قصيرة  ,وتتقلص حياتهم إلى حلقات ضيقة ,عاجزة انسحابية
 .(408المرجع السابق, )اإلثارة و تمتلئ بالكف والقيود بأنها حياة تخلو منفوصف حياة العصابيين 

لهذا فهي تتطلب قدرا  من تبادل صاال  ايجابيا  نشطا  باآلخرين و إن كثيرا  من العالقات االجتماعية تتطلب ات
 .(1774،407)إبراهيم،جابمشاعر الود أحيانا  والغضب أحيانا  أخرى أو الضيق أو اإلع

 :نصاري صفات الشخصية العصابية فياألويحدد 
  ,سرعة التهيج. و الخواف, و واالنشغال, , الهمو النرفزة, و القلق: الخوف 

  .الغضب: حالة الغضب الناتجة عن اإلحباط 

  .العدائية: الناتجة عن كبت مشاعر الغضب 

 عالية الدائمة االكتئاب: انفعالي, منقبض أكثر منه مرح ويؤدي ذلك إلى الهم والكرب والقلق واالنف
 والحالة المزاجية القابلة للتغيير. 

  الشعور بالذات: الشعور باأللم والجرح والخجل والقلق االجتماعي الناتج عن عدم الظهور أمام
 اآلخرين في صورة مقبولة. 

 .االندفاع: عدم القدرة على ضبط الدوافع وفيه يشعر الفرد بالتوتر والقلق وسرعة االستشارة 
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 لقابلية لالنجراح: عدم قدرة الفرد على تحمل الضغوط وبالتالي يشعر الفرد بالعجز أو االنعصاب وا
 (.  712, 1999اليأس واالتكال وعدم القدرة على اتخاذ القرارات في المواقف الضاغطة)األنصاري, 

ن السمة العامة للشخصية العصابية هي عدم االستقرار االنفعالي وضعف إومما نسبق نستطيع القول 
 االتزان، مما يجعل التكيف أمرا  صعبا ، واألداء الشخصي المهني متوترا  غير مستقر.    

 التجاهات المفسرة للميول العصابية: -رابعاا 
 :والفسيولوجية ةيالوراثالعوامل التجاه الذي يركز على   -0

ويستنتج  بها الذكاء، يرى عدد من الباحثين أن الميل العصابية تورث على األقل بالدرجة نفسها التي يورث
العصابية ترجع أيزنك أنه من الممكن أن يكون ثالثة أرباع التباين الكلي للفروق بين األفراد في الميول 

وف التي قد ال وبالتالي فإن الشخص المعرض لالنفعاالت القوية حتى في ظل الظر , إلى عوامل وراثية
إرادي أو مستقل، الفرع  يرغلديه جهاز عصبي  القوية عند الشخص العادي، اإلرجاعتستدعي مثل هذه 

، 1776 )عبد الخالق،السمبتاوي فيه بوجه خاص قوي االستجابة أو الترجيع بالنسبة للمنبهات الخارجية.

73) 
 العصابية تظهر أساسا  موروثا ، فقابلية الفرد لالنهيار تحت االنعصاب أو المواقف اإلرجاعويرى أيزنك أن 

ترتبط الميول العصابية بزيادة تغير أو تقلب الجهاز بذلك و  ,هازه العصبيالعصيبة إحدى خواص ج
لديهم االستعداد لالستجابة بقوة أكبر  –فطريا   –ويمكن أن نسلم بأن بعض الناس  ,العصبي الالإرادي

رادي للمنبهات القوية والمؤلمة والمفاجئة التي تصدم بأعضاء غير اإل ولمدة أطول وبسرعة أشد بجهازهم
اإلرادي بوصفه كال  وبخاصة الفرع السيمبتاوي له في  غيردخل الجهاز هذا يعني تلحس لديهم، و ا

 العصابية.
أو أنها  اإلرادي، غير ويرى آخرون أن الميول العصابية هي عباره عن تهيجية زائدة للجهاز العصبي

 اإلرادي.غير للتذبذب والتأرجح الجهاز السمبتاوي، أو هي الميل  نقص في توازن
، ولذا اإلرادي غير القوية تنشط الجهاز العصبي وأساس هذا الفرض هو أن المشاعر العنيفة واالنفعاالت

 إرادي شديد االستجابة سيخبرون انفعاالت أكثر وأشد. غيرفإن األشخاص الذين ولدوا بجهاز عصبي 
 .(1776،73)عبد الخالق،

صابية والتي يقابلها الثبات االنفعالي ترتبط ( ما سبق حيث ترى أن الميول الع25، 1777 باظة،وتؤيد )
بالجهاز الطرفي، وأن دور المخ معروف ليحكم الحياة االنفعالية للفرد عن طريق الجهاز العصبي، والفرد 

 ثابت له قابلية عالية لإليحاء تحت الظرف المجهد، وأكثر قابلية  لإلعياء.     الذو الجهاز العصبي غير 
 النفسية والجتماعية: ى البيئةالتجاه الذي يركز عل -1

ويرى هذا االتجاه أن الميول العصابية، استجابة غير تكيفيه تم تعلمها تبعنا  للمبنادئ المألوفنة للتندعيم علنى 
أساس خبرات تشريط حدثت في عمر مبكر أو تعلمها الفنرد فني عمنر متنأخر، وتبقنى هنذه االسنتجابة ألنهنا 

ثيرة فأن هذه االستجابة العصابية المشروطة تنطفئ بعد فترة منن تخفض القلق والتوتر، ولكن في حاالت ك
 .ادة للتشريطالوقت نتيجة لنقص التدعيم أو الخبرات المض
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ومنن , وتتعدد األدلة على تعلنم العصنابية ,يئي أثر في نشأة الميول العصابيةويرى كاتل وشير أن للتعلم الب
إذ اتضنح أن زوجنات الجننود العصنابين كشنفت  ,لتجريبينةبينها ما يذكره )كولمان( نتيجة إلحدى الدراسات ا

عننن اضننطرابات عصننابية تزينند بدرجننة دالننة عننن مثيلتهننا لنندى زوجننات العينننة الضننابطة، وهننذا يعننني أن هننذا 
الزواج يمكن أن يؤدي إلى بيئة أسرية مضطربة يرّجع تواصل األنماط العصابية منن جينل إلنى جينل, وفني 

 .(317-1787،315)عبد الخالق،البيئة في بنية يصعب فصم عراها هذه الحالة تتفاعل الوراثة مع
وتقوم نظرية التحليل النفسي على أن المشكالت النفسية والميول العصابية واالضطرابات تنشأ عندما ال 

( وعندما ال تتمكن األنا من Super Ego( و)األنا األعلى Ego( و)األنا Idيتحقق التوازن بين )الهو 
ويرى فرويد أن عودة الخبرات المكبوتة يؤثر تأثيرا  رئيسا   ,الغريزية واألنا العليا المثاليةالهو الموازنة بين 

رية للهو في تكوين العصابية وأن الفرد الذي يتمتع بصحة نفسية هو من يستطيع إشباع المتطلبات الضرو 
 .(38، 2000، )الزبيدي بوسائل مقبولة اجتماعية

عصابية بالظروف االجتماعية والثقافية المحيطة بالفرد في النظام السياسي ويربط رايش نشوء الميول ال
وكل هذا  ,ففي ظل المجتمع البرجوازي يحدث تشويه للطبيعة اإلنسانية بين الناس ،واالقتصادي القائم

حيث تتشكل خصائص الفرد التي تؤكد  الذي يكتسب تطوره طابعا  مرضيا   ينعكس على وجود اإلنسان
 .(140, 1781)عباس,ة وعن نزعته االجتماعية الطبيعيةلته واغترابه عن قواه الداخليضياعه وعز 

ومما سبق نجد أننا نستطيع فهم الكثير عن الميول العصابية بالعودة إلى الوراثة وآلية عمل الجهاز 
هم كيفية ، وتأتي البيئة لتقويه أو تضعفه، وبالتالي حتى نفالعصبي، وأن الميل العصابي يورث بطريقة ما

الفزيولوجية والنفسية واالجتماعية حتى نحصل  ةنشوء الميول العصابية البد من البحث في المكونات الثالث
    على صورة متكاملة.  

 :Eysenckالميول العصابية حسب نموذج أيزنك  -خامساا 
 1992، )عبد الخالقتشتمل الشخصية من وجهة نظر أيزنك على جوانب ثابتة في شكل تدرج هرمي

 يتكون هذا النموذج من أربعة عوامل رئيسية هي: و  (112،
 االنبساطExtraversion(E)    .ويقابلها االنطواء 

 الذهانيةPsychoticism (P) . 

  العصابيةNeuroticism(N). 

وتشير العصابية إلى االستعداد لإلصابة باالضطراب النفسي أي ويقابلها االتزان االنفعالي 
شير الدرجات المرتفعة لألفراد على بعد العصابية إلى عدم الثبات االنفعالي، وت  Neurosisالعصاب

القلق واالكتئاب والشعور بالذنب وانخفاض احترام الذات  والمبالغة في االستجابة االنفعالية، ومن سماتهم
 والتوتر وعدم المعقولية والخجل وتقلب المزاج واالنفعالية.

بنية أولية وليست مجرد زملة من األعراض، وهى مشتقة ا يراها أيزنك كم Neuroticismالعصابية فالميول
شبه فكرة عدم االتزان االنفعالي، فاألفراد الذين يقعون عند طرف وتاستثارة الجهاز العصبي المستقل، من 

من الصداع واألرق وفقدان  ا، ويحتمل أن يشكو لى التعرض للقلق ويسهل استثارتهمبعد العصابية يميلون إ
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، وبالرغم من احتمالية تعرضهم لالضطرابات العصابية في ظل الظروف الضاغطة المتكررة إال أن شهيةال
ى والمجتمعي على نحو معظمهم ال يواجهون إال مشكالت قليلة ويؤدون عملهم ويقومون بواجبهم األسر 

 .(283، 1776 )تايلور وآخرين، مناسب وسليم
االنطوائية حيث تمثل العصابية البعد الثاني \ عن بعد االنبساطيةيمثل بعد الميول العصابية بعدا  مستقال  و 

 االمهم من أبعاد الشخصية عند أيزينك، ويعرفه بأنه انفعالية غير مستقرة وشديدة، تجعل الشخص ذ
ومن السمات المميزة , استعداد مسبق إلى تطوير أعراض عصابية في مواقف الضغوط )اإلرهاق( الشديدة

ب المزاج واألرق والعصبية ومشاعر النقص والقابلية لإلثارة، ويشكو األشخاص الذين لهذا البعد تقل
يحصلون على درجات مرتفعة على هذا البعد من أعراض نفسية جسمية كالصداع واالضطرابات 

 (.283، 1776 تايلور وآخرين،الخ )…الهضمية واألرق
شديدة للجهاز العصبي   reactionفعال ويشير أيزينك إلى أن األعراض العصابية ما هي إال ردود أ

حيث ترتبط العصابية بدرجة كبيرة بعدم استقرار انفعالي موروث للجهاز العصبي  vegetative اإلعاشي
ي أن يعاني من والدرجة العالية من سمة العصابية ال تعني إطالقا  أنه البد للشخص المعن ,المستقل

 .(287، 1776)تايلور وآخرين،اضطراب عصابي حاد
نقال  عن فيرنون أنه في نموذج  وعبد الخالق(Amelang & Bartussek)   وبارتوسك ويشير كل من أميالنغ

. وكان كاتل قد أيزينكالشخصية عند كاتل يظهر عامل قريب من حيث المحتوى مع بعد العصابية عند 
االستقرار االنفعالي والشك،  وصف هذا العامل تحت بعد "القلق" ويحتوي على األبعاد الثانوية التالية: عدم

عوز المثابرة ومشاعر الذنب والتوترات الناجمة عن اإلحباط والصراعات واالفتقار إلى الحزم و 
 .(2000،77)رضوان،
ين يعانون من الميول العصابية سيخبرون تقدير ذات منخفض وافتقارا  للسعادة ذن األشخاص الوهكذا فإ

حساسا  بالقلق واالستحواذ، واالف تقار لالستقاللية والحكم الذاتي، والوسواس المرضي ومشاعر وا 
 ( 11،1788الذنب.)ولسونن،

  Goldbergالميول العصابية حسب نموذج العوامل الخمسة لجولدبيرج -سادساا 
من أهم النماذج وأحندثها التني  ( ( Big Five Factors Modelللشخصية الخمسة الكبرى نموذج العوامليعد 

 والضنمير المقبولينةي:رئيسنية ه خصنية، وهنذا النمنوذج الهرمني يتكنون منن خمسنة عوامنلفسنرت سنمات الش
 واالنبساطية واالنفتاح على الخبرة، والعصابية.ي الح

هنذا العامنل المينل إلنى األفكنار والمشناعر السنلبية أو الحزيننة، فالدرجنة  يعكس:و Neuroticism(N)العصابية
تننندل  العصنننابية هنننم أكثنننر عرضنننة لعننندم األمنننان، واألحنننزان، بينمننناعلنننى أن األفنننراد يتمينننزون ب المرتفعنننة تننندل

وأقل عرضه لألحنزان وعدم  الدرجة المنخفضة على أن األفراد يتميزون باالستقرار االنفعالي، وأكثر مرونة،
األفنراد في القلق، والغضب والعدائية واالكتئاب  السمات المميزة لهؤالء(1772)األمان، وحدد كوستا وماكرى

 .(217، 2002 )أبو هاشم، واالنعصاب وعدم القدرة على تحمل الضغوط واالندفاع بالذات عوروالش
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 اإلحساس بالمضايقة والميول العصابية -سابعاا 
مما ال شك فيه أن العمل فصل مهم في حياة كل إنسان فهو مصدر للقيمة الذاتية واالجتماعية واإلنتاجية 

وبعد ما تم عرضه  ,لى العاملين إما إيجابا أو سلبا  ائصه تنعكس عالمادية، وبالتالي فإن بيئة العمل وخص
نستطيع أن نقول أن التعرض للمضايقة في مكان العمل يسبب بيئة عمل سلبية مرهقه وموترة ومسببه 

 لإلجهاد والضغط.       
 تسهم وأ تسبب أن يمكن العمل خصائص بأن بينة وهذا ما أكده بيان منظمة الصحة العالمية في أن ثمة

 واألرق واالكتئاب القلق واضطراب والحنق، الغيظ مثل للعاملين النفسية الصحية المشاكل في
 والعبء الهيكلية، العضلية واألمراض الوعائية، القلبية واالعتالالت المعوية المعدية واالضطرابات
 .(47, 2004،واالجتماعية)منظمة الصحة العالمية الصحية الخدمات على واالجتماعي االقتصادي

ن تعرض العاملين لإلحساس بالمضايقة إومن خالل ما سبق عرضه في اإلطار النظري نستطيع القول 
 في مكان العمل يمكن أن يكون السبب وراء نشوء الميول العصابية لديهم. 

حين يقول يستمر اإلحساس بالمضايقة لعدد من Zapf & Leymann, 1996,122) زابف ) كدهأوهذا ما 
ومن ثم فإن الشخص المعني يصبح غير , اية إلى طرد الضحية من سوق العملؤدي في النهيو  ت،السنوا

قادر على العثور على عمل آخر بسبب اإلصابة العقلية والنفسية والصحية التي تحققت له في مكان 
 العمل السابق.

ول عاطفيا  على الرفاه يرى أن المضايقة تؤثر في المقام األ (Davenport, et al,1787)وكذلك دافنبورت
, فقد يعاني الفرد أو األشخاص من مجموعة كاملة من األعراض النفسية والجسدية وعلى صحة الشخص،

الصحة العقلية  أكد على آثر المضايقة السلبي والكبير على Westhues, 2007, 11))وأيضا  ويسثس
 ية على الضحايا وأسرهم ومنظماتهمإضافة إلى ذلك التكاليف العاطفية واالقتصاد, والجسدية للضحايا

 .والمجتمع
كما أن هذه اآلثار قد ال تقتصر على نشوء الميول العصابية بل قد تتعدى ذلك لمحاوالت االنتحار 

السنوية هي نتيجة  حاالت االنتحار من ٪20إلى  ٪10في السويد حوالي ( Adams)أدمزفبحسب 
 .(Adams,1992,63) المضايقة في مكان العمل

عودة إلى اآلثار الجسدية والنفسية واالجتماعية للتعرض للمضايقة في مكان العمل نجد حاالت القلق وبال
واالكتئاب وضعف المناعة وغيره الكثير من االضطرابات النفسية واألمراض العضوية، وكان  

التي تصيب قد أكد في بحثه عن األمن الوظيفي والكفاءة على أن األمراض  (Jansila, 2004, 62)جانسيال
العاملين في العمل دون وجود مشكلة عضوية إنما السبب فيها السلوكيات العدوانية والغير إنسانية والتكتل 

 الغير أخالقي المعروف بالمضايقة. 

في االرتفاع  مباشرا   التعرض للمضايقة كانت سببا   إن (Platania,2012,73)هذا ويؤكد الباحث بالتانيا
، ومتالزمة (MS) راض مثل: مرض السكري، والربو، والحساسية، والتصلب المتعددالمتزايد باإلصابة بأم

 .التعب المزمن
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إلى أن الحيرة واالرتباك، وعدم القدرة على فهم ما يحدث أو لماذا  (Archer, 1999, 105)وأشار آرتشر
 دة،يحدث واإلحساس بالحرمان القوي وخاصة من المؤازرة من أشخاص مهمين في السلطة والقيا

واإلحساس القوي بإنكار الواقع وعدم القدرة على إقناع الفرد لنفسه بأن التجربة كانت حقيقية هي أولى 
 اآلثار النفسية للتعرض للمضايقة في مكان العمل.  

في العمل واستمرار هذا  للضغوطاتبأن تعرض الفرد  (276، 2007 ,رضوان)وهذا يدعم ما جاء به 
فيفقد الفرد الثقة بفاعليته وقدرته على استخدام كل  ,فرد يهدد صالبته النفسيةالتعرض يسبب آذى نفسيا لل

 وبالتالي سيعكس نمطا   ,المصادر النفسية واالجتماعية المتاحة لكي يواجه بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة
نتاجيا   وانفعاليا   معرفيا   سلوكيا    عن مقاومة اإلرهاقات.        عاجزا   وا 
 تعقيب
أن متطلبات النضوج خالل عرض اإلطار النظري المتعلق بالميول العصابية, ترى الباحثة من     

وأن نتلقى منهم دون  ,وأن نعطي لآلخرين باقتناع ,االجتماعي تحتاج إلى توازن بين األخذ والعطاء
ذا كان اإلنسان العادي يستطيع أن يشكل سلوكه على حسب المواقف , إحساس بالذنب أو النقص وا 

ويطور مهاراته  ,وبالتالي يشكل قدراته على التعبير المناسب عن المشاعر ,جتماعية التي يمر بهااال
االنفعالية تبعا  لذلك فإن الشخصية العصابية تجد صعوبة واضحة في التعبير الحر عن االنفعاالت 

عن المشاعر وتتضمن التعبير الطليق  ,والحرية االنفعالية مطلب رئيسي من مطالب الصحة والفعالية
 .االيجابية والسلبية على السواء
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 توطئة     
طالع على العديد من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع من خالل اال      

)اإلحساس بالمضايقة والميول العصابية( لدى الموظفين  متغيري الدراسةالدراسة من حيث الربط بين 
كما لم تجد الباحثة  يرين آنفي الذكر,بين المتغرة الدراسات التي جمعت د  ن   الحظت الباحثة وبشكل عام,

تصنيف أي دراسة عربية تناولت بالبحث والدراسة متغير اإلحساس بالمضايقة, لذا فقد قامت الباحثة ب
 :البحث الحالي إلى قسمين رئيسين هماالدراسات واألبحاث السابقة التي وردت في 

 متعلقة باإلحساس بالمضايقة.الدراسات ال-أوالا 
 متعلقة بالميول العصابية, ويشمل هذا القسم:الراسات دال -ثانياا 
 .دراسات عربية 
 .دراسات أجنبية 

وبين الدراسات السابقة وتحديد  الحالي نقاط التشابه واالختالف بين البحثثم تم القيام بتوضيح       
 موقع البحث الحالي من الدراسات السابقة.

 يقة.متعلقة باإلحساس بالمضاأجنبية دراسات  -أولا 
  نيدراسة أينرسين وآخر (Einarsen, et al., 1993) :ألمانيا 

On the relationship between mobbing factors, and job content, social work 

environment,  and health outcomes. 

 نتائجوال االجتماعية، العمل وبيئة العمل، ومحتوى ،المضايقة عوامل بين العالقةعن  عنوان الدراسة:
 . الصحية

 العالقة بين اإلحساس بالمضايقة، وخصائص الوظيفة، والبيئة االجتماعية للعمل، تعرف هدف الدراسة:
 واعتالل الصحة النفسية.

ممن كانوا عرضةا  ىإناث (99), واا ذكر  (05)بواقع  موظفاا  (941) من الدراسة تكونت عينة عينة الدراسة:
 لتنظيمية، العزلة االجتماعية، االعتداء على الحياة الخاصة بهم،للمضايقة سواءا من حيث التدابير ا

 العنف البدني والعدوان اللفظي، الشائعات. مهاجمة مواقفهم،
 قام الباحث بتصميم قوائم لقياس متغيرات الدراسة. أداة الدراسة:

 الدراسة إلى النتائج اآلتية:توصلت  نتائج الدراسة:
  واعتالل الصحة النفسية والتعرض  السيئة والبيئة االجتماعية السيئةهناك عالقة بين محتوى الوظيفة

 .للمضايقة في مكان العمل
  للمضايقات في مكان العمل األسبابأكثر تشير البيانات إلى أن العوامل التنظيمية هي. 
 .تبين أن الذكور أكثر تعرضاا لإلحساس بالمضايقة في مكان العمل من اإلناث 
 الدراسة عينةبرز االضطرابات التي شوهدت عند وتوهم المرض من أ كان القلق واالكتئاب . 
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  نآخريدراسة إينرسن و (Einarsen, et al, 1994) :ألمانيا 
Bullying and harassment at work and their relationships to work environment quality: 

An exploratory study. 
 بيئة العمل: دراسة استكشافية.نوعية في مكان العمل وعالقاتها بالمضايقة والتحرش  عنوان الدراسة:
 استكشاف العالقات بين ظروف العمل وحدوث المضايقة والتحرش في مكان العمل. هدف الدراسة:
تم استخدام أداة للتعرف على من أسيئت معاملتهم من خالل قياس األفعال السلبية المتكررة  أداة الدراسة:

اإلغاظة الهجومية، والعزلة، واالستبعاد و اإلساءة اللفظية، و والسخرية،  ,مهينةمثل التصريحات ال
 االجتماعي، والتحطيم المهني المستمر للعمل والجهود، والتحرش بأشكاله .

جنباا إلى جنب  (4200) وزع استبيان بريدي ألعضاء ست من النقابات العمالية المختلفة عينة الدراسة:
، (%47) استجابة أي أن معدل االستجابة (2250)وورد, حاد النرويجي للعاملينثل من االتمم (500)مع 

 .اا ذكور  (%20)و اا إناث (%22)بواقع 
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:

 بالتدابير اإلدارية في بيئة العمل.  ن حدوث المضايقة في مكان العمل يرتبط ارتباطاا كبيراا إ 
 فكلما ارتفعت نسبة  ,ة بين تعرض العاملين للمضايقة أو التحرش وجودة العملوجود عالقة عكسي

 . ت التحرش انخفضت جودة بيئة العملالسلوكيات المضايقة وسلوكيا
 ن الذكور أكثر تعرضاا للمضايقة في مكان العمل من اإلناث، في حين كانت اإلناث األكثر تعرضاا إ

 للتحرش. 
 دراسة فارتيا (Vartia, 1996) :روسيا 

The sources of bullying–psychological work environment and organizational climate. 

 .مصادر المضايقة وبيئة العمل النفسية والمناخ التنظيمي عنوان الدراسة:
والتحقيق في دور  ,ية المضايقةالمخاطر المرتبطة بالمضايقة في بيئة العمل النفستعرف هدف الدراسة: 

 .خصية في جعل الفرد ضحية للمضايقةلخصائص الفردية والشبعض ا
تم توزيع استبيان يعالج موضوع الدراسة بالمراسلة على األفراد الذين ترددوا على العيادة  أدوات الدراسة:

 .النفسية بسبب المضايقة
 موظفاا ممن عاشوا حاالت المضايقة في العمل. ((949بلغت عينة البحث  عينة الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: ج الدراسة:نتائ
  في ما يتعلق من أفراد العينة أن المنافسة كانت السبب الرئيسي بالمضايقة، خصوصاا  10%))أقر 

 بميزات العمل. 
  ضعف تدفق المعلومات وعدم وجود وسيلة موثوقة لتسوية الخالفات في الرأي وقلة األحاديث ي عد

 ألهداف من العمل السبب في خلق بيئة عمل متوترة.المتبادلة حول المهام وا
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 ن الحسد، وضعف المنافسة إ, كما ال تؤثر على المضايقة ن العمر والجنس والحالة االجتماعيةإ
وراء  والمنافسة لصالح المشرف وموافقة األقوى في سلم الوظيفة كانت األسباب األكثر شيوعاا  الشريفة،
 .المضايقة

 هنية بين ة بيئة عمل مسمومة، منافسة غير شريفة، صراعات اجتماعية وممن أبرز مخاطر المضايق
 .   اإلنتاجوتدني في  انخفاض في مستوى الصحة العامة، ،العاملين على حسب العمل

  نيدراسة زابف وآخر (Zapf, et al, 1996) ألمانيا: 
The relationship between mobbing, and job, social work environment, and health 

outcomes. 

العالقة بين العوامل المضايقة، ومضمون العمل، وبيئة العمل االجتماعية، والنتائج  عنوان الدراسة:
 .الصحية

ومتغيرات البيئة االجتماعية  وخصائص الوظيفة،اإلحساس بالمضايقة تحليل العالقة بين  هدف الدراسة:
 والنفسية واعتالل الصحة من ترهيب النفسي.

 ( موظفاا وموظفة.343تكونت عينة الدراسة من ) البحث:عينة 
 مقياس المضايقة واختبار األمن الوظيفي. أداة الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:
  ،تم استخالص سبعة عوامل مؤثرة في حدوث المضايقة وهي التدابير التنظيمية، والعزلة االجتماعية

الضحية الخاصة ومهاجمة مواقف الضحية والعنف الجسدي، والعدوان اللفظي،  والهجوم على حياة
 والشائعات.

  واعتالل ل السيئ، وسوء البيئة االجتماعيةمضمون العمو المضايقة هناك عالقة ارتباطية بين ،
 الصحة.
 ينرسن  :ابريطاني ( Einarsen &  Mikkelsen, 2002) دراسة ميكلسين وا 

Basic assumptions and symptoms of post-traumatic stress among victims 

of bullying at work. 

االفتراضات الرئيسية وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى ضحايا اإلحساس  الدراسة: عنوان
 بالمضايقة في مكان العمل.

تقيم انتشار االضطرابات النفسية عند العاملين في قطاع التربية الذين يتعرضون للمضايقة  هدف الدراسة:
د العاملين لإلحساس بالمضايقة ومعرفة إذا ما كان هناك عالقة بين تعرض األفرا في مكان العمل،

صابتهم باضطراب ما بعد الصدمة.   وا 
 استخدام مقياس اضطراب ما بعد الصدمة ونظام دراسة الحاالت الفردية.  أدوات الدراسة:
عامالا في قطاع التربية ممن تم تشخيص تعرضهم لإلحساس  (118)تكونت العينة من  عينة الدراسة:

 بالمضايقة.
  

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Mikkelsen%2C+Eva+Gemz%E2%8A%98e)
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 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:
 من أفراد العينة في تلبية جميع معايير (29%) فشل DSM-IV-TR .الضطراب ما بعد الصدمة 
 من أفراد العينة في تحقيق معيار (%47) فشل A1 أي أنه لم يحدث إصابات خطيرة أو تهديد ،

  للسالمة الجسدية في حين تم اإلحساس بالخوف والقلق.
 حققت شدة معتدلة إلى مستوى حاد. (%61) س درجات شدة األعراض إلى أنوأشار قيا 
  من أفراد العينة كانت أعرضها من إعاقة معتدلة إلى شديدة في األداء (%73.6) أنكما.  
  وأن التعرض ألحداث  من الضحايا أن المضايقة تعتبر حدثا سلبياا، (%91)ذكرت النسبة األكبر

 زيد من تعرض الضحايا للمضايقة وبالعكس.الحياة المؤلمة األخرى قد ت
  هناك مجموعة كبيرة تمثل ستة من كل ثمانية ترى أن انعدام وضعف الضوابط واإلدارة هو سبب

في العمل قد يؤدي إلى زيادة النظرة السلبية عن  ازدياد الضحايا، مشيرة إلى أن التعرض للمضايقة
 .النفس وعن اآلخر وعن العالم

  ينرسندراسة ستيج بيرج و  :ابريطاني ( Stig Berge &  Einarsen, 2004) ا 
Psychiatric distress and symptoms of PTSD among victims of bullying at work. 

الضيق والضغط النفسي وعالقته باضطراب ما بعد الصدمة عند ضحايا اإلحساس  عنوان الدراسة:
 بالمضايقة في مكان العمل.  

الصدمة عند ضحايا المضايقة، عالقة بين الضيق واضطراب ما بعد ال على التعرف على هدف الدراسة:
 قة بين الضغط النفسي واضطراب ما بعد الصدمة عند ضحايا المضايقة.عالال على تعرفو 

استبيان لقياس التعرض المستمر أو المتكرر للقمع في مكان العمل الباحثان : استخدام أدوات الدراسة
استبيان خاص لقياس  اواستخدام والسلوكيات التعسفية التي يلجأ إليها الرؤساء في التعامل مع المرؤوسين،

 .اب ما بعد الصدمةالنفسي ومقياس اضطر  الضغط
 (05)من اإلناث و (22)عامالا بواقع  (102)وبلغ عددها  الموظفينالعينة من  : تم اختيارعينة الدراسة
 من الذكور.

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: :نتائج الدراسة
 ،بحيث كان  ,د الصدمةومقياس الشدة بع حصلت العينة عل درجة عالية على مقياس الضغط النفسي

 .75%)) معدل االستجابة على المقياسين 
  من عينة ضحايا المضايقة  63%))أن  عينات المصابين بصدمات نفسيةبينت مقارنة العينة مع

 )التجنب(. IESحصلوا على مستوى أعلى من 
 ،بالفرد  والا وص أظهرت النتائج أن المضايقة تبدأ في وتيرة أعمال سلبية يتعرض لها الفرد في العمل

 ومن ثم الشدة واضطراب ما بعد الصدمة.  ,لمرحلة الضيق النفسي
 أن أولئك الذين ما زالوا قيد المضايقة حصلوا على مستوى أعلى من الشدة واضطراب ما  بينت النتائج

 بعد الصدمة من الضحايا التي أنهيت حلقات تعرضهم للمضايقة منذ أكثر من سنة.

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Einarsen%2C+St%C3%A5le)


 دراسات سابقة                                                                          الثالثالفصل 

 
14 

 وأن الوجدان اإليجابي تائج مختلطة إلى حد ما،الدراسة إلى أن الن شيرت (PA) والوجدان السلبي(NA) 

ن كانت النتائج أوضحت الشدة واضطراب ما بعد  ,بشكل كبير في التباين اساهم الصدمة في وا 
 مختلف نماذج تحليل االنحدار.

  .أخيراا توصلت الدراسة إلى أن الذكور أكثر تعرضاا للمضايقة من اإلناث 
  انيدراسة طهر (Tehrani, 2004) ابريطاني: 

Bullying:  a source of chronic post traumatic stress. 

 اإلحساس بالمضايقة هو مصدر الضغط واإلجهاد المزمن. عنوان الدراسة:
العالقة بين التعرض للمضايقة في مكان العمل وظهور أعراض اضطراب ما  على تعرف هدف الدراسة:
 .بعد الصدمة
 مقياس اضطراب ما بعد الصدمة ونظام دراسة الحاالت الفردية.  الباحث استخدام اسة:أدوات الدر 

في قطاع الصحة  ممن  (30)في قطاع الخدمات و (20)بواقع  عامالا  (165)تكونت من  عينة الدراسة:
 تم تشخيصهم كضحايا المضايقة.

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: :نتائج الدراسة
 ن ضحايا المضايقة كانوا في غالبيتهم من العاملين في قطاع الصحة بحيث كانت بينت النتائج أ

 للعاملين في قطاع الخدمات.   ( %29.33)و (%20.92)نسبتهم 
  إن األعراض التي ظهرت على ضحايا المضايقة الناتجة عن ظهور اضطراب ما بعد الصدمة هي

تائج تشكل تحدياا في كل تصنيف في وأن هذه الن ,أعراض مختلفة عن المعايير المتفق عليها
 اضطراب ما بعد الصدمة وفي عالج ضحايا المضايقة.

  (%0)من ضحايا المضايقة حاولوا االنتحار مره واحده، وأن   (%9.02)أظهرت النتائج أن ما نسبته 
 حاولوا االنتحار أكثر من مره.  

  يلدريمدراسة (Yildirim, 2005) :تركيا 
Mobbing Behaviors Encountered By Nurse Teaching Staff. 

 السلوكيات المضايقة التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس من الممرضات. عنوان الدراسة:

لغرض تحديد السلوكيات المضايقة التي واجهتها أجريت هذه الدراسة المقطعية الوصفية  هدف الدراسة:
  هيئة التدريس في مدرسة التمريض في تركيا وتأثيرها عليهم.

 هيئة التدريس من الممرضات.  من 987))بلغ حجم العينة  عينة الدراسة:
 .الباحث إعداد مقياس التعرض لمضايقة من أداة الدراسة:

 اآلتية: توصلت الدراسة إلى النتائج نتائج الدراسة:
 من الموظفين الذين شاركوا مدرسة التمريض في هذه الدراسة أنهم واجهوا  (19%) ذكرت نسبة

وا مباشرة للمضايقة في أنهم تعرض (17%) وذكر ,سلوكيات المضايقة في المؤسسة التي يعملون فيها
  ل.مكان العم

http://nej.sagepub.com/search?author1=Dilek+Yildirim&sortspec=date&submit=Submit
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 ود فعل فسيولوجية وعاطفية هيئة التدريس الذين تعرضوا لمختلف السلوكيات المضايقة رد أعضاء شهد
 .تمثلت في القلق والخوف واالكتئابواجتماعية 

 ما عملوا بجد وتنظيم وبعناية فائقة لتجنب االنتقادات هروباا من المضايقة. ن أنهم كثيراا و صرح المبحوث 
 مشاركين أنهم `فكروا في االنتحارمن ال (9%) وصرح. 

  نيندراسة جيرادي وآخر (Girardi, et al, 2007) إيطاليا:  
Personality and psycho pathological profiles in individuals exposed to mobbing. 

 المالمح الشخصية والمرضية لدى األشخاص الذين وقعوا ضحايا للمضايقة. عنوان الدراسة:
رفة هدفت الدراسة إلى تقيم الضرر النفسي لضحايا اإلحساس بالمضايقة في العمل ومع هدف الدراسة:

 مالمح االضطرابات النفسية.
موظفاا من ضحايا المضايقة في العمل ممن أظهروا مالمح (146) شملت الدراسة  :عينة الدراسة

 االضطرابات النفسية.
 scales of the Minnesota)تم استخدام استخبار مينسوتا المتعدد األوجه للشخصية  أداة الدراسة:

Multiphasic Personality Inventory 2 ) 

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: :نتائج الدراسة
 :أظهرت النتائج وجود بعدين رئيسين لدى أفراد العينة بسبب تعرضهم للمضايقة تمثال في 
 المزاج المكتئب، وصعوبة اتخاذ القرارات، االتصاف بالسلبية والعدوانية، اإلحساس بالكرب. - أ

 ة المتزايدة لالهتمام والمودة .ظهور مجموعة من األعراض الجسدية ،والحاج - ب
 ،وأكدت مدى  وفرت هذه الدراسة دليالا كافياا عن األضرار النفسية الناتجة عن التعرض للمضايقة

 . لية لتحديد عالقة السبب والنتيجةالحاجة إلى دراسات طو 
 ن يروكو وآخر  دراسة(Roccw, et al., 2007) :روما 

Inverse correlation between morning plasma cortisol levels and MMPI psychasthenia 

and depression scale scores in victims of mobbing with adjustment disorders. 

وقياس االكتئاب عند   MMPIبين كورتيزول البالسما الصباحي والوهن النفسي واالرتباط  عنوان الدراسة:
 .ضحايا اإلحساس بالمضايقة الذين يعانون من اضطرابات التكيف

وذلك باستخدام منهج  ،اإلحساس بالمضايقةفي  العالقة بين النشاط والمالمح نفسية تعرف :ف الدراسةهد
تابات تشير إلى التغييرات المرتبطة بالتوتر من المهاد والمحور لتأكد من أدلة في الكلمتعدد التخصصات 

 .اإلحساس بالمضايقةناتجة عن  (HPA) النخامي الكظري
م من قبل حتم ترشي اإلحساس بالمضايقةموظفاا من ضحايا  48)): تكونت العينة من عينة الدراسة

 بعد الموافقة المسبقة من األفراد. مجموعة العمل في إدارات الطب المهني والطب النفسي والطب الباطني
 (MMPI-2) واختبار مينيسوتا المتعدد للشخصية  ,ستخدم التاريخ المهني مفصالا ا   أدوات الدراسة:

وكبريتات ديهيدر  (ACTH) ،لتحديد قاعدية مواجهة قشر الكظر وهرمون الكورتيزول وتحليل عينة الدم
 البالزما من المستويات. ( (DHEASوتم جمع
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 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: :ج الدراسةنتائ
  لوحظ وجود عالقة عكسية بالغة الداللة بين كورتيزول البالسما الصباحي والمعلمات في البسيخومتري

 .لدى ضحايا اإلحساس بالمضايقة الذين يعانون من اضطرابات التكيف
 وأن مستوى , ة النتائجأوصت الدراسة بضرورة وجود مجموعة أكبر من المرضى للتحقق من صح

 .الكورتيزول يمكن أن يصبح عالمة بيولوجية مبتكرة لتشخيص ضحايا المضايقة
  دراسة يلدريم ويلدرمYildirim& Yildirim, 2007)) :تركيا 

Mobbing in the workplace by peers and managers: mobbing experienced by nurses 
working in healthcare facilities in Turkey and its effect on nurses. 

المضايقة التي تعاني منها  التعرض للمضايقة في العمل من قبل الزمالء والمدراء: عنوان الدراسة:
 الممرضات في مرافق الرعاية الصحية في تركيا وتأثيرها على الممرضات.  

المضايقة التي تعاني منها أجريت هذه الدراسة كدراسة وصفية ومستعرضة بغرض تحديد  هدف الدراسة:
يعملن في مرافق الرعاية الصحية في تركيا، واآلثار النفسية واالجتماعية والفسيولوجية  الالتيالممرضات 

 .لدى الممرضات واإلجراءات التي تتخذ ألغراض الهروب من المضايقة
ن في يعمل (%64)أي نسبة  ((325 نممرضة منه (505) عدد المشاركات في البحث بلغ عينة الدراسة:
  .من اإلناث كن   ات في المستشفيات الخاصة، وجميع المشارك( %36)أي نسبة  ((180 و ,القطاع العام

علومات التي جمعت البيانات، التي وضعها الباحثون في ضوء الم اتتم استخدام االستبيان أدوات الدراسة:
الديموغرافية وطرح األسئلة حول  اتاركمن أربعة أقسام بما في ذلك خصائص المشاالستبيان قد تألف و 

 .ورد الفعل على حوادث المضايقة واإلجراءات المتخذة للهروب من المضايقة السلوكيات المضايقة،
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:

  من الممرضات المشاركات في البحث تعرضن  (%86) األغلبية الساحقة بنسبةأن  نتائجالبينت
  .الماضية (92) لـضايقة في مكان العمل في األشهر اسلوك المل
  تبين أن الممرضات العامالت في المستشفيات الخاصة تعرضن أكثر بكثير للمضايقة من الممرضات

 العامالت المستشفيات العامة.
 ة ن الممرضات اللواتي واجهن السلوكيات المضايقة أعطين ردود فعل فسيولوجية وعاطفية واجتماعيإ

 .مختلفة لهذه الحوادث
  والعمل بجدية  الهروب من المواجهة اتالتي عرضت من قبل المشارك أما السلوكيات األكثر شيوعاا

 العمل أكثر بعناية لتجنب االنتقادات.و  أكبر وأكثر تنظيماا 
 ن في االنتحار في بعض األحيان.يفكر  نأنه اتمن المشارك ((10% صرح 

  دراسة كالس(Klaus, 2008 ) إيطاليا: 
Mobbing and well-being: Economic and personnel development implications. 

 المضايقة والرفاه: آثارها على التنمية االقتصادية واألفراد. سة:عنوان الدرا

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Niedl%2C+Klaus)
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دراسة العالقة بين المضايقة في مكان العمل والرفاه للشخص المصاب، واستكشاف آثار  هدف الدراسة:
 تنظيمية محتملة من المضايقة في السلوك.

 ل.  من ضحايا المضايقة في العم (368)بلغ عدد أفراد العينة  عينة الدراسة:
واستخدمت قائمة قياس الرفاه  تم بناء اختبار لقياس التعرض للمضايقة في العمل، أداة الدراسة:

 الشخصي.
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:

 دعمت النتائج أن المضايقة لها تأثير سلبي على رفاه الشخص المتضرر. 
 للتغيب عن العمل وانخفاض مستوى  كثر ميالا ن الموظفين الذين تعرضوا للمضايقة كانوا األإ

 اإلنتاجية. 
 قات تجنبا لآلثار المترتبة عليهاينبغي تعزيز الوقاية فيما يتعلق بالمضاي. 

 دراسة ليمان وكوستافسون (Leymann & Gustafssona, 2008) ابريطاني: 
Mobbing at work and the development of post traumatic stress disorders. 

 المضايقة في مكان العمل وتطور اضطرابات إجهاد ما بعد الصدمة. عنوان الدراسة:
عواقب المضايقة على الصحة العقلية والنفسية وعالقته باضطراب ما بعد  على تعرف راسة:هدف الد
 الصدمة.

 مقياس المضايقة ومقياس اضطرابات إجهاد ما بعد الصدمة. أدوات الدراسة:
 من ضحايا التعرض للمضايقة. (803)بلغ حجم العينة  عينة الدراسة:
 اآلتية: توصلت الدراسة إلى النتائج نتائج الدراسة:

 أظهر التحليل العاملي للنتائج أعراض اضطراب إجهاد بعد الصدمة (PTSD)  من ( 64%)، وأن
التعاون مع عيادة إعادة التأهيل المتخصصة في  العينة يتعرضون للمضايقة في أماكن عملهم ويتم

 عالج اضطراب ما بعد الصدمة وتشخيص الحاالت.
 أن درجة وآثار اضطرابات ما بعد الصدمة، تتشابه  بين التحليل اإلحصائي في هذه التشخيصات

 اا مع اضطراب ما بعد الصدمة في حاالت الحرب وخبرات معسكرات السجون.قريبت
 نينيلدرم وآخر  دراسة  (yldram, et al., 2008  ):تركيا 

Suicide risk and exposure to mobbing. 

 نتحار.التعرض لإلحساس بالمضايقة وخطر اال عنوان الدراسة:
 خطر االنتحار في أماكن تتعرض للمضايقة في مكان العمل. تعرف هدف الدراسة:
  .موظفاا  (192) بلغت العينة عينة الدراسة:
 . (MMPI-2)ستخدم مقياس مينيسوتا المتعدد المراحل ا   أداة الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Gustafsson%2C+Annelie)
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 عن األفراد الذين لم يتعرضوا للمضايقة بناءا  اا لمضايقة كانوا مختلفين كليرضوا لن األشخاص الذين تعإ
  MMPI-2 .على

 .اختلفت درجات الميول االنتحارية حيث كان أقوى لدى عينة األفراد الذين تعرضوا للمضايقة 
  نيندراسة كرينير وآخر (Kreiner, et al, 2008) :ألمانيا 

Does mobbing cause posttraumatic stress disorder? Impact of coping and personality. 
هل يسبب اإلحساس بالمضايقة اضطراب ما بعد الصدمة؟ وما أثرها على التفاعل  عنوان الدراسة:

 والشخصية؟
والتحقيق في  بين ضحايا المضايقة، (PTSD) وتيرة اضطراب ما بعد الصدمة كشف هدف الدراسة:

 .ات ما بعد الصدمة النفسية على المقاييس ذات الصلةالكيفية التي ترتبط بها اضطراب
 موظفاا. (202)تم تعيين ضحايا اإلحساس بالمضايقة وعددهم  عينة الدراسة:
لتقييم اضطرابات ما بعد الصدمة وفقاا  (SCID) تم تطبيق المقابلة اإلنشائية السريرية أداة الدراسة:

 .مة والمضايقةوتم تعريف معيار متجانس للصد  (DSM-IV) لمعايير
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:

 من العينة يعانون من (55%) بينت الدراسة أن PTSD يعانون من أعراض ما بعد  (70%)المؤقتة و
 .لمقياس تأثير الحدث الصدمة الشديدة وفقاا 

 الذين يعانون من ن اإلحساس بالمضايقة لدىإ (PTSD)ظهار مستويات أعلى يميلون إلى إ المؤقتة
مقارنة بضحايا  من التوتر وأعراض االكتئاب، ونوعية أقل في الحياة خاصة إضافةا لأللم الجسدي،

 .( (PTSDوجودالمضايقة الذين لم يشخص لديهم 
 هناك دليل عام على أن األشخاص الذين يعانون من اإلحساس بالمضايقة وشخص لديهم (PTSD) 

 استراتيجيات المواجهة السلبية . يستخدمون في كثير من األحيان
 والتجنب، واالنسحاب  استبيان للتعايش مع التوتر ظهر الميل إلى توظيف استراتيجيات المكافحة، وفي

 .االجتماعي، واالنشغال المعرفي، وظهور درجات مرتفعة من العصابية
 النظر على وينبغي ر, كر إن اضطراب ما بعد الصدمة بسبب اإلحساس بالمضايقة يحدث بشكل مت

 .وجه التحديد في مجال الرعاية الروتينية لمساعدة من يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة
  نيدراسة بالدوسي وآخر (Balducci, et al, 2009 ):إيطاليا 

Relationships between mobbing at work and MMPI-2 personality profile, posttraumatic  

stress symptoms, and suicidal ideation and behavior. 

العالقة بين اإلحساس بالمضايقة في مكان العمل وأعراض ما بعد الصدمة، والتفكير في  عنوان الدراسة:
 .نتحار واختبار مينيسوتا المتعدداال

بين تجربة اإلحساس بمضايقة في مكان العمل والسمات الشخصية واألنماط  تعرف العالقة هدف الدراسة:
-MMPI)يم األعراض عن طريق نسخة منقحة من اختبار مينيسوتا للشخصية المتعدد المراحل لتقي وفقاا 

2.) 
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  .اختبار مينيسوتا للشخصية المتعدد المراحلا ستخدم  أداة الدراسة:
من العمال الذين اتصلت بهم خدمات الصحة النفسية ألنهم   (170)عدد المشاركينبلغ  عينة الدراسة:

 ا المضايقة.ضحاييعتبرون أنفسهم 
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:نتائج الدراسة: 

 كما يتضح من وحدات قياس االرتفاعات  ن البيانات الشخصية تشير إلى وجود الميول العصابية،إ
(1 ،2  ،(3. 
 6)) ظهور عنصر جنون العظمة الذي يدل عليه ارتفاع مقياس. 
 ة الهامة بين التعرض للمضايقة واألعراض السريرية  تبين وجود نمط من العالقات المتبادلة اإليجابي

 بما في ذلك حجم ما بعد الصدمة. وموازين المحتوى، (MMPI-2) بناء على
  أظهر حوالي نصف المشاركين أعراض ما بعد الصدمة والتي تدل على وجود اضطراب ما بعد

 الصدمة.
 نتحار مع السلوك االكتئابي.   إن توقع تكرار التعرض للمضايقة أدى إلى ظهور التفكير في اال 

  دراسة جيري(Gary, 2010)  :أمريكيا 
Study of the World Bank Institute of the United States of America (Survey of 

mobbing in the labor market) in 2010. 

دراسة معهد البنك الدولي من الواليات المتحدة األمريكية )دراسة استقصائية المضايقة في  عنوان الدراسة:
 سوق العمل(.

من خالل اإلجابة عن السؤال ما هي , المختلفة نسبة المضايقة في أمكان العمل تعرفهداف الدراسة: 
 . ؟المضايقة في سوق العمل ما نسبة انتشارها

من العاملين في قطاع  (20929) من العاملين في قطاع التربية و (2104)شمل المسح  عينة الدراسة:
 الصحة والخدمات والمؤسسة العسكرية .

تم استخدام استمارة خاصة وضعها البنك الدولي للواليات المتحدة األمريكية لقياس مدى  أدوات الدراسة:
 انتشار المضايقة في سوق العمل األمريكية. 

 دراسة إلى النتائج اآلتية:توصلت ال نتائج الدراسة:
 تعرضوا للمضايقة   (%(37ن ا  و  من العمال قد تعرضوا للمضايقة المباشرة في العمل، (%(35ن إ

 بشكل غير مباشر.
  بينت النتائج أن العاملين في قطاع التربية كانوا أكثر عرضةا للمضايقة في العمل من العاملين في

 باقي المؤسسات.
 من هم من النساء.  (58%)اص هم من الرجال ومن هؤالء األشخ  (62%)ن إ 
 من النساء ضحايا المضايقة تعرضوا لحاالت للتحرش الجنسي.   80%))ن إ 
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  دراسة آسي(Asiye, 2010) :تركيا 
Development of Mobbing Questionnaire for Educators in Turkey. 

  .العمل في تركيابناء وتطوير مقياس مضايقة التربويين بأماكن  عنوان الدراسة:
تطوير أداة قياس صحيحة وموثوقة لقياس التعرض للمضايقة لدى العاملين في قطاع  هدف الدراسة:

على مهام وسلوكيات المضايقة وأساليب واستراتيجيات التعامل الفعال  التعرف علىالتربية، من أجل 
 معها.

عامة الس ر امدالمدراء ( مديراا من 383و), اا معلم (593)و،معلمة (596)تكونت العينة من  عينة الدراسة:
 .خاصة لتعليم االبتدائيالس ر امدالمدراء مديراا من  (222)و لتعليم االبتدائي، 
 .mobbing questionnaireتم استخدام األداة المصممة لتحقيق هدف الدراسة وهي  أدوات الدراسة:
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة :

 مستويات من التعرض للمضايقة عند التربويين في مكان العمل.  ة المقياس أن يميز بين ثالث استطاع 
  .حصلت البنود ذات الصيغة السلبية على معامالت ثبات تفوق تلك البنود ذات الصيغة االيجابية 
  (65)للعامل الثاني و (82)للعامل األول و (97)حصل المقياس على معامل اتساق داخلي جيد بلغ 

 لالتساق الكلي للمقياس. ( 94)و للعامل الرابع، (81و)للعامل الثالث 
  65استطاع المقاس أن يقيس درجة التعرض للمضايقة وبلغت درجة الثبات باإلعادة)). 
  .توصل البحث إلى أن اإلناث أكثر تعرضاا للمضايقة في مكان العمل من الذكور 
 مدراء. أكثر تعرضاا للمضايقة من ال كانوا المعلمين 

  ن يدراسة بالتانيا وآخر( Platania, et al., 2012) :إيطاليا 
Mobbing: between personality traits and organizational-managerial characteristics of 

the occupational environment. 

 العالقة بين اإلحساس بالمضايقة وسمات الشخصية وخصائص البيئة المهنية والتنظيمية، عنوان الدراسة:
 .اإلدارية

شملت الدراسة عينة من المتطوعين ممن عانوا اإلحساس بالمضايقة في العمل بحيث  عينة الدراسة:
 .اذكر  (024)و ىأنث (055)بواقع  (674)

معرفة العالقة بين األحداث المجهدة في مكان العمل وتأثيرها على الصحة وتقييم العالقة  هدف الدراسة:
واإلحساس بالمضايقة المهنية وسمات الشخصية لدى مجموعة من األشخاص الذين طلبوا  بين اإلجهاد

 استشارة "التكيف مع العمل بعد االضطرابات".
 ياس مينسوتا للشخصية ومقياس اإلحساس بالمضايقة. استخدام مق أداة الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: لدراسة:ا نتائج
  أظهرت النتائج أن مستويات عالية من اإلجهاد المهني في العمل في ظل التعرض للمضايقة وعدم

 لعظمة. كفاية استراتيجيات المواجهة يمكن أن يؤدي إلى االكتئاب ومظاهر هستيرية وجنون ا

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Platania%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22888717
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 عالقة موجبة بين العصابية كسمة للشخصية والتعرض للمستويات العالية من المضايقة في  توجد
 العمل. 

 ن الذكور كانوا أكثر تعرضاا للمضايقة من اإلناث. إ 
  وخلص البحث إلى أنه على الرغم من أن العالقة بين التوتر واإلحساس بالمضايقة المهنية والسمات

  بين اإلحساس بالمضايقة والصحة العقلية. اا إال أن هناك ارتباط يرة للجدل،الشخصية ال تزال مث
  ن يدراسة شابازي وآخر(Shahbazi, et al., 2013) : إيران 

An Empirical Study of the Relationship Between Three Components of Paternalistic 

Leadership and Workplace Bullying: The Case of an Iranian Bank. 

أسلوب القيادة السلبية وأسلوب القيادة اإليجابية واإلحساس  ةالعالقة بين العناصر الثالث عنوان الدراسة:
 .بالمضايقة في أماكن العمل في المصارف اإليرانية

التحقق من الفرضية القائلة بوجود عالقة بين أسلوب القيادة السلبية واإليجابية واإلحساس  هدف الدراسة:
 بالمضايقة في مكان العمل. 

-25)موظفاا من العاملين في البنك تراوحت أعمار الموظفين بين  (552)بلغ حجم العينة  عينة الدراسة:

 (.87.7%)وبلغت نسبة الذكور لإلناث  (30
 مقياس التعرض للمضايقة في مكان العمل، ومقياس أسلوب القيادة من وضع الباحث. أدوات الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: سة:نتائج الدرا
 .توجد عالقة ارتباطية إيجابية ما بين أسلوب القيادة المتسلط واإلحساس بالمضايقة في مكان العمل 
 .توجد عالقة عكسية وسالبة بين أسلوب القيادة الموجبة واإلحساس بالمضايقة في مكان العمل 
 ل من الذكورلمضايقة في مكان العمن اإلناث أكثر تعرضاا لإ. 

  ن يدراسة جنياف وآخر(Genevieve,et al., 2013 ) :كندا 
Workplace bullying and psychological health at work: The mediating role of 

satisfaction of needs for autonomy, competence and relatedness. 

دور الوساطة في تلبية االحتياجات للحكم الذاتي  المضايقة في العمل والصحة النفسية: عنوان الدراسة:
 والكفاءة والقرابة.  

هدفت الدراسة إلى التحقق من العالقة بين التعرض للمضايقة في مكان العمل وتقويض  هدف الدراسة:
الصحة النفسية حيث تفترض هذه الدراسة أن المضايقة تسبب عدم إشباع في الحاجات النفسية األساسية 

 تؤدي النخفاض المشاركة وازدياد اإلرهاق وتقويض الصحة النفسية.وبالتالي 
 ممرضة. (1179): شملت عينة الدراسة عينة الدراسة

استخدمت الدراسة أداة لقياس اإلحساس بالمضايقة في مكان العمل من وضع الباحث أداة الدراسة: 
 ومقياس الصحة النفسية.
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قة موجبة بين التعرض للمضايقة في مكان العمل وتقويض د عالو وجوصلت الدراسة إلى ت :نتائج الدراسة
الصحة النفسية وأكدت هذه الدراسة ما توصلت إليه دراسات سابقة حول أن أعلى نسبة تعرض للمضايقة 

 هي في قطاع الصحة.
 دراسات متعلقة بالميول العصابية. -ثانياا 

 دراسات عربية. - أ
 رمص (2002) دراسة عبد الخالق والنيال: 
 شيوع الميول العصابية عند التالميذ بمدينة اإلسكندرية ومدى الفروق فيها بين الجنسين.  لدراسة:عنوان ا

على مدى شيوع الميول العصابية عند التالميذ بمدينة اإلسكندرية ومدى  التعرف على أهداف الدراسة:
 الفروق فيها بين الجنسين.

من تعريب Eysanck Personality Questionnaire(PEQ) استخبار أيزنك للشخصية أدوات الدراسة:
 (.9119)أحمد عبد الخالق 

تناولت الفروق الفردية في العصابية بين خمس مجموعات عمرية من الذكور ومثلهم من  عينة الدراسة:
 بمدينة اإلسكندرية.  اا تلميذ (513)اإلناث وتكونت من 

وأن أعلى متوسطات العصابية  ناث،أظهرت النتائج أن الذكور أكثر عصابية من اإل نتائج الدراسة:
 .(929 ،2552 )إبراهيم، عاماا  (12-13)تحصلت عليها عينة الذكور من المجموعة 

 العراق (2004) دراسة إبراهيم: 
 وعالقتها بالميول العصابية والقدرة على اتخاذ القرار. (A -B)أنماط الشخصية  عنوان الدراسة:
والميول العصابية لدى  (A-B)لعالقة بين أنماط الشخصية على طبيعة ا التعرف على هدف الدراسة:
على طبيعة العالقة بين كل عرض من أعراض الميول العصابية والقدرة  التعرف علىو  طلبة الجامعة،

 (A-B) على داللة الفروق في أنماط الشخصية التعرف علىعلى اتخاذ القرار لدى طلبة الجامعة و 
على مدى  التعرف علىتخاذ القرار تبعاا لمتغيري )الجنس واالختصاص( و والميول العصابية والقدرة على ا
 في تباين أعراض الميول العصابية والقدرة على اتخاذ القرار . (A-B) إسهام سمات أنماط الشخصية

طالب وطالبة اختيروا عشوائياا في أقسام الكليات التابعة  (500)تكونت عينة البحث من  عينة الدراسة:
 م(. 2004ـ2003)ح الدين خالل العام الدراسي لجامعة صال

 مقياس كرسب للميول العصابية، واستخدم, (A-B)تم بناء مقياس أنماط الشخصية  أدوات الدراسة:
 .ومقياس القدرة على اتخاذ القرار

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:
  أظهرت النتائج ميل أفراد العينة إلى النمط(A)  ذلك لحصولهم على درجات عالية، إذ أن الدرجات و

 (.B)بينما تشير الدرجات المنخفضة إلى النمط الثاني  (A)العالية تشير إلى النمط األول 
  سجلت العينة ككل مستوى متوسط على مقياس الميول العصابية ومستوى منخفض على مقياس القدرة

 على اتخاذ القرار.
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 اط الشخصية تبين وجود عالقة دالة بين أنم(A -B ).وكل عرض من أعراض الميول العصابية 
 عالقة دالة إحصائياا بين كل عرض من أعراض الميول العصابية والقدرة على اتخاذ القرار عدا توجد 

 )الوسواس واألعراض القسرية( فكانت العالقة بينها وبين القدرة على اتخاذ القرار غير دالة.
 ذكور واإلناث في الميول العصابية ولصالح اإلناث.فرق دال إحصائياا بين ال وجدب 
 .عدم وجود فرق دال إحصائياا في الميول العصابية تبعاا لمتغير التخصص الدراسي 

  ليبيا: (2009)دراسة عبد الرحمن 
العالقة التفاعلية بين الميول العصابية وبعض مكونات الذات لدى عينة من المراهقين في  :عنوان الدراسة

 ليبيا. 
توهم , االكتئاب القهري، الوسواس، القلق، عالقة الميول العصابية )الخوف،العلى تعرف هدف الدراسة:

الفروق بين الجنسين في  على تعرفو  ,المرض( وعالقته بالذات المدركة والذات االجتماعية عند المراهقين
 المتغيرين. 

 . عاماا  (21-18) تراوحت أعمارهم بين ىإناث ((108و اا ذكر  (108)عينة الدراسة: 
 .اختبار الميول العصابية لكرسب واختبار الذات المدركة من وضع الباحث أدوات الدراسة:
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:

 .وجود عالقة ارتباطية بين الميول العصابية ومكونات الذات 
 عنوي بالذات المدركة.إن متغيرات القلق والوسواس القهري واالكتئاب لها إسهام م 
 . إن متغيرات الخوف وتوهم المرض لم تسهم بمستوى معنوي 
  .إن متغيرات االكتئاب والقلق لها إسهام معنوي في الذات االجتماعية 
  للخوف  في الميول العصابية بين الذكور واإلناث وأن اإلناث أكثر ميالا  هناك فروق دالة إحصائياا

 والقلق من الذكور.
  إلى أن اإلناث أكثر عصابية من الذكور. خلص البحث 

 فلسطين (2010) دراسة بركات: 
قصيرة المدى والذاكرة الطويلة الالشخصية االنبساطية والعصابية وتأثيرها في الذاكرة  :عنوان الدراسة

 المدى لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في طولكرم.
العصابية واالتزان االنفعالي في  ،االنطوائيةالشخصية االنبساطية و  تعرف على سمات أهداف الدراسة:

 طويلة المدى لدى عينة من طلبة جامعة القدس.  القصيرة المدى والذاكرة الالذاكرة 
لدرجاتهم على قائمة  أربع مجموعات متساوية تبعاا  ينمقسم طالب (200) بلغ عدد العينة عينة الدراسة:
 .ىإناث (15)، اا ذكر  (995)أيزنك بواقع 

 مقياس الذاكرة الطويلة المدى. –مقياس أيزنك الشخصية ومقياس الذاكرة القصيرة المدى  الدراسة:أدوات 
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: :نتائج الدراسة
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 والطلبة العصابين يتفوقون في الذاكرة قصيرة المدى على الطلبة االنطوائيين  االنبساطيينن الطلبة إ
 واالتزانيين. 

 االنطوائيين واالتزانيين في الذاكرة طويلة المدى على الطلبة االنبساطيون والطلبة  تفوق الطلبة
 العصابين.

  .الذكور أكثر عصابية من اإلناث، وكانت اإلناث أكثر انطواءا من الذكور 
  فلسطين: (2012)دراسة جودة 

 األقصى. جامعة -التربية كلية طلبة من عينة لدى بالعصابية وعالقتها النرجسية عنوان الدراسة:
 على والتعرف بغزة، األقصى جامعة طلبة من عينة لدى النرجسية مستوى عن الكشف الدراسة: هدف

 .أفراد العينة تبعاا لمتغير الجنس درجات متوسطات بين الفروق ومعرفة والعصابية، النرجسية بين العالقة
 طالبة. (235)و طالباا  (129)ع وطالبة، بواق طالباا  ( 364 ) سةالدرا عينة بلغتالدراسة:  عينة

  .العصابية لقياس واآلخر النرجسية لقياس أحدهما الباحثة مقياسين استخدمت أداة الدراسة:
  توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:

 النرجسية بين موجبة ارتباط عالقة وجود إلى توصلت كما ، (67%) هو مستوى النرجسية نإ 
 .والعصابية

 السكن ومكان النوع متغيري  إلى تعزى النرجسية في العينة أفراد درجات متوسطات بين فروق ودوج. 
 في العصابية لصالح اإلناث. العينة أفراد درجات متوسطات بين فروق وجود 
 دراسات أجنبية.  - ب

  ن يوآخردراسة فليمنغ (Flehmig, et al., 2007):ألمانيا 
Neuroticism and the mental noise hypothesis:Relationships to lapses of attention and 

slips of action in everyday life. 
 .العالقة بين العصابية وعدم المسؤولية المعرفية في الحياة اليومية عنوان الدراسة:
 التحقق في العالقة بين العصابية وعدم المسؤولية المعرفية في الحياة اليومية. هدف الدراسة:

من اإلناث في مرحلة 135) )من الذكور و (87)بواقع  فرداا  222))بلغ حجم العينة  :الدراسة عينة
 الدراسة.

   .واستبيان فشل العمليات المعرفيةEysenck  ـتم استخدام استبيان الشخصية المنقح ل :أداة الدراسة
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: :نتائج الدراسة

  بين عدم المسؤولية المعرفية ومتغير العمر والجنس حيث كان معامل االرتباط ةيارتباط عالقة وجدتال 

(0.11.) 
 في العصابية لصالح الذكور. وجد فروقاا ي 
 ارتباط قوي وموجب بين العصابية وفشل العمليات المعرفية واعتبرت العصابية أحد العوامل في  يوجد

 (.0.60)حيث بلغ معامل االرتباط  فشل العمليات المعرفية
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 بيرنرتر   دراسة (Bernreuter, 2010):بنسيلفيا 
The Imbrication of Tests of Introversion-Extroversion and Neurotic Tendency. 

 .طواء واالنبساط والميول العصابيةتركيب اختبارات من االن :عنوان الدراسة
نبساط والميول العصابية باالعتماد على االنطواء واال ةبناء اختبار يقيس المتغيرات الثالث هدف الدراسة:

 التراث العلمي للمقاييس والبحوث التي تناولت متغيرات البحث.
 طالبة جامعية. (455)و طالباا  (229)بواقع  (1121) بلغ حجم العينة عينة الدراسة:
 :ةمركبات الثالثاستخدم الباحث كل من المقاييس واالختبارات التالية لبناء اختبار يقيس ال أدوات الدراسة:

 مقياس ويلبي للميول العصابية.مقياس فون لالنطواء واالنبساط و 
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية: نتائج الدراسة:

  الميول العصابية(. -االنطواء –بناء مقياس يقيس كل من المتغيرات )االنبساط 
 حققوا درجات أعلى في  حققت اإلناث درجات أعلى في االنبساط والعصابية من الذكور الذين

 (2132نقالا عن )جودة،االنطواء. 
  دراسة ماكموري(Mcmurry, 2012)  :شيكاغو 

Efficiency, work-satisfaction and neurotic tendency. A study of bank employees. 

 الكفاءة واالرتياح في العمل والميل العصابي دراسة موظفي البنك .عنوان الدراسة: 
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الكفاءة واالرتياح في العمل والميل العصابي  اسة:هدف الدر 

 لدى موظفي البنك.
موظفاا من موظفي هاريس تراست ومصرف االدخار في شيكاغو  (196)بلغ حجم العينة  عينة الدراسة:

(Trust and Savings Bank of Chicago) رجال. (63)فتيات (40)نساء  (93) بواقع 
واستبيان عمل تم تصميمه بشكل خاص لقياس   Bاستبيان الميل العصابي النموذج  أدوات الدراسة:

 االرتياح في العمل والكفاءة.
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:نتائج الدراسة: 

 وى فكلما ازداد الميل العصابي كلما انخفض مست ,عالقة عكسية بين الميل العصابي والكفاءة وجدت
 الكفاءة. 

 .أما عالقة الميل العصابي باالرتياح بالعمل فقد كانت ضعيفة 
  بينت النتائج أن أولئك الذين يقعون في الربع األكثر عصابية تظهر لديهم ميول لعدم الرضا واالختالل

 ألداء الوظيفي. في ا
 ن الفتيات كن األكثر عصابية يتلوهم النساء في المرتبة الثانية. إ 
 روق في الميول العصابية وفقاا الختالف مكان العمل.ال توجد ف 
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  دراسة شارام(Sharma, 2012) :الهند 
Neurotic tendency among females: A comparative study. 

 الميول العصابية لدى عينة من اإلناث دراسة مقارنة. عنوان الدراسة:
 ن من اإلناث.التحقق من وجود الميول العصابية لدى عينتي أهداف الدراسة:
 عاملة. (48)طالبة و ( (64بلغ حجم العينةعينة الدراسة: 
ومقياس للميول العصابية  (Neuroticism Scale Questionnaire) تم استخدام مقياس :أدوات الدراسة

  .(Ss' socioeconomic status) الوضع االجتماعي واالقتصادي
 ية:توصلت الدراسة إلى النتائج اآلت نتائج الدراسة:

  على مقياس الميول العصابية   طالبة 64))وجود ارتباط موجب بين نتائج العينة األولى
(Neuroticism Scale Questionnaire) ,ومقياس الوضع االجتماعي واالقتصادي (Ss' 

socioeconomic status).  
 .تبين أن المجموعتين متقاربتين في استعداد القلق 
 كانت أعلى من درجات المجموعة الثانية وكانت أكثر  طالبة 64))ى تبين أن درجات المجموعة األول

 استعداداا لالكتئاب.
  على درجات أعلى في مقياس الميول العصابية. طالبة (64)حصلت المجموعة األولى 

 :التعقيب على الدراسات السابقة -ثالثاا 
من األفكار أمكن تلخيصها من خالل مراجعة البحوث والدراسات السابقة خلصت الباحثة إلى مجموعة 

 بالنقاط التالية:
 : في إطار عينات الدراسات السابقة  -4

 تنوعت العينات التي أجريت عليها الدراسات السابقة وشملت ضحايا التعرض للمضايقة في العمل،      
لبه مدراء ومدرسين وطة والخدمات وشملت موظفين وعمال و والعاملين في قطاعات التربية والتعليم والصح

 سنة وصوالا  (18) واختلفت أعمار العينات وشملت اإلناث والذكور بدءاا من ,جامعيين وطلبة مدارس
 وصوالا لعينات مسحية كبيرة. (42)واختلفت العينات بالحجم من حجم , سنة  (45)

 في إطار متغيرات الدراسات السابقة:  -4
سات السابقة هذا المتغير في عالقته بسمات الدرا تناولت فيما يتعلق بمتغير اإلحساس بالمضايقة      

والبيئة المهنية والتنظيمية واإلدارية والضيق والضغط النفسي واضطراب ما بعد الصدمة  الشخصية،
والوهن النفسي واالكتئاب  الصباحي، والرفاه وكورتزول البالسما والتحرش في العمل والتفكير في االنتحار،

 ر والتحرش النفسي. واضطرابات التكيف وخطر االنتحا
الكفاءة الدراسات السابقة هذا المتغير في عالقته ب تناولت فيما يتعلق بمتغير الميول العصابية     

وعدم  والتفاؤل والتشاؤم، واالتزان االنفعال، ومكونات الذات والقدرة على اتخاذ القرار، ،واالرتياح في العمل
 ادية واإلصابة العاطفية.واالستقاللية واالعتم المسؤولية المعرفية،
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 في إطار أهداف الدراسات السابقة:   -4
عالقة اإلحساس  تعرفالدراسات السابقة إلى  هدفتفيما يتعلق بمتغير اإلحساس بالمضايقة       

واإلجهاد والضيق واضطراب ما بعد الصدمة والسمات  بالمضايقة بالصحة النفسية والعقلية والعامة،
 ص الوظيفة.الشخصية للعاملين وخصائ

روف العمل واستكشاف ظ تعرف على نسبة التعرض للمضايقة في مكان العمل،كما هدفت إلى       
وتقدير انتشار االضطرابات  وتحديد أشكال السلوكيات المضايقة، للتعرض للمضايقة في العمل، ةالمهيئ

 النفسية لدى ضحايا اإلحساس بالمضايقة في مكان العمل .
عالقة الميول العصابية على  تعرفهدفت الدراسات السابقة إلى  بمتغير الميول العصابيةفيما يتعلق       

كما هدفت إلى اختبار الخصائص , وتشتت االنتباه والرفاه ببعض المتغيرات كاإلصابة العاطفية،
 السيكومترية لبعض المقاييس التي اهتمت بالعصابية، ومعرفة مدى شيوع الميول العصابية .  

 ر أدوات الدراسات السابقة: في إطا -1
فقد تم استخدام استمارة خاصة وضعها البنك الدولي  فيما يتعلق بمتغير اإلحساس بالمضايقة      

واستخدمت قائمة , المضايقة في سوق العمل األمريكيةللواليات المتحدة األمريكية لقياس مدى انتشار 
mobbing questionnaire تم استخدام استبيان لقياس , و الصدق والثبات يز بدرجة عالية منوالتي تتم

فسي التعرض المستمر أو المتكرر للقمع في مكان العمل واستخدام استبيان خاص لقياس شدة الضغط الن
واستخدم نظام , تم بناء اختبار لقياس التعرض للمضايقة في العملو , ومقياس اضطراب ما بعد الصدمة

 .دراسة الحاالت الفردية
مقياس أيزنك لألنماط الشخصية بصوره األجنبية والصورة  متغير الميول العصابية استخدمبة لبالنس      

 وقائمة كروسب للميول العصابية.  المعربة، واستخدمت قائمة ويلبي للميول العصابية
 في إطار نتائج الدراسات السابقة:  -4

وأن عدم  ،التعرض للمضايقةاد المهني في ظل أظهرت النتائج وجود مستويات عالية من اإلجه     
وأظهرت النتائج أن , لى االكتئاب والمظاهر الهستيريةيمكن أن يؤدي إ ,كفاية استراتيجيات المواجهة

بالفرد لمرحلة  مستوى المضايقة يبدأ تشغيله في وتيرة أعمال سلبية يتعرض لها الفرد في العمل، وصوالا 
أن أولئك الذين ما زالوا قيد  كما بينت النتائج, دمةثم الشدة واضطراب ما بعد الصالضيق النفسي ومن 

المضايقة حصلوا على مستوى أعلى من الشدة واضطراب ما بعد الصدمة من الضحايا التي أنهيت 
وتبين النتائج وجود عالقة عكسية بين تعرض العاملين , حلقات تعرضهم للمضايقة منذ أكثر من سنة

أظهرت , سبة السلوكيات المضايقة انخفضت جودة بيئة العملللمضايقة وجودة العمل فكلما ارتفعت ن
ن توقع تكرار التعرض للمضايقة أدى إلى  ،قة بين المضايقة الميول العصابيةالنتائج أن وجود عال وا 

 ظهور التفكير في االنتحار مع السلوك االكتئابي.                
وأكدت على أن الحسد، وضعف المنافسة  ,ضايقةالعمر والجنس على الم واختلفت الدراسات في أثر      

في  الشريفة، والمنافسة لصالح المشرف وموافقة األقوى في سلم الوظيفة كانت األسباب األكثر شيوعاا 
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أثير سلبي على رفاه الشخص ودعمت النتائج أن المضايقة لها ت, تحديد ضحايا وأهداف المضايقة
للتغيب عن العمل وانخفاض مستوى  ضايقة كانوا األكثر ميالا وأن الموظفين الذين تعرضوا للمر, المتضر 

 اإلنتاجية.
في الميول  دالة إحصائياا  اا أن هناك فروق إلى توصلت النتائج أما بالنسبة للميول العصابية      

وظهر أن الذكور أقل  للخوف والقلق من الذكور، وأن اإلناث أكثر ميالا  ,العصابية بين الذكور واإلناث
وأظهرت النتائج أن أعلى متوسطات العصابية  ,ة وميالا إلصدار إجابات خبراتية اجتماعيةعصابي

ماذج وجود ارتباط بين العصابية والن, و عاماا ( 12-13) تحصلت عليها عينة الذكور من المجموعتين
 القلق، وبينت المستويات المرتفعة من العصابية وجود االستعداد لإلثارة, المعرفية واالضطراب العاطفي

 االكتئاب والرض العاطفي.
 من الدراسات السابقة:   الحالي بحثمكانة ال -اا رابع

 :نقاط التفاق -4
مع الدراسات السابقة في مجموعة من النقاط يمكن إجمالها في إتباع المنهج  بحثالا تفق هذي     

يقة في مكان العمل وقد اهتمت بدراسة ظاهرة تعرض الموظفين للمضا الوصفي التحليلي كمنهج للبحث،
ومعرفة أثر متغير الجنس ومكان العمل على التعرض للمضايقة، ومعرفة العالقة بين التعرض للمضايقة 

كما أن عينة البحث في معظم الدراسات السابقة كانت  ,في مكان العمل واإلصابة باالضطرابات النفسية
 وتم التركيز على قطاعات الصحة والتربية. ,من الموظفين

مع الدراسات السابقة بوجود عالقة بين التعرض لإلحساس بالمضايقة في مكان  بحثال اواتفق هذ     
وأن المضايقة في العمل تؤثر سلباا على األداء , رابات النفسية واألمراض المختلفةالعمل واإلصابة باالضط

 وبيئة العمل.
والتعرض قالت بوجود عالقة بين الجنس  مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي الحالي بحثواتفق ال     

 أن المضايقة كانت سبباا في االضطرابات النفسية. و , للمضايقة في مكان العمل
 نقاط الختالف: -4

في  عدد من النقاط منها أن عينة الدراسات السابقة كانت عن الدراسات السابقة في بحثال اذختلف هي    
 الحالي وجه بحثبينما ال ,ين تم تشخيص اإلصابة لديهموالذ اإلحساس بالمضايقة ضحايامن  معظمها

بمعرفة العالقة بين المضايقة والميول  بحثال اواهتم هذ, ضحايا المضايقة في العمل للكشف عن
 العصابية وبمعرفة عالقة الحالة االجتماعية بالتعرض للمضايقة .       

ين التعرض للمضايقة واضطراب الشدة ما بعد في حين ركزت الدراسات السابقة على معرفة العالقة بو     
واإلجهاد والرفاه وأسلوب الصدمة وخطر االنتحار وخصائص الوظيفة والبيئة االجتماعية للعمل والضغط 

ركز البحث الحالي على معرفة العالقة بين التعرض للمضايقة والقابلية لإلصابة بتلك  ,القيادة
 االضطرابات أي الميول العصابية.

   



 منهج البحث وإجراءاته: ابعالرالفصل                                        

 توطئة

 منهج البحث. -أولا 

 مجتمع البحث. -ثانياا 

 .عينة البحث -اا ثالث

 .أدوات البحث -اا رابع

  قائمة ويلبي للميول العصابية. 
  مقياس اإلحساس بالمضايقة. 

 .متغيرات البحث -خامساا 
 .األساليب اإلحصائية المستخدمة -سادساا 
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 توطئة
تضمن هذا الفصل تحديَد منهج البحث, وتحديَد مجتمع البحث, ووْصَف العينة وكيفّيَة سحبها,      

, وخطوات إعداد أدوات البحث, واإلجراءات المتََّبعة للتحقُّق من الخصائص السيكومترية لهذه األدوات
 وفيما يلي توضيح لذلك:

 :منهج البحث -أولا 
تماد على المنهج الوصفي التحليلي فهو المنهج الذي يناسب هذا النوع من تقتضي طبيعة البحث االع

البحوث حيث يقوم المنهج الوصفي التحليلي بوصف ما هو كائن وتحليله تحلياًل دقيقًا ويعبر عنه تعبيرًا 
 (.02، 0202)غباري وآخرون،  كيفياً 

 اتبعت الباحثة هذا المنهج في:وقد 
في  المضايقة والميول العصابية لدى الموظفين في الدوائر الحكوميةدراسة العالقة بين اإلحساس ب .0

 وذلك بتطبيق مقياس اإلحساس بالمضايقة ومقياس الميول العصابية محافظتي دمشق والسويداء,
 .على أفراد عينة البحث

إعداد الدراسة النظرية للبحث بما ينسجم مع متغيرات البحث والعينة التي تناولها البحث من جهة  .0
 أخرى. 

 مجتمع البحث: -ثانياا 
 -مديرية التربيةالثالث ) الحكوميةمديريات الفي العاملين لبحث الذي تم أخذ العينة منه يمثل مجتمع ا

 الذكور واإلناث، من العمال واإلداريين، في محافظتي دمشق والسويداء،(مديرية الصحة -مديرية الخدمات
وتشير الباحثة هنا إلى أن  موظفًا وموظفة, (0762)البحث وقد بلغ حجم مجتمع  العازبين والمتزوجين،
 بالتحديد يعود إلى موافقتهم على االشتراك في تطبيق البحث، اختيار هذه المديريات

, وذلك بعد الرجوع إلى ات التي وقعت ضمن حدود البحثأعداد الموظفين في المديري (3)يبين الجدول و 
 .الجداول اإلحصائية في هذه المديريات

 مديريات محافظتي دمشق والسويداء في بعض ( عدد العاملين 3جدول )ال

 المديرية
 عدد أفراد المجتمع األصلي

 مديريات محافظة السويداء مديريات محافظة دمشق
 556 066 مديرية الخدمات

 026 056 التربية مديرية

 006 096 الصحة مديرية

 0206 0006 المجموع

 2066 المجموع الكلي
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 عينة البحث: -لثاا ثا

بهدف تقصي  موظفًا وموظفة 30))عينة قوامها الدراسة االستطالعية على  إجراءتم  العينة الستطالعية:
الباحث إلى  تلجأو , وهي من خارج عينة الدراسة األساسية, وجود ظاهرة المضايقة على أرض الواقع

ولمعرفة ما إذا كانت هذه دراسته حثة البا ينو تالذى  البحث ندرة موضوعبسبب الدراسة االستطالعية 
 .الظاهرة موجودة فعاًل على أرض الواقع، وبعد االلتقاء بالموظفين 

كون لكل أفراد الجماعة تقامت الباحثة باستخدام أسلوب العينة العشوائية المتيسرة, حيث العينة الكلية: 
اختياُر أي فرد بأية صورة من الصور في  في اختياُرهم من بين أفراد العينة, وأن ال يؤثِّر حظوظ متساوية  

مديرية  -مكان العمل )مديرية التربيةلمتغير اختيار أي فرد آخر, ولتحديد عدد أفراد عينة البحث وفقًا 
مديرية الصحة(, قامت الباحثة بتحديد عدد أفراد المجتمع األصلي, ومن ثم قامت بتحديد عدد  -الخدمات

ات السابقة, أما ديريمالمن  يةر دي%( من كل م00من خالل سحب نسبة ) د عينة البحث لهذه المتغيرأفرا
غير متزوج(, فقد ِوزعوا على  -لمتغير الحالة االجتماعية )متزوجإناث(, و -لمتغير الجنس )ذكور بالنسبة

عينة البحث تبعًا للصدفة, وذلك ألن الباحثة لم تحدد العدد الواجب سحبه من هذه المتغيرات بشكل مسبق 
 جًة لصعوبة ضبط المجتمع األصلي.      نتي

 دمشقمحافظة  موظفي من ًا وموظفةموظف (306)وموظفة بواقع  اً موظف (786)البحث عينة وبلغ حجم 
بالطريقة العشوائية  تم سحب عينة البحثوقد السويداء, محافظة  موظفي من ًا وموظفةموظف (270)و
وقد تم اختيار كل من , وافقوا على االشتراك بالبحث الذين األشخاصعلى الباحثة  طبقت لمتيسرة, إذا

 مديرية الخدمات الفنية ومديرية التربية ومديرية الصحة في محافظتي دمشق والسويداء.
 عينة البحث على المديريات.أفراد توزع  (2)ويوضح الجدول 
 اء مديريات محافظتي دمشق والسويدفي العاملين  أفراد عينة البحث من ( عدد4جدول )ال

 المديرية
 عدد أفراد عينة البحث

 مديريات محافظة السويداء مديريات محافظة دمشق

 020 002 مديرية الخدمات

 66 99 التربية مديرية

 69 60 الصحة مديرية

 266 006 المجموع

 566 المجموع الكلي
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رية, الجنس, الحالة وفيما يلي جدول يبين توزع أفراد عينة البحث وفقًا لمتغيرات )المحافظة, المدي
 االجتماعية(:
 وفقاا لمتغيرات البحثالعاملين مديريات محافظتي دمشق والسويداء  أفراد عينة البحث من توزع( 5جدول )

 المديرية
 السويداءمحافظة  محافظة دمشق

 إناث ذكور إناث ذكور
 غير متزوج متزوج غير متزوج متزوج غير متزوج متزوج غير متزوج متزوج

 00 00 29 20 00 09 00 29 يرية الخدماتمد

 06 20 06 00 20 29 22 20 التربية مديرية

 20 22 05 26 06 20 20 26 الصحة مديرية

 60 66 02 56 60 92 66 62 المجموع

009 006 009 050 

 266 006 المجموع الكلي

 566 

 أدوات البحث: -رابعاا 

  اإلحساس بالمضايقةمقياس 

لقياس ( bullying in the workplace) بحث الحالي قامت الباحثة باستخدام مقياسلتحقيق أهداف ال
عينة البحث، وتم ترجمة المقياس واستخالص معامالت الثبات أفراد متغير اإلحساس بالمضايقة لدى 

 .من قبل الباحثة والصدق

 Helge Hoel &Guy) من إعداد كل من هيجل هول وغاي نوتليرز اإلحساس بالمضايقة هو مقياسو 
Notelaers) تاريخ النشر ألول مره  المملكة المتحدة، النرويج، وجامعة مانشستر كلية علم النفس بيرغن

 .2009)) مايو (20)

ويهدف المقياس إلى التعرف على حدوث المضايقة عند األفراد والمجموعات في أماكن العمل وذلك من 
 . ألسئلة تمثل سلوكيات المضايقةن اخالل معرفة استجابات المفحوصين على مجموعة م

هذا المقياس معد لقياس ظاهرة اإلحساس بالمضايقة في مكان العمل أو النشاط ويمتع بخصائص و 
ويستعمل هذا المقياس ألغراض التشخيص النفسي والطبي لألفراد الذين يزاولون أي  سيكومترية جيدة،

 .عاماً   (18) يزيد عنعمل أو نشاط وعمرهم 

مقياس اإلحساس بالمضايقة في موقف قياس فردي أو جمعي وتوجد تعليمات للمفحوصين يمكن تطبيق 
 ا المفحوص ويشرح الفاحص المطلوب بوضوح واختصار .ؤ يقر 
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 عنوال يحدد زمن معين للتطبيق ألن تحديد الزمن يعتبر عاماًل ضاغطًا على المفحوصين، واإلجابة 
 المقياس بشكل عام ال تأخذ سوى بضع دقائق.

وتم  ،(Hoel& Notelaers) من قبل هول ونوتليرز (0222)ر المقياس واستخدم ألول مره عامنش
 (2,22) والثبات (2,68)حساب خصائصه السيكومترية حيث تمتع المقياس بمستويات عالية من الصدق

 وكان قادرًا على تميز األفراد الذين تعرضوا للمضايقة.

 Kanami Tsuno)ن يية والتركية من قبل تيسون وآخر ترجم المقياس إلى اليابان (0202)في عام 
Norito Kawakami Akiomn Inoue and Kiyoko Abe )  وتم تقنينه على البيئتين اليابانية

النسخة اليابانية  (2,20)والتركية. وحساب معامالت الثبات والصدق حيث بلغ معامل الثبات باإلعادة 
النسخة  (2,77)النسخة اليابانية و (2,62)اق الداخلي النسخة التركية، وبلغ صدق االتس (2,27)و

 التركية.

مدى انطباق العبارة تمثل بدائل  ةعبارة ولكل عبارة خمس (30)منالمقياس بالنسبة لمفتاح التصحيح  ف
,  وتعطى الغالب، بشكل تام( ، في بعض األحيان، فيجداً  ، نادراً ال تنطبق أبداً ى المفحوص وهي )عل

, وبذلك تكون أعلى درجة (7, 2, 3, 0, 0) درجات اآلتية وعلى نفس الترتيب السابقهذه البدائل ال
وبالتالي يتم النظر إلى  (,30)وأدنى درجة هي  (,077)يحصل عليها المفحوص على هذا المقياس هي 

 المقياس على أبعاد.هذا وال يشتمل الدرجة الكلية 
 :اإلحساس بالمضايقةالخصائص السيكومترية لمقياس 

على األنواع اآلتية من  ةالباحث تاعتمد ساب صدق مقياس اإلحساس بالمضايقةلحصدق المقياس:  - أ
 الصدق:

تم ذلك بعرض المقياس على عدد من أساتذة كلية التربية و  :(content validity)صدق المحتوى  -6
, جامعة دمشق -واإلرشاد النفسي بكلية التربية في أقسام التقويم والقياس التربوي والنفسي وعلم النفس

وذلك للتأكد من صدق المحتوى بداللة المحكمين, ونتيجًة لذلك  (,0) والمبينة أسماؤهم في الملحق
 (.7قامت الباحثة بإجراء التعديالت المطلوبة وتم صياغة البنود في صيغتها النهائية في الملحق رقم )

ن الموظفين في محافظتي تم سحب عينة عشوائية مو  :Construct Validity) )الصدق البنيوي  -6
موظفًا وموظفة، وهي من خارج عينة الدراسة األساسية للتحقق من صدق  (69) دمشق والسويداء بلغت

البناء بدراسة االتساق الداخلي لمقياس اإلحساس بالمضايقة, وذلك بحساب معامالت االرتباط بين 
ارتباط عبارات مقياس اإلحساس  درجات العبارات والدرجة الكلية للمقياس, ولقد تراوحت معامالت

جميعها دالة , و (6.65و 6.06)بالمضايقة مع درجته الكلية وفقًا للدراسة التي أجراها الباحث ما بين 
 وهذا ما يمكن توضيحه من خالل الجدول اآلتي. (,6.60)عند مستوى داللة 
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 ( معامالت ارتباط عبارات مقياس اإلحساس بالمضايقة مع الدرجة الكلية للمقياس1جدول )

 معامل رقم البند
 االرتباط

 رقم
 البند

 معامل
 االرتباط

 رقم
 البند

 معامل
 االرتباط

1 **6.50 11 **6.52 21 **6.00 

2 **6.06 12 **6.52 22 **6.06 

3 **6.05 13 **6.00 23 **6.09 

4 **6.05 14 **6.00 24 **6.09 

5 **6.50 15 **6.05 25 **6.05 

6 **6.06 16 **6.06 26 **6.06 

7 **6.52 17 **6.65 27 **6.02 

8 **6.06 18 **6.06 26 **6.50 

9 **6.56 19 **6.06 29 **6.56 

10 **6.09 20 **6.56 06 **6.06 

 (6.60)**( دال عند القيمة االحتمالية ) 6.05** 00

وهذا  (0.01) داللةأن معامالت االرتباط كلها دالة إحصائيًا عند مستوى  (2) لجدولظهر من خالل ا
 يدل على أن مقياس اإلحساس بالمضايقة يتصف باتساق داخلي, مما يدل على صدقه البنيوي.

 بالطرق اآلتية: الخاص بمقياس اإلحساس بالمضايقة الثباتاْسُتْخِرج : ثبات المقياس - ب
استخرج معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار  :(Test-Retest Method) طريقة إعادة الختبار -6

ثم أعيد تطبيق المقياس  وهي غير العينة األساسية للبحث، ,موظفًا وموظفة (69) على عينة مؤلفة من
, ولقد بلغ معامل الثبات بطريقة للمرة الثانية على العينة نفسها بعد مضي أسبوعين من التطبيق األول

 وهذه القيمة مرتفعة وتعني أن المقياس يتميز بثبات جيد. (6.62)الختبار إعادة ا
 Internal Consistency): ) الثبات بطريقة التساق الداخلي -6
معامل ثبات التجزئة النصفية على العينة  اْسُتْخِرج (:Split–Half)طريقة التجزئة النصفية  -2-0

 تولقد بلغ, (Spearman- Brown)براون  –نفسها من التطبيق األول باستخدام معادلة سيبرمان 
في الدرجة الكلية للمقياس, وُتَعد معامالت الثبات  (2.82)معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

  .بحثبطريقة التجزئة النصفية جيدة ومقبولة ألغراض ال
لى تم حساب معامل االتساق الداخلي للمقياس ع :cronbach alpha)) لفا كرونباخأطريقة  -2-2

, ولقد بلغ معامل االتساق cronbach alpha)) لفا كرونباخأالعينة نفسها باستخدام معادلة 
يتصف بدالالت  مقياس اإلحساس بالمضايقة , ويتضح مما سبق أن(0.88)الداخلي)ألفا( للمقياس 

 .للبحث الحاليصدق وثبات جيدة تجعله صالحًا لالستخدام كأداة 
 قائمة ويلوبي للميول العصابية: 

حيث نشر ويلوبي القائمة  قائمة ويلبي للميل العصابي،الباحثة استخدمت  ةل العصابيو قياس الميمن أجل 
 Willoughby Scale Of Neurotically Tendenciesوالمعروفة باسم   ،((1973 هذه في عام
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القائمة  بنشر (1977)وثم قام أحمد عبد الخالق في عام , استخدامها على الدراسات البحثية واقتصر
 باللغة العربية وتتمتع القائمة بخصائص سيكومترية جيدة.

وتستخدم مقياسًا للعصابية أو ردود أفعال  ,تهدف قائمة ويلبي للميل العصابي إلى قياس العصابية العامة
 .يةإذ ترتبط بأنواع شائعة من المواقف االجتماعية التي تثير الحساسية االنفعال القلق الدائم والغير تكيفي،

 –متوسط  -قليالً  -بدائل )أبداً  ةعبارة ولكل عبارة خمس ((25األولية على ا تشمل القائمة في صورته
(  وتهدف لقياس درجة العصابية العامة أو ردود األفعال للقلق الدائم والغير تكيفيه، وتصلح دائماً  -كثيراً 

  ,سنة (16)لالستخدام مع الراشدين والمراهقين بعد 

وبذلك تكون أعلى  (,7, 2, 3, 0, 0) بدائل الدرجات اآلتية وعلى نفس الترتيب السابقوتعطى هذه ال
وبالتالي يتم النظر  (,07) , وأدنى درجة هي(007)درجة يحصل عليها المفحوص على هذا المقياس هي 

 .(2، 0227،)عبد الخالق المقياس على أبعادهذا وال يشتمل  إلى الدرجة الكلية
 :الميول العصابيةية لمقياس الخصائص السيكومتر 

على األنواع اآلتية من  ةالباحث تاعتمد ساب صدق مقياس الميول العصابيةلحصدق المقياس:  - أ
 الصدق:

تم ذلك بعرض المقياس على عدد من أساتذة كلية التربية في  :(content validity)صدق المحتوى  -1
, جامعة دمشق -شاد النفسي بكلية التربيةواإلر  أقسام التقويم والقياس التربوي والنفسي وعلم النفس

وذلك للتأكد من صدق المحتوى بداللة المحكمين, ونتيجًة لذلك  (,0) والمبينة أسماؤهم في الملحق
 (.6قامت الباحثة بإجراء التعديالت المطلوبة وتم صياغة البنود في صيغتها النهائية في الملحق رقم )

تم سحب عينة عشوائية من الموظفين في محافظتي  :Construct Validity))الصدق البنيوي  -2
موظفًا وموظفة، وهي من خارج عينة الدراسة األساسية للتحقق من  (69) دمشق والسويداء بلغت

, وذلك بحساب معامالت االرتباط بين الميول العصابيةصدق البناء بدراسة االتساق الداخلي لمقياس 
الميول ولقد تراوحت معامالت ارتباط عبارات مقياس  درجات العبارات والدرجة الكلية للمقياس,

جميعها دالة عند , و (6.62و 6.00)مع درجته الكلية وفقًا للدراسة التي أجراها الباحث ما بين  العصابية
 وهذا ما يمكن توضيحه من خالل الجدول اآلتي. (,6.60)مستوى داللة 

 صابية مع الدرجة الكلية للمقياس( معامالت ارتباط عبارات مقياس الميول الع7جدول )ال

 معامل رقم البند
 االرتباط

 رقم
 البند

 معامل
 االرتباط

 رقم
 البند

 معامل
 االرتباط

 رقم
 البند

 معامل
 االرتباط

 رقم
 البند

 معامل
 االرتباط

1 **6.56 0 **6.02 00 **6.50 00 **6.56 20 **6.00 

2 **6.60 6 **6.50 02 **6.50 06 **6.62 22 **6.00 

3 **6.06 6 **6.66 00 **6.00 06 **6.05 20 **6.56 

4 **6.00 9 **6.50 00 **6.56 09 **6.09 20 **6.06 

5 **6.56 06 **6.56 05 **6.00 26 **6.50 25 **6.00 

 (0.0.)**( دال عند القيمة االحتمالية )
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وهذا  (0.01) داللة أن معامالت االرتباط كلها دالة إحصائيًا عند مستوى (6)ظهر من خالل الجدول 
 يتصف باتساق داخلي, مما يدل على صدقه البنيوي. الميول العصابية يدل على أن مقياس

 بالطرق اآلتية: الخاص بمقياس الميول العصابية الثباتاْسُتْخِرج :  ثبات المقياس - ب
ار استخرج معامل الثبات بطريقة إعادة االختب: (Test-Retest Method)طريقة إعادة الختبار  -1

موظفًا وموظفة, وهي غير العينة األساسية للبحث، ثم أعيد تطبيق المقياس  (69) على عينة مؤلفة من
للمرة الثانية على العينة نفسها بعد مضي أسبوعين من التطبيق األول, ولقد بلغ معامل الثبات بطريقة 

 ت جيد.وهذه القيمة مرتفعة وتعني أن المقياس يتميز بثبا (2.82)إعادة االختبار 
 Internal Consistency): ) الثبات بطريقة التساق الداخلي -2
معامل ثبات التجزئة النصفية على العينة  اْسُتْخِرج (:Split–Half)طريقة التجزئة النصفية  -6-6

 تولقد بلغ, (Spearman- Brown) براون –نفسها من التطبيق األول باستخدام معادلة سيبرمان 
في الدرجة الكلية للمقياس, وُتَعد معامالت الثبات  (6.600)جزئة النصفية معامالت الثبات بطريقة الت

  .بحثبطريقة التجزئة النصفية جيدة ومقبولة ألغراض ال
تم حساب معامل االتساق الداخلي للمقياس على  :cronbach alpha))لفا كرونباخأطريقة  -6-6

, ولقد بلغ معامل االتساق الداخلي)ألفا( cronbach alpha)) لفا كرونباخأالعينة نفسها باستخدام معادلة 
يتصف بدالالت صدق وثبات جيدة  مقياس الميول العصابية , ويتضح مما سبق أن(0.865)للمقياس 

 .للبحث الحاليتجعله صالحًا لالستخدام كأداة 
 متغيرات البحث: -خامساا 

 :اإلحساس بالمضايقة المتغيرات المستقلة. 
 :عصابيةالميول ال المتغيرات التابعة.  
 مديرية مكان العمل ) (،غير متزوج -متزوجالحالة االجتماعية ) الجنس، ة:المتغيرات الديمغرافي

 .الصحة(مديرية  -الخدماتمديرية  -التربية
 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -سادساا 

 قامت الباحثة باستخدام التحليالت اإلحصائية المالئمة لطبيعة األسئلة وفرضيات البحث.
تم إدخال البيانات إلى الحاسب اآللي عن طريق  ،يانات باستخدام األدوات المذكورةفبعد الحصول على الب

 :تيةواستخرجت النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية اآل ،(26)النسخة  ((SPSSبرنامج 
  معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation).لحساب معامل االرتباط بين المتغيرات 

 باراخت (T. Test) .ستودنت لتحديد داللة الفروق بين مجموعتين 

  اختبار تحليل التباين األحادي(ANOVA )  .لتحديد داللة الفروق بين ثالث مجموعات 
 على: التحليالت اإلحصائية السابقةباإلضافة إلى ولقد أعتمد 

 براون لحساب ثبات المقاييس. -معامل ألفا كرونباخ, ومعامل سبيرمان 
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 وسط الحسابي المت.(Mean) 

  االنحراف المعياري.(Standard Deviation) 

  النسبة المئوية(Percentage). 
   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامسالفصل 
 عرض النتائج وحتليلها وتفسريها

 توطئة

ًأسئلةًالبحث.ًناإلجابةًع-أولًا
ً.البحثاتًفرضيً التحققًمنً-ثانياًا

 .البحثُمْقَتَرحاتً-اًاالثث
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 الفصل اخلامس
 عرض النتائج وحتليلها وتفسريها

ًتوطئة
اشتمل هذا الفصل عرضًا ألهم النتائج التي تم التوصل إليها, إضافًة إلى مناقشتها وتفسيرها من     

خالل التراث النظري والدراسات السابقة, وذلك لمعرفة مدى تحقق األهداف التي سعت إليها الدراسة, 
 وفيما يلي وصٌف لهذه النتائج:, واإلجابة عن أسئلة البحث تحقق من فرضياتهاالعن فضاًل 

ً:اإلجابةًعنًأسئلةًالبحثً-أولًا
ًنسبةًانتشارًاإلحساسًبالمضايقةًلدىًأفرادًعينةًالبحثًالكلية؟ًالسؤالًاألول:ًما

قة لدى أفراد من أجل اإلجابة عن السؤال األول الذي يتناول تحديد نسبة شيوع اإلحساس بالمضاي    
عينة الدراسة، تمَّ إعطاء إجابات أفراد عينة الدراسة عن مقياس اإلحساس بالمضايقة ِقَيَمًا متدرَِّجًة متمثلة 

 بمدى انطباق العبارة على المفحوص، وتمَّ حساب طول الفئة على النحو اآلتي:
 (.4=1-5)وذلك بطرح أكبر قيمة في المقياس من أصغر قيمة  :حساب المدى

 (5( على أكبر قيمة في المقياس وهي )4وذلك بتقسيم المدى وهو ) :اب طول الفئةحس

 )طول الفئة(. 0,8=  5÷ 4

(، وذلك للحصول على الفئة 1مة في المقياس وهي )ي( إلى أصغر ق0,8إضافة طول الفئة وهو )    
األعلى من الفئة األولى،  (، ثمَّ إضافة طول الفئة إلى الحدِّ 1,80 -1األولى، لذا كانت الفئة األولى من )

 وذلك للحصول على الفئة الثانية، وهكذا للوصول إلى الفئة األخيرة.

تم وضع معيار التصحيح من خالل ضْرِب فئات ِقَيم المتوسط الحسابي بالعدد الكلي لبنود مقياس     
(، 55,8=11×1,8(, )11=11×1( بندًا, كما هو موضح باآلتي: )11اإلحساس بالمضايقة والبالغ )

(، 55,8 -11وبالتالي تكون درجات األفراد ذوي اإلحساس بالمضايقة المنخفضة جدًا تتراوح من )
 وهكذا...
واستنادًا إلى قاعدة التقريب الرياضي يمكن التعامل مع قيم المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة      

 اآلتي: الجدولالدراسة كما هو مبين في 
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نًفئاتًقيمًالمتوسطًالحسابيًلدرجاتًأفرادًعينةًالدراسةًعلىًمقياسًاإلحساسًبالمضايقةً(ًيبي8)ًالجدول
ًوالقيمًالموافقةًلها

فئات قيم المتوسط 
 الحسابي

 التقدير في األداة
 من حيث مدى انطباق العبارة على المفحوص

 معيار التصحيح
نسبة شيوع اإلحساس 

 بالمضايقة

 منخفضة جداً  55.8 -11 ال تنطبق أبداً  1.8 – 1
 منخفضة ..80 -55.5 نادرًا جداً  0..0 – 1.81
 متوسطة 105.4 -80.8 في بعض األحيان 1.40 – 1..0
 مرتفعة 110.0 -105.5 في الغالب 4.00 – 1.41

 مرتفعة جداً  155 -110.10 بشكل تام 5 – 4.01

لدرجات الطلبة والوزن النسبي  باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ةالباحث توقد قام
 يوضح ذلك: (5) الجدول، و على المقياس

 

ً(ًنسبةًانتشارًاإلحساسًبالمضايقةًلدىًأفرادًعينةًالدراسة9)ًالجدول

المتوسط  العدد 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

لدرجة  التقييم الوزن النسبي
 اإلحساس بالمضايقة

 متوسطةدرجة  %37,97 73,72 89,89 713ًمحافظةًدمشق
 درجة متوسطة %32,31 79,27 121,93 732ًمحافظةًالسويداء
 درجة متوسطة %39,38 73,37 122,79 293ًعينةًالبحثًالكلية

السابق فإن نسبة انتشار اإلحساس بالمضايقة لدى موظفي محافظة دمشق  الجدولكما هو موضح ب
%(, بمتوسط 5,1.لسويداء )(, ولدى موظفي محافظة ا58,54%(, وبمتوسط حسابي قدره )1,81.)

(,بينما بلغت نسبة انتشار اإلحساس بالمضايقة لدى أفراد عينة البحث الكلية .101,8حسابي قدره )
 (. 100,08%(, وبمتوسط حسابي قدره )5.,4.)

( يمكن القول أن أفراد عينة الدراسة 5) الجدولومن خالل مقارنة المتوسطات الحسابية بمعايير التقييم في 
 مستوى متوسط من اإلحساس بالمضايقة. لديهم

( نجد أن قيم المتوسط الحسابي في محافظة دمشق 5( والجدول )8من خالل العودة إلى نتائج الجدول )
( وهي تشير إلى الدرجة المتوسطة في فئات قيم المتوسط .101,8( وفي محافظة السويداء )58,54هو )

 ( قيمة متوسطة. 105,4إلى  80,8لقيمة من )( حيث تعتبر ا8الحسابي المعروضة في الجدول )
على درجات مختلفة من الكفاءة واالتزان وبالتالي فإن رغبة  بأن الموظفين وتفسر الباحثة هذه النتيجة

البعض الكبيرة في الحفاظ على مكتسباتهم أو تحسين طبيعة ونوعية عملهم مع وجود ضعف في قدراتهم 
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مير لديهم يجعلهم يتكتلون ضد أفراد يمثلون عنصر تهديد لهم وعدم بذلهم الجهد المطلوب وضعف الض
تحقيق أهدافهم وهم بذلك يقصون من يشكل ألنهم أفضل منهم وبالتالي يسلكون بشكل غير سوي في 

 .في مكان العمل بالمضايقة الموظفيننسبة من  شعور فسريهذا عامل خطر عليهم و 
ذا نظرنا إلى مكان العمل والمحافظة فنجد أن السويداء محافظة نامية وفرص العمل أحيانًا محدودة  وا 

وبالتالي فالتنافس يكون كبيرًا للحصول على عمل أو للترقية في نفس العمل األمر الذي يجعل البعض 
 مستعدًا لفعل أي شيء .

أي  بالتالي فإنأما بالنسبة لمحافظة دمشق فإن المنافسة كبيرة جدًا بسبب غنى وتنوع اإلمكانات البشرية و 
شخص يظهر تميزًا عن اآلخرين قد يشكل مصدر خطر حقيقي بالنسبة للبعض. وألن بعض األشخاص 

 سهل للوصول ألهدافهم.األطريق اليجدون في مضايقة اآلخرين  قدفال يتصفون بالضمير والوعي واالتزان 
ين اإلحساس المضايقة تمكفي شريفة دورًا أساسيًا الوتلعب اإلدارة وترهلها وضعف الرقابة والمنافسة غير 

    لدى الموظفين. 
 يبينانإذ ( chabel & martino, 1994دراسة تشابيل ومارتينو )تتفق نتيجة البحث الحالي مع نتيجة و      
األكثر  والمعلمين وموظفي الخدمة االجتماعية والعاملين في مجال الرعاية الصحية هم أمناء المكتبات أن

نتيجة كما تتفق ، وتشمل على ارتفاع الضغوط واألعباء. ائف أقل استقراراً عرضة للمضايقة ألن هذه الوظ
ينرسن ) لى (, والتي أشارت إ& Mikkelsen   Einarsen ,0000السؤال الحالي مع نتيجة دراسة ميكلسين وا 

أن هناك مجموعة كبيرة تمثل ستة من كل ثمانية ترى أن انعدام وضعف الضوابط واإلدارة هو سبب ازدياد 
في العمل قد يؤدي إلى زيادة النظرة السلبية عن النفس وعن  الضحايا، مشيرة إلى أن التعرض للمضايقة

( إلى أن األشخاص الذين al.,2008  Kreiner, etن )يدراسة كرينير وآخر , ولقد أشارت اآلخر وعن العالم
يتعرضون للمضايقة يميلون إلى إظهار مستويات أعلى من التوتر وأعراض االكتئاب، ونوعية أقل في 

 جسدي.الحياة خاصة إضافًة لأللم ال

بينت أن العاملين في قطاع والتي ( Gary, 2010دراسة جيري )وتتفق نتيجة البحث الحالي مع نتيجة 
ً.التربية كانوا أكثر عرضًة للمضايقة في العمل من العاملين في باقي المؤسسات

ًالسؤالًالثاني:ًماًنسبةًانتشارًالميولًالعصابيةًلدىًأفرادًعينةًالبحثًالكلية؟
ة عن السؤال الثاني الذي يتناول تحديد نسبة شيوع الميول العصابية لدى أفراد عينة من أجل اإلجاب

المتبعة في اإلجابة عن السؤال األول وذلك من حيث إعطاء إجابات  نفسها الدراسة، تمَّ إتباع الخطوات
لخماسي, ومن حيث أفراد عينة الدراسة عن مقياس الميول العصابية ِقَيَمًا متدرَِّجًة وفقًا لمقياس ليكرت ا

 حساب طول الفئة الذي تم على النحو اآلتي:
 (.4=1-5)حساب المدى، وذلك بطرح أكبر قيمة في المقياس من أصغر قيمة 

 0.8=  4÷  (5( على أكبر قيمة في المقياس وهي )4حساب طول الفئة، وذلك بتقسيم المدى وهو )
 )طول الفئة(.

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Mikkelsen%2C+Eva+Gemz%E2%8A%98e)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Einarsen%2C+Stale)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kreiner%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18606113
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(، وذلك للحصول على الفئة األولى، 1مة في المقياس وهي )ي( إلى أصغر ق0,8إضافة طول الفئة وهو )
(، ثمَّ إضافة طول الفئة إلى الحدِّ األعلى من الفئة األولى، وذلك 1,80 -1لذا كانت الفئة األولى من )

 للحصول على الفئة الثانية، وهكذا للوصول إلى الفئة األخيرة.

م المتوسط الحسابي بالعدد الكلي لبنود مقياس تم وضع معيار التصحيح من خالل ضْرِب فئات ِقيَ وقد 
(، وبالتالي 45=05×1,8(, )05=05×1( بندًا, كما هو موضح باآلتي: )05الميول العصابية والبالغ )

 (، وهكذا...45 -05تكون درجات األفراد ذوي الميول العصابية المنخفضة جدًا تتراوح من )
مكن التعامل مع قيم المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة واستنادًا إلى قاعدة التقريب الرياضي ي     

 اآلتي: الجدولالدراسة كما هو مبين في 
(ًيبينًفئاتًقيمًالمتوسطًالحسابيًلدرجاتًأفرادًعينةًالدراسةًعلىًمقياسًالميولًالعصابية77ً)ًالجدول

ًوالقيمًالموافقةًلها

 التقدير في األداة فئات قيم المتوسط الحسابي
 

 نسبة شيوع الميول العصابية ر التصحيحمعيا

 جداً  ةمنخفض 45 -05 أبداً  1,8 – 1
 ةمنخفض 5. -45,1 قليالً  0.,0 – 1,81
 ةمتوسط 85 -5,1. متوسطاً  1,40 – 1.,0
 ةمرتفع 105 -85,1 كثيراً  4,00 – 1,41

 جدًا  ةمرتفع 105 -105,1 دائماً  5 – 4,01

لدرجات الطلبة والوزن النسبي ت الحسابية واالنحرافات المعيارية باستخراج المتوسطا ةالباحث توقد قام
 يوضح ذلك: (11) الجدول، و على المقياس

ً(ًنسبةًانتشارًالميولًالعصابيةًلدىًأفرادًعينةًالدراسة77)ًالجدول

انتشارًالميولً
ًالعصابية

المتوسطًًالعدد
ًالحسابي

النحرافً
ًالمعياري

ًلدرجةًانتشارًالتقييمًالوزنًالنسبي
ًالميولًالعصابية

 درجة مرتفعة %96,31 23.52 87.14 713ًمحافظةًدمشق
 درجة مرتفعة %37,39 23.14 93.45 032ًمحافظةًالسويداء
 درجة مرتفعة %30,27 07.77 90.04 783ًعينةًالبحثًالكلية

السابق فإن نسبة انتشار الميول العصابية لدى موظفي محافظة دمشق  الجدولكما هو موضح ب
%(, بمتوسط .84,8(, ولدى موظفي محافظة السويداء )88,14%(, وبمتوسط حسابي قدره )5,81.)

بينما بلغت نسبة انتشار الميول العصابية لدى أفراد عينة البحث الكلية  (,51,45حسابي قدره )
 (. 50,04%(, وبمتوسط حسابي قدره )80,01)
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جد أن قيم المتوسط الحسابي في محافظة ( ن11( والجدول )10من خالل العودة إلى نتائج الجدول )
( وهي تشير إلى الدرجة المرتفعة في فئات قيم 51,45( وفي محافظة السويداء )88,14دمشق هو )

 ( قيمة مرتفعة. 105 -85,1( حيث تعتبر القيمة من )8المتوسط الحسابي المعروضة في الجدول )
( يمكن القول أن أفراد عينة 11) الجدولفي  ومن خالل مقارنة المتوسطات الحسابية بمعايير التقييم

 الدراسة بشكل عام وفي كل من محافظتي دمشق والسويداء لديهم مستوًى مرتفع من الميول العصابية.
هذا االتجاه أن أصحاب يرى , إذ االتجاه الذي يركز على البيئةويمكن تفسير هذه النتيجة بالرجوع إلى 

فيه تم تعلمها تبعًا للمبادئ المألوفة للتدعيم على أساس خبرات تشريط الميول العصابية، استجابة غير تكي
حدثت في عمر مبكر أو تعلمها الفرد في عمر متأخر، وتبقى هذه االستجابة ألنها تخفض القلق والتوتر، 

لنشوء الميول  هيئن البيئة االجتماعية بما فيها من عادات وأعراف وتقاليد تإوبالتالي يمكن القول 
وتتعدد األدلة على تعلم  ,ويرى كاتل وشير أن للتعلم البيئي أثر في نشأة الميول العصابية, بيةالعصا

يرّجع تواصل األنماط العصابية من جيل إلى جيل, وفي هذه الحالة تتفاعل الوراثة مع البيئة , و العصابية
 .(118-115 ،1588 في بنية يصعب فصم عراها)عبد الخالق،

 ونشخص يميلأ مانفعاليًا، فه مالميول العصابية تسهل استثارته يذو ن إيمكن القول ة فمن الناحية الوجداني
وصحيح أن االنفعال بالناس واألشياء شيء مرغوب وجزء من الطبيعة  ,بشدة لالستجابة االنفعالية للبيئة

ونتألم  البشرية فنحن نفرح ونسر عندما نحقق هدفًا أو رغبة ونخاف عندما يواجهنا خطر وندهش ونشمئز
تصدر في الوقت  ما دامتهذه كلها انفعاالت محمودة ومرغوبة  ونحس بالذنب ونغضب ونعجب ونحب،

الميول العصابية  ننفعل بصورة تعطل إمكانياتنا الفعلية وتصيب  يالمالئم لكن انفعاالت الشخص ذ
فهذه استجابة عصبية  ,ةأجهزتنا النفسية والعصبية بتوتر شديد ال يترك لنا طاقة لمواجهة المواقف الصعب

 .  (408 ،1554 )إبراهيم، تتشبع فيها الشخصية العصابية
ًفرضياتًالبحث:التحققًمنًً-ثانياًا

ًاألولى: ًًالفرضية ًعالقة ًتوجد ًإحصائيةل ًدللة ًذات ًوالميولًًارتباطيه ًبالمضايقة ًاإلحساس بين
 .شقًوالسويداءالعصابيةًلدىًعينةًمنًالعاملينًفيًالدوائرًالحكوميةًفيًمحافظتيًدم

بين اإلحساس بالمضايقة والميول  الفرضية قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسونصحة لتحقق من 
 العصابية لدى أفراد عينة البحث, وكانت النتائج كاآلتي:

ًلدىًأفرادًعينةًالبحثًمعاملًارتباطًبيرسونًبينًاإلحساسًبالمضايقةًوالميولًالعصابيةً(77)ًالجدول
 امالت االرتباطمع

 القرار مستوى الداللة ترابط بيرسون حجم العينة المحافظة
 (0.01عند مستوى الداللة ) دال 0.00 1..0** 118 محافظة دمشق

 (0.01عند مستوى الداللة ) دال 0.00 0.81** 080 محافظة السويداء

 (0.01عند مستوى الداللة ) دال 0.00 ...0** 588 عينة البحث الكلية

 (0.01**( دال عند مستوى الداللة ))
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 :أتيي السابق ما الجدوليتبين من 
 (1..0) لدى أفراد عينة البحث من محافظة دمشق قد بلغ بيرسونن قيمة معامل ارتباط إ. 

  (0.81)بلغ معامل ارتباط بيرسون لدى أفراد عينة البحث من محافظة السويداء. 

 دالة عند  , وجميع معامالت االرتباط(...0) لبحث الكليةبلغ معامل ارتباط بيرسون لدى أفراد عينة ا
 .(0.01)مستوى الداللة 

  :ارتباطيه ذات توجد عالقة أي أننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة لها والتي تقول
بين اإلحساس بالمضايقة والميول العصابية لدى عينة من العاملين في الدوائر  داللة إحصائية

أي أنه كلما ازداد اإلحساس بالمضايقة ازدادت الميول , ية في محافظتي دمشق والسويداءالحكوم
 لدى أفراد عينة البحث الكلية. العصابية

  وعند حساب داللة الفروق بين معامالت االرتباط لمحافظتي دمشق والسويداء تبين أنه يساوي
  .(0,5(وهو ليس دال عند مستوى الداللة )1,51)

النتيجة إلى فعل المضايقة وأثره على الفرد، فعندما يجتمع عدد من األشخاص هذه ثة وتعزو الباح
المعروفين كزمالء العمل ضد فرد وقع االختيار عليه ليكون الضحية فإنه سوف يشعر بالحيرة واالرتباك 

فرد وسيجد صعوبة في فهم ما يحدث، وستقابل محاوالته للفهم بالرفض واالستبعاد، وبالتالي يصبح ال
منبوذًا وهدفًا للشائعات، فيتخبط تفكيره ومشاعره ويفقد إحساسه باألمان في مكان العمل، ومع فشل 
محاوالته في العودة إلى حالة السالم السابقة يزداد إحساسه بالقلق واإلحباط، وبسبب تراكم األفكار 

طر عليه الخوف من اآلخرين والمشاعر السلبية يصبح مشوشًا متوترًا ويبدأ بفقدان توازنه النفسي ويسي
وبالتالي كلما ازداد  والخوف من فقدان العمل ليصبح في النهاية ضعيف المناعة النفسية والجسدية،

ًاإلحساس بالمضايقة ازداد إحساسه بالقلق والخوف والوهن وأصبح العامل أكثر تهيئًا لالضطراب.
ض للمضايقة في مكان العمل نجد حاالت القلق وبالعودة إلى اآلثار الجسدية والنفسية واالجتماعية للتعر 

 واالكتئاب وضعف المناعة وغيره الكثير من االضطرابات النفسية واألمراض العضوية، وكان جانسيال
(Jansila, 2004, 62)  قد أكد في بحثه عن األمن الوظيفي والكفاءة على أن األمراض التي تصيب

نما السبب فيها السلوكيات العدوانية والغير إنسانية والتكتل العاملين في العمل دون وجود مشكلة عضوية إ
 خالقي المعروف بالمضايقة. األغير 

بأن تعرض الفرد للسلوكيات المضايقة في العمل واستمرار  (.08، 0008 ,رضوان)وهذا يدعم ما جاء به 
عليته وقدرته على استخدام فيفقد الفرد الثقة بفا ,هذا التعرض يسبب آذى نفسيا للفرد يهدد صالبته النفسية

وبالتالي سيعكس  ,كل المصادر النفسية واالجتماعية المتاحة لكي يواجه بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة
نتاجياً  وانفعالياً  معرفياً  سلوكياً  نمطاً   عن مقاومة اإلرهاقات.        عاجزاً  وا 

ن المضايقة تسبب للواقعين تحت إ (Holzen, et al.,1999,25) به هولزنوتتفق هذه النتيجة مع ما أشار 
ظاللها مشكالت نفسية كثيرة وضغوطات مرهقة تؤدي إلى عدم الرضا عن العمل والذات وتشوش 

إلى عدد  ((Leymann,1990,5ليمانأشار  ولقد, لد االستعداد لالضطرابات النفسيةاإلحساس بالحياة، وتو 
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 والنفسية السيكوسوماتية واالجتماعية باالضطرابات ةالناجمة عن المضايقة والمتمثلب الكارثية العواق من
 واالستقالة أو اإلحالة المبكرة على التقاعد. والجسدية

ودراسة جنياف  ,((McMurry,2012كما وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة ماكموري
ودراسة كرينير  ,(Balducci, et al, 2009) ودراسة بالدوسي وآخرون,(Genevieve, et al.,2013)ن يوآخر 

ودراسة جيرادي موناكو , (Roccw, et al, 2007) نيروكو وآخر  دراسةو .(,Kreiner, et al 0008 )وآخرون 
التي أكدت أن التعرض للمضايقة (  Tehrani , 2004 )ودراسة طهراني  ( ,0008Girardi, et al)ن  يوآخر 

 في العمل هو السبب في نشوء االضطرابات النفسية لدى العاملين. 
 على أن المضايقة تؤدي لسوء تقدير الذات أو انعدام األمن. ( Olweus, 2003) أوليس الباحثأكد وكذلك 

المضايقة تسبب للواقعين تحتها مشاعر الضيق والتوتر وتحول دون إحساس  ما سبق نخلص إلى أنو 
العامل باالنتماء وبالتالي فقدان اإلحساس باألمان وتدني الثقة بالنفس نتيجة شعور الرفض الذي يحيط به، 

حساس بالخوف، كما أن فشل محاوالت الحل واستمرار سلوكيات الرفض واالضطهاد تؤدي إلى تأسيس اإل
وبرأي الباحثة إن وجود بيئة عمل تتصف بالقلق المستمر  الخوف على الذات والخوف على العمل.

 مثل دافنبورتوالخوف واالضطهاد سبب كاف لظهور الميول العصابية، وهو األمر الذي أكده الباحثون 
ا ضحايا المضايقة في الذي وصف حالة الموظفين الذين وقعو  ((Davenport, et al.,1999,21نيوآخر 

العمل قائاًل "الماليين من الرجال والنساء من جميع األعمار والخلفيات العرقية يكرهون الذهاب إلى العمل، 
ويسقطون تدريجيًا في اليأس وغالبا ما يصبحون مرضى للغاية فكل يوم في العمل بمثابة الخوض في 

 ".معركة
فيييًًالبحييثًدرجيياتًأفييرادًعينييةًاتإحصييائيةًبييينًمتوسييطلًتوجييدًفييروقًذاتًدللييةًًالفرضيييةًالثانييية:

الحاليةًالجتماعيية ًً-الجينس ً ً-)أاتعلىًمقياسًاإلحساسًبالمضايقةًتعزىًلمتغيًردمشقًًةمحافظ
 مكانًالعمل(.ً-ج

حاولاات الباحثااة التحقااق ماان صااحة الفرضااية وفقااًا لكاال متغياار ماان متغياارات البحااث, وذلااك علااى يلااي وفيمااا 
 النحو اآلتي:

مااان  ماااا إذا كانااات هنااااك فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين متوساااطات درجاااات أفاااراد عيناااة البحاااث لمعرفاااة
, قامت والحالة االجتماعية على مقياس اإلحساس بالمضايقة والتي قد تعزى لمتغير الجنسمحافظة دمشق 

 وضح ذلك: اآلتي ي الجدولللعينات المستقلة لتوضيح داللة الفروق, و  (T-Test)الباحثة باستخدام اختبار
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kreiner%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18606113
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Girardi%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17479554
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Girardi%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17479554
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Tehrani%2C+Noreen)
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محافظةًًمنًالبحثدرجاتًأفرادًعينةًًبينًمتوسطًلدللةًالفروقً(T-Test)نتائجًاختبار (77)الجدول
ًوالحالةًالجتماعيةًعلىًمقياسًاإلحساسًبالمضايقةًوفقااًِلُمتغي رًالجنسًدمشق

 القرار الداللةمستوى  د.ح قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط ن  المتغيرات

 الجنس
 26.47 102.60 149 رذكو 

 دالة 0.00 115 .0.0
 27.59 95.69 168 إناث

 الحالة االجتماعية
 غير دالة 0.55 115 0.50 28.08 98.10 153 غير متزوج

 26.51 99.72 164 متزوج

، (.0.0): لدى أفراد عينة البحث من محافظة دمشق بلغت قيمة )ت( ي:أتالسابق ما ي الجدول ُيالحظ من
 .(0.05), وهي قيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة االفتراضي (0.00)اللة إحصائية بلغت: بد

توجد فروٌق ذات داللة إحصائية بين الصفرية وتُقبل الفرضية البديلة لها والقائلة:  وبالتالي ُترفض الفرضية
 الح الذكورلص على مقياس اإلحساس بالمضايقةدمشق  ةفي محافظاإلناث متوسطات درجات الذكور و 

 أفراد عينة البحث. من
وهي مركز , تعد العاصمة شقدم محافظةن إوتفسر الباحثة هذه النتيجة بالعودة إلى المكان أواًل حيث 

المنافسة بين األشخاص، وبالتالي فإن  اتحتدم فيه الكثير من المديريات والدوائر التي فيهو بشري هام, 
من  نسيجًا مختلفاً  وتضم دوائر رئيسية ه الدوائر تعدهذ دامت ماو كبيرة,  فيهاإمكانية حدوث المضايقة 

بين لعمل، لشده المنافسة للمضايقة في ا إلناثأكثر من ا ذكورتعرض اليكان من الطبيعي أن  ,العاملين
على أنها عنصر ضعيف، إليها ال يزال ينظر الذكور على المنصب والسلطة, ونظرًا لطبيعة األنثى والتي 

 ال تتعرض للمضايقة والمنافسة مثلما يتعرض له الذكور. بالتالي فإنه
على "التربح" من قبل  أن المضايقة تقوم وبشكل أكثر تحديداً  Westhues, 2007, 11))ويرى ويسثس
الغمز و ن مكان العمل من خالل الشائعات، عشخص ما  قصاءوزمالء العمل أو الرؤساء، إل المرؤوسين،

مؤكدًا على , اإلذالل واالبتزاز والمهاجمة على االضطراب ة، وخصوصاً والتخويف وتشويه سمعة، والعزل
إلى ذلك التكاليف العاطفية  إضافةً , آثر المضايقة السلبي والكبير على الصحة العقلية والجسدية للضحايا

 .والمجتمع واالقتصادية على الضحايا وأسرهم ومنظماتهم
أن الذكور أكثر  على والتي أكدت(,Platania,et al., 2012 ) نيهذه النتيجة مع دراسة بالتانيا وآخر  تتفقو 

ن العمر إذ أكد أ (Vartia, 1996) أما فارتيا فكان له رأي مختلف تماماً  ,تعرضًا للمضايقة من اإلناث
والمنافسة لصالح المشرف وموافقة  وأن الحسد وضعف المنافسة الشريفة،, في المضايقة والجنس ال يؤثران

 .في حدوث المضايقة األقوى في سلم الوظيفة كانت األسباب األكثر شيوعاً 
ودراسة آسي  ,((Yildirim, 2007مع دراسة يلدرم ن تختلف نتيجة البحث الحالي مع نتيجةولك

(0010,Asyi), .التي أكدت أن اإلناث أكر عرضة لإلحساس بالمضايقة في مكان العمل 
من لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث و 

غير  -على مقياس اإلحساس بالمضايقة والتي قد تعزى لمتغير الحالة االجتماعية )متزوجمحافظة دمشق 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Platania%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22888717
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يتبين من ت المستقلة لتوضيح داللة الفروق و للعينا (T-Test)امت الباحثة باستخدام اختبار(, قمتزوج
، بداللة إحصائية (0.50)بلغت قيمة )ت( لدى أفراد عينة البحث من محافظة دمشق: ما يلي: (5) الجدول
 .(0.05), وهي قيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة االفتراضي (0.55)بلغت: 

توجد فروٌق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة والقائلة: ال فرية الص الفرضية بالتالي تُقبل
 على مقياس اإلحساس بالمضايقة وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية.دمشق  ةفي محافظالبحث 

ن كاأوتعزو الباحثة النتيجة إلى أن التعرض للمضايقة ال يتعلق بموضوع الزواج أو سواه، فالشخص سواًء 
عازبًا أ متزوجًا قد يصبح هدفًا للمضايقة ال لوضعه االجتماعي بل إلمكانياته ولصفاته الشخصية، 

ومن غير في مكان العمل من المتزوجين  يوجدون ضحايا اإلحساس بالمضايقة ُيالحظ أنوبالتالي 
, إذ بين أن ( (Brodsky,1976 , 41برودسكيمع ما جاء به  هذه النتيجة وتتفق ,على حٍد سواءالمتزوجين 

ويتوقع أنه يعاني في هذه  ,عواقب مدمرة, هي عواقب المضايقة على الموظفين والمنظمات والمجتمع
المضايقات المليارات من الخسائر من  هذه وتسبب ,األيام الماليين من العمال والموظفين من المضايقات

 مأنثى، كبيرًا أ ممتزوجًا، ذكرَا أ مزبًا أخالل تراجع اإلنجاز، فالمضايقة قد تحدث ألي فرد سواًء أكان عا
 شابًا.

ينارسنو  زابف ولقد أشار  اياضح أن القوة والتألق تجعل البعض أيضاً إلى  (Zapf &Einarsen,1996 , 56)ا 
فالصفات االيجابية جعلتهم موضع الحسد والغيرة وأحيانًا الكره فأصبحوا بذلك هدفًا للمضايقة , للمضايقة

 .للتخلص منهم
للتحّقق من صحة الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات لنسبة لمتغير مكان العمل و وبا

وفقًا ِلُمتغّير مكان العمل في أدائهم على في محافظة دمشق  المعيارية الستجابات أفراد عينة البحث
 .(11) الجدولمقياس اإلحساس بالمضايقة, وذلك كما هو موضح في 

علىًمقياسًمحافظةًدمشقًًمندرجاتًأفرادًعينةًالبحثًلًاتًوالنحرافاتًالمعياريةوسطلمتا( 77) الجدول
ًوفقااًلمتغيرًمكانًالعملًاإلحساسًبالمضايقة

 النحرافًالمعياري المتوسطًالحسابي ن مكان العملًاإلحساسًبالمضايقة

ًمحافظة دمشق
 

 29.83 97.64 100 مديرية التربية

 26.95 95.38 85 مديرية الصحة

 25.14 102.21 132 مديرية الخدمات

Total 317 98.94 27.25 

لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية وفقًا لمتغير مكان العمل تم استخدام تحليل التباين 
ًيوضح ذلك: (15) الجدول, و ANOVAاألحادي

 

 

 



 الفصلًالخامسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعرضًالنتائجًوتحليلهاًوتفسيرها

 
09 

ًمنًمحافظةًدمشقًفرادًعينةًالبحثلمتوسطاتًدرجاتًأANOVAًنتائجًاختبارًتحليلًالتباينً (77)ًالجدول
ًعلىًمقياسًاإلحساسًبالمضايقةًوفقااًِلُمتغي رًمكانًالعمل

اإلحساسً
 بالمضايقة

 مجموعًالمربعات مصدرًالتباين
درجاتً
 الحرية

متوسطً
 المربعات

F 
مستوىً

 الدللة
 القرار

ًمحافظةًدمشق
 1330.56 2 2661.12 بين المجموعات

1.80 

 

0.16 

 

غير 

 دالة
 738.84 314 231995.85 المجموعاتداخل 

  316 234656.97 الكلي

، (1.80)لدى أفراد عينة البحث من محافظة دمشق :  (F)قيمة  بلغت ي:أتي السابق ما الجدوليتبين من 
 .(0.05)قيمة مستوى الداللة االفتراضي  من وهي أكبر, (.0.1)وبداللة إحصائية قدُرها: 

ق ذات داللة إحصائية في اإلحساس بالمضايقة وفقًا ِلُمتغّير مكان العمل، وهذا يعني عدم وجود فرو 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات صفرية، والتي تقول: ال قبل الفرضية التُ وبالتالي 

 .على مقياس اإلحساس بالمضايقة, وفقًا لمتغير مكان العملدمشق  ةفي محافظ أفراد عينة البحث

في كافة باحثة هذه النتيجة بالعودة إلى طبيعة بيئة العمل والضغوط التي تمارس على العاملين وتفسر ال
, إذ أن الموظفين في المديريات وخاصًة في ظل الظروف الراهنة واألزمة التي يعيشها المجتمعالمديريات 

عن بعض في جده  ُيطلب منهم الكثير من االلتزامات والمهام, وبعضهم يتميزقد والدوائر الحكومية 
 .واجتهاده والتزامه بأداء واجبه, وهذا ما يجعل األفراد المتميزين في العمل يقعون ضحية للمضايقة

فالتعرض للمضايقة ال يتوقف على موظفي مديرية معينة دون سواها, فطبيعة العمل اإلداري تكاد تكون 
افظة دمشق أم في محافظة ريات في محواحدة في كافة المديريات والدوائر الحكومية سواء أكانت المدي

وهنا تنوه الباحثة إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها قد ال تكون حقيقية بشكل تام وبالتالي  السويداء.
ن بشكل غير و على صعيد عينة البحث فقد يتأثر المفحوصف ،أو سواها فنحن ال نستطيع تعميم هذه النتيجة
 م وفقًا لم يعتقدون بصحته وليس ما هو كائن بالفعل.مباشر بالباحث وقد تأتي إجاباته

والتي بينت أن ضحايا المضايقة كانوا ( Tehrani, 2004) دراسة طهرانينتيجة وتختلف هذه النتيجة مع 
للعاملين في  ( %88..0( و)%81.10)في غالبيتهم من العاملين في قطاع الصحة بحيث كانت نسبتهم 

التي بينت أن العاملين في قطاع التربية  ((Gary,2010 ع دراسة جيريوتختلف أيضًا م, قطاع الخدمات
 كانوا أكثر عرضًة للمضايقة في العمل من العاملين في باقي المؤسسات.
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فيييًًالبحييثًدرجيياتًأفييرادًعينييةًاتلًتوجييدًفييروقًذاتًدللييةًإحصييائيةًبييينًمتوسييطً:الثالثييةالفرضيييةً
الحالييييةًً-الجيييينس ً ً-)أاتيقةًتعييييزىًلمتغيييييًرعلييييىًمقييييياسًاإلحسيييياسًبالمضيييياًالسييييويداءًةمحافظيييي

 مكانًالعمل(.ً-الجتماعية ًج
حاولاات الباحثااة التحقااق ماان صااحة الفرضااية وفقااًا لكاال متغياار ماان متغياارات البحااث, وذلااك علااى يلااي وفيمااا 

 النحو اآلتي:
فاااي  لمعرفاااة ماااا إذا كانااات هنااااك فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين متوساااطات درجاااات أفاااراد عيناااة البحاااث

, والحالااة االجتماعيااة علااى مقياااس اإلحساااس بالمضااايقة والتااي قااد تعاازى لمتغياار الجاانسفظااة السااويداء محا
اآلتاي يوضااح  الجاادولللعيناات المسااتقلة لتوضايح داللااة الفاروق, و  (T-Test)قامات الباحثااة باساتخدام اختبااار

ًذلك:
ينةًالبحثًمنًمحافظةًدرجاتًأفرادًعًمتوسطلدللةًالفروقًبينًً(T-Test)نتائجًاختبارً(77)الجدول

ِلُمتغي رًالجنس ًوالحالةًالجتماعيةًالسويداءًعلىًمقياسًاإلحساسًبالمضايقةًوفقاًا

 المتوسط ن  المتغيرات
االنحراف 
 د.ح قيمة )ت( المعياري

مستوى 
 الداللة

 القرار

 الجنس

 28.05 106.46 119 ذكور

 دال 0.01 268 2.41
 27.57 98.23 151 إناث

الحالة 
 جتماعيةاال

غير 

 متزوج
136 100.91 29.40 

0.55 268 0.57 
غير 

 متزوج دالة
134 102.82 26.64 

بلغت قيمة )ت( لدى أفراد عينة البحث من محافظة السويداء:  السابق ما يلي: الجدول ُيالحظ من
 .(0.05)ي , وهي قيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة االفتراض(0.01)، بداللة إحصائية بلغت: (0.41)

توجد فروٌق ذات داللة إحصائية بين الصفرية وتُقبل الفرضية البديلة لها والقائلة:  وبالتالي ُترفض الفرضية
 على مقياس اإلحساس بالمضايقة لصالح الذكور السويداءة في محافظمتوسطات درجات الذكور واإلناث 

 أفراد عينة البحث.
مضايقة لصالح الذكور في محافظة السويداء, هو للمسؤولية داللة الفروق في الوترى الباحثة أن سبب 

الكبيرة الملقاة على عاتق الرجل, إذ أن عليه القيام بتلبية كافة متطلبات المنزل وتأمين مستلزماته, وهذا ما 
يلقي عبء كبير على كافة الذكور يجعلهم أكثر حساسية من اإلناث لما يدور من أحداث في أماكن 

 يشعرون بالمضايقة أكثر من اإلناث. عملهم وبالتالي
وُيالحظ من خالل مقارنة نتيجة الفرضية الحالية مع نتيجة الفرضية األولى أن الفروق في اإلحساس 
بالمضايقة وفقًا لمتغير الجنس وذلك في كل من محافظتي دمشق والسويداء هي لصالح الذكور, وهذا ما 

 ة عامة وال تتعلق بمحافظة أو منطقة معينة.يدل على أن المضايقة بالنسبة للذكور هي حال



 الفصلًالخامسًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعرضًالنتائجًوتحليلهاًوتفسيرها

 
87 

"الماليين من الرجال والنساء من جميع األعمار إلى أن  ((Davenport,etal.,1999,21دافنبورت وقد أشار
ما يصبحون مرضى  ويسقطون تدريجيًا في اليأس وغالباً  والخلفيات العرقية يكرهون الذهاب إلى العمل،

عملهم الذي كانوا يحبونه، والبعض اآلخر تحمل الوضع وهو غير قادر  بعضهم يقرر الفرار من, و للغاية
وال يعرفون متى سيتم إسقاط القنبلة  ,وكان كل يوم العمل بمثابة الخوض في معركة ,على معرفة المخرج

تم استنفاد القوى االحتياطية البدنية , و كانوا يخشون أن يثقوا بأحد خوفًا أن يكون مع العدو, و القادمة
 ,Garyدراسة جيري نتيجة هذه النتيجة مع  تتفقو , ولم تكن مالمح اإلغاثة تبدو قريبة عقلية،وال

تختلف نتيجة البحث , ومن ناحية أخرى أن الذكور أكثر تعرضًا للمضايقة من اإلناث والتي بينت((2010
ر عرضة ثاث أكأن اإلن بينتالتي و  (Shahbazi, et al., 2013) نيدراسة شابازي وآخر  الحالي مع نتيجة

 لإلحساس بالمضايقة في مكان العمل.   
من لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث و 

 -على مقياس اإلحساس بالمضايقة والتي قد تعزى لمتغير الحالة االجتماعية )متزوجمحافظة السويداء 
  الجدولللعينات المستقلة لتوضيح داللة الفروق, و  (T-Test)دام اختبارغير متزوج(, قامت الباحثة باستخ

ًيوضح ذلك:( .1)
، (0.55)بلغت قيمة )ت( لدى أفراد عينة البحث من محافظة السويداء:  السابق ما يلي: الجدوليتبين من 

 .(0.05), وهي قيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة االفتراضي (0.58)بداللة إحصائية بلغت: 

توجد فروٌق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الصفرية والقائلة: ال  بالتالي تُقبل الفرضية
 على مقياس اإلحساس بالمضايقة وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية. السويداء ةمحافظ منالبحث 

يحتوي على سلوكيات بأن التعرض للمضايقة في العمل ليس التحرش وأن كان  وتفسر الباحثة هذه النتيجة
التحرش، والذين يتعرضون للمضايقة لديهم صفات وخصائص منافسة تجعلهم تهديدًا على اآلخرين ممن 

أنه يمتلك مصادر من القوة  دامعازبًا و  ميرون أنفسهم أضعف وبالتالي سواًء أكان هذا الشخص متزوجًا أ
 .والنجاح أكثر من غيره فهو سيشكل هدفًا للمضايقة

"إن وجود هذه الصفات االيجابية سواء  مهذا بقوله (Hubert & hoven, 2001, 79) وهوفين بيرتهو  ويؤكد
البعض منها تشكل على ما يبدو عامل تهديد لضعاف النفوس ممن لديهم إحساس  ماجتمعت كلها أ

ي بالنقص والضعف وتستثير لديهم الرغبة في تحطيم هذه الخصائص االيجابية في األفراد المتميزين ف
 محيط حياتهم وعملهم وتأتي المضايقة كضريبة لهذه الصفات الجيدة."

فاإلحساس بالمضايقة هو حالة نفسية ترتبط بظروف العمل والعالقات االجتماعية السائدة في إطاره, كما 
ترتبط بالتوافق بين األفراد الموظفين وبين مرؤوسيهم, وما ينتج عن العالقات القائمة بين الموظفين فيما 
بينهم من مشاعر الحسد والغيرة الناجمة عن تمتع أحد الموظفين بمزايا وخصائص تميزه عن سواه, 
نما يتعلق  وبالتالي ووفقًا للنتيجة الحالية فإن اإلحساس بالمضايقة ال يتعلق بالحالة االجتماعية للموظف, وا 

 للبحث الحالي الكشف عنها. بمتغيرات أخرى لم يتسنَ 
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رنة نتيجة الفرضية الحالية مع نتيجة الفرضية الثانية أنه ال توجد فروق في وُيالحظ من خالل مقا
اإلحساس بالمضايقة وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية وذلك في كل من محافظتي دمشق والسويداء, وهذا 

 يدل على أن اإلحساس بالمضايقة ال يتأثر بالحالة االجتماعية بالرغم من اختالف المحافظة.
ن صحة الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد للتحّقق م

وفقًا ِلُمتغّير مكان العمل في أدائهم على مقياس اإلحساس بالمضايقة, وذلك كما هو موضح  عينة البحث
 .(18) الجدولفي 

علىًمقياسًمنًمحافظةًالسويداءًثًأفرادًعينةًالبحدرجاتًلًالمتوسطاتًوالنحرافاتًالمعيارية( 70) الجدول
ًوفقااًلمتغيرًمكانًالعملًاإلحساسًبالمضايقة

 النحرافًالمعياري المتوسطًالحسابي ن مكان العملًاإلحساسًبالمضايقة

 محافظة السويداء

 28.15 101.65 69 مديرية التربية

 27.09 106.80 78 مديرية الصحة

 28.33 98.84 123 مديرية الخدمات

Total 270 101.86 28.03 

لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية وفقًا لمتغير مكان العمل تم استخدام تحليل التباين 
ًيوضح ذلك: (18) الجدول, و ANOVAاألحادي

منًمحافظةًلمتوسطاتًدرجاتًأفرادًعينةًالبحثANOVAًًنتائجًاختبارًتحليلًالتباينً (78)ًالجدول
ِلُمتغي رًمكانًالعملعلىًمقيالسويداءً ًاسًاإلحساسًبالمضايقةًوفقاًا

اإلحساسً
 بالمضايقة

 مجموعًالمربعات مصدرًالتباين
درجاتً
 الحرية

متوسطً
 المربعات

F 
مستوىً

 الدللة
 القرار

محافظةً
ًالسويداء

 1515.04 2 3030.09 بين المجموعات
1.94 

 

0.14 

 

غير 

 دالة
 780.49 267 208391.83 داخل المجموعات

  269 211421.93 الكلي

لدى أفراد عينة البحث من محافظة السويداء  (F)قيمة بلغت  يلي: السابق ما الجدوليتبين من 
 .(0.05)قيمة مستوى الداللة االفتراضي  من وهي أكبر, (0.14)، وبداللة إحصائية قدُرها: (1.54):بلغت

اس بالمضايقة وفقًا ِلُمتغّير مكان العمل، وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اإلحس
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات صفرية، والتي تقول: ال قبل الفرضية التُ وبالتالي 

 .على مقياس اإلحساس بالمضايقة, وفقًا لمتغير مكان العمل السويداء ةفي محافظ أفراد عينة البحث

وتشمل  استخدام القوة واإلكراه وسوء المعاملة وتخويف اآلخرين، وهحساس بالمضايقة وترى الباحثة أن اإل
أو  التحرش والتهديد واالعتداء وتكون المضايقة على نحو متكرر نحو الضحية الهدف على أساس العرق،

 ,ديواإلحساس بالمضايقة تشتمل أشكال أساسية من اإليذاء العاطفي اللفظي والجس أو الجنسية، الدين
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ن أ, وبالتالي يمكن القول واإلحساس بالمضايقة تقارب بالمعنى الفتوة المتعارف عليها في مجتمعاتنا
 المضايقة ال يكون حصرًا لمديرية ما دون مديرية أخرى.

للفرد  وبالتالي فإن تعرض الفرد للسلوكيات المضايقة في العمل واستمرار هذا التعرض يسبب آذى نفسياً 
النفسية واالجتماعية  فسية فيفقد الفرد الثقة بفاعليته وقدرته على استخدام كل المصادريهدد صالبته الن

 وانفعالياً  معرفياً  سلوكياً  وبالتالي سيعكس نمطاً  ,المتاحة لكي يواجه بفاعلية أحداث الحياة الضاغطة
نتاجياً   .(.08، 0008 رهاقات )رضوان،عن مقاومة اإل عاجزاً  وا 

أن تحصل نتيجة الحسد والغيرة بين الموظفين أو نتيجة مشكالت شخصية بينهم, كما أن المضايقة يمكن 
ن هناك مديريات يتعرض بعض موظفيها للمضايقة بنسبة أكبر من مديريات إوبالتالي ال يمكن القول 

 أخرى.
كال ولكن هذه األش بأن للمضايقة أشكاالً  (Garvois, 2006,32) مع ما يقوله كارفويس تختلف هذه النتيجةو 

أعلى للتعرض للمضايقات في مكان  اً على ما يبدو ترتبط ببعض المناسبات أو الوظائف التي لديها خطر 
هناك فرق بين  تلتحديد ما إذا كان (1555و  1555) ففي البحث الذي أجري في هولندا بين عامي ,العمل

كثر تعرضًا للمضايقة القطاعات من حيث التعرض للمضايقات، كان العاملون في القطاع العام هم األ
 وكانت التربية والصحة على رأس القائمة.

علييىًًالبحييثًدرجيياتًأفييرادًعينييةًاتلًتوجييدًفييروقًذاتًدللييةًإحصييائيةًبييينًمتوسييطً:الرابعييةالفرضيييةً
 .محافظةًالسويداء(ً-المحافظةً)محافظةًدمشقًتعزىًلمتغيرًاإلحساسًبالمضايقةمقياسً

علاااى  اللاااة إحصاااائية باااين متوساااطات درجاااات أفاااراد عيناااة البحاااثلمعرفاااة ماااا إذا كانااات هنااااك فاااروق ذات د
 (T-Test)مقياااس اإلحساااس بالمضااايقة والتااي قااد تعاازى لمتغياار المحافظااة, قاماات الباحثااة باسااتخدام اختبااار

ًاآلتي يوضح ذلك:  الجدولللعينات المستقلة لتوضيح داللة الفروق, و 
متوسطاتًدرجاتًأفرادًعينةًالبحثًعلىًًبينًلدللةًالفروقً(T-Test)نتائجًاختبارً(79)الجدول

ًمقياسًاإلحساسًبالمضايقةًوفقااًِلُمتغي رًالمحافظة

مقياس 
اإلحساس 
 بالمضايقة

 االنحراف المعياري المتوسط ن المحافظة
قيمة 
 )ت(

 د.ح
مستوى 
 الداللة

 القرار

 27.25 98.94 317 دمشق
دالةغير  0.20 585 1.27  

 28.03 101.86 270 السويداء

 السابق ما يلي: الجدوليتبين من 
، بداللة إحصائية (1.08): الكلية في محافظتي دمشق والسويداءبلغت قيمة )ت( لدى أفراد عينة البحث 

 .(0.05), وهي قيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة االفتراضي (0.00)بلغت: 

لة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة توجد فروٌق ذات دالالصفرية والقائلة: ال  بالتالي تُقبل الفرضية
 .ةعلى مقياس اإلحساس بالمضايق في محافظتي دمشق والسويداءالبحث 
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وترى الباحثة أن كل من محافظتي دمشق والسويداء يضمان دوائر حكومية كبيرة, وتستقطبان المواطنين 
ضغوط والمضايقات نتيجة تعرض الموظفين في هذه الدوائر للفإن من أجل تلبية احتياجاتهم, وبالتالي 

العالقات السائدة بين الموظفين فيما بينهم من جهة, وبينهم وبين المواطنين من جهة أخرى, وبالتالي ال 
توجد فروق في اإلحساس بالمضايقة بين محافظتي دمشق والسويداء إذ أن النسبة تكاد تكون متقاربة إلى 

 درجة كبيرة.
المضايقة تبدأ بمجموعة من الحوادث والمواقف المسببة أن ب (Leymann, 1996, 165 )ليمان يوضحو 

ويحتار  ويمكن وصفها بأنها صراع من نوع ما يبدأ بالتصاعد وال يعرف كيف أو متى يبدأ بدقة، لإلحراج،
, الفرد في هذه المرحلة في تقيم ما يحدث وأخذه على طابع خاص أو اعتباره مجرد حوادث عارضه

فإن الفرد تتشوش لديه القدرة على الحكم وبالتالي القدرة على  ((Garvois, 2006, 52 وحسب كارفويس
وفي الغالب يميل الفرد للتسليم على أنها حوادث , إيجاد اإلجراءات المناسبة للتعامل مع هكذا ظرف

 ولكن يتكون في داخله إحساس بعدم االرتياح. ةعشوائية غير مقصود
 وكيات التي ال نصادفها في التفاعل العادي بين األفراد،تحتوي على عدد ال بأس به من السل فالمضايقة

ومع ذلك فإن , أي كمحاوالت الطرد المباشرة أو استبعاد أي شخص والتي ال تشير بالضرورة إلى العدوان،
من الزمن وألغراض عدائية تؤدي إلى  لفترة طويلة جداً  ،التعرض لهذه السلوكيات على أساس يومي تقريباً 

 .ويبدأ استخدامه في وصم شخص ما في المجموعة األمور، تغيير سياق فهم
في الواقع إن جميع السلوكيات المرصودة والمضايقة بغض النظر " (Garvois, 2006, 10) كارفويس رىوي

عن معانيها في االتصاالت اليومية العادية، لديها قاسم مشترك كونها مبنية على نية الحصول على 
وبالتالي فإن التالعب والعدوانية هو السمة الرئيسية لهذه األنشطة الواصمة  ,شخص أو معاقبته أو إذالله

 للفرد" .

فييًًالبحيثًدرجياتًأفيرادًعينيةًاتلًتوجيدًفيروقًذاتًدلليةًإحصيائيةًبيينًمتوسيطً:الخامسيةالفرضيةً
ً-الحاليةًالجتماعيية ًجً-الجنس ً ً-)أاتتعزىًلمتغيًرًالميولًالعصابيةعلىًمقياسًةًدمشقًمحافظ

 مكانًالعمل(.
درجاتًأفرادًعينةًالبحثًمنًمحافظةًًبينًمتوسطلدللةًالفروقًً(T-Test)نتائجًاختبار (77)الجدول

ًوالحالةًالجتماعيةًدمشقًعلىًمقياسًالميولًالعصابيةًوفقااًِلُمتغي رًالجنس
 القرار الداللةمستوى  د.ح قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط ن  المتغيرات

 الجنس
 20.50 80.70 149 ورذك

 دالة 0.00 111.81 4.85
 24.59 92.86 168 إناث

 الحالة االجتماعية
 22.60 87.15 153 غير متزوج

 غير دالة 0.55 115 0.01
 24.42 87.14 164 متزوج

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DExplanatory%2Btheories%2Bof%2Bmobbing&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.leymann.se/English/61100E.HTM&usg=ALkJrhjbvNw-v3OGOSCIk_NJjiN04b0O1A
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مااان  لمعرفاااة ماااا إذا كانااات هنااااك فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين متوساااطات درجاااات أفاااراد عيناااة البحاااث
علااى مقياااس الميااول العصااابية والتااي قااد تعاازى لمتغياار الجاانس, قاماات الباحثااة باسااتخدام دمشااق  محافظااة
ًيوضح ذلك:  (00) الجدولللعينات المستقلة لتوضيح داللة الفروق, و  (T-Test)اختبار
، (4.85)لدى أفراد عينة البحث من محافظة دمشق: بلغت قيمة )ت( أن السابق  الجدولمن  ُيالحظ

 .(0.05), وهي قيمة أصغر من قيمة مستوى الداللة االفتراضي (0.00)ئية بلغت: بداللة إحصا

توجد فروٌق ذات داللة إحصائية بين الصفرية وتُقبل الفرضية البديلة لها والقائلة:  وبالتالي ُترفض الفرضية
فراد أ على مقياس الميول العصابية لصالح اإلناثدمشق ةفي محافظمتوسطات درجات الذكور واإلناث 

 عينة البحث.
ها النفسي وتعزو الباحثة كون اإلناث أكثر مياًل للعصابية إلى تكوين األنثى الفيزيولوجي وبنائ

أن هناك مجموعة من الهرمونات تؤثر على األنثى وتغير من مزاجها واستقرارها  إذواالجتماعي، 
من الحاالت التي تسبب لها  العاطفي، كما أن األنثى تمر بحاالت الحمل والوالدة واإلرضاع وغيرها

شديد  فرداً  األنثى نمستويات عالية من الخوف والقلق واالكتئاب، كما أن التربية والمجتمع يجعال
ئمة على العنف الحساسية والتأثر وضعيفًا في مواجهة صعوبات الحياة من خالل أساليب التربية القا

تجعل األنثى في حالة من الصراع المستمر، رياتها ا ومغكما أن طبيعة الحياة وصعوبته, والتحكم والسيطرة
 النفسي يجعلها أكثر عصابية من الذكور. و التالي فإن تكوين األنثى الجسدي وب

 الميول مقياس على مرتفعة درجات على يحصلون لذينا األفراد أنفي هذا الصدد  (Eysenck) أيزنك ويرى
منخفضًا، ويعانون  ألدائهم تقييمهم مستوى ويكون قدراتهم، من أعلى أهداف وضع يميلون إلى العصابية

 يحصلون الذين األشخاص فيشكو لإلثارة، والقابلية ومشاعر النقص، والعصبية، واألرق، المزاج، تقلب من
 الهضمية، واالضطرابات كالصداع، جسمية نفسية أعراض البعد من هذا على مرتفعة درجات على

, وُيالحظ أن هذه الصفات هي أكثر شيوعًا لدى المرأة منها لدى (Van der Zee, et al., 1999, 307)واألرق
 الرجل.

ن طائفة واسعة من االضطرابات العقلية السريرية إ  (Malouff, et al., 2005,101)وآخرون ويقول مالوف
ومن , ترتبط بمستويات مرتفعة من الميول العصابية بالمقارنة مع المستويات في عموم السكان

االضطراب ت المرتبطة بالميول العصابية المرتفعة نجد اضطرابات المزاج مثل االكتئاب و االضطرابا
اضطراب و  ،اضطراب فصامي عاطفيو  الفصام، و اضطرابات األكل، واضطرابات القلق، الثنائي القطب
واضطرابات المزاج تميل إلى أن تكون أكبر من ذلك في الميول العصابية من , التوهم، و الهوية فصامي

بشكل عام تميل إلى أن تكون DSM-IVكما هو موضح في  واضطرابات الشخصية, االضطرابات األخرى
 ن اإلناث لديهم ميول عصابية أكثر من الذكور. إمرتبطة مع الميول العصابية المرتفعة ويضيف مالوف 

إذ حققت  Bernreuter,2010))نرتربير  وتتفق هذه النتيجة مع عدد كبير من الدراسات السابقة كدراسة
 ,لى في الميول العصابية من الذكوراإلناث درجات أع

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_disorder&usg=ALkJrhgWPlha_q5TECUAIUdRLf72c9AudQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_disorder&usg=ALkJrhgWPlha_q5TECUAIUdRLf72c9AudQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_disorder&usg=ALkJrhgWPlha_q5TECUAIUdRLf72c9AudQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anxiety_disorders&usg=ALkJrhjNUwqU6B__I6FXLi2ZdoIwIzpa1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eating_disorders&usg=ALkJrhgF-Wh4fZlw2keICD7jyB8-JOk78w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Schizophrenia&usg=ALkJrhiA1tbKqk8oM_vnMFHQNPChb_4enA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Schizoaffective_disorder&usg=ALkJrhivlzMB-HGkJ8N9ly-xLCSIj7R-fw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative_identity_disorder&usg=ALkJrhhFtAoHJiN26hp7U1kZWcvwu50c1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative_identity_disorder&usg=ALkJrhhFtAoHJiN26hp7U1kZWcvwu50c1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative_identity_disorder&usg=ALkJrhhFtAoHJiN26hp7U1kZWcvwu50c1g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hypochondriasis&usg=ALkJrhg_UWoukAi-nxJSPdbGjK-tYlhngQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Personality_disorder&usg=ALkJrhiFG4XB3ukaWYO5tkYOFjVAxgmTLg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-IV&usg=ALkJrhhvgVJHrE6sAdVIcSqIXgeGGYYwzw
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, (1585), ودراسة حسانين ( (1982غازي والطيبمع نتيجة دارسة كل من  كما تتفق نتيجة البحث الحالي
دراسات إذ أكدت جميع هذه ال( 0010) ودراسة جودة(, 0005) , ودراسة عبد الرحمن(0004) ودراسة إبراهيم

 لصالح اإلناث.في الميول العصابية  الفروق الجوهرية بين الجنسينعلى 
من لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث و 

غير  -على مقياس الميول العصابية والتي قد تعزى لمتغير الحالة االجتماعية )متزوجمحافظة دمشق 
( 00) الجدولللعينات المستقلة لتوضيح داللة الفروق, و  (T-Test)امت الباحثة باستخدام اختبار(, قمتزوج
، بداللة إحصائية بلغت: (0.01)لدى أفراد عينة البحث من محافظة دمشق: بلغت قيمة )ت( أن يوضح 

 .(0.05), وهي قيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة االفتراضي (0.55)

توجد فروٌق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة ال  الصفرية والقائلة: يةبالتالي تُقبل الفرض
 على مقياس الميول العصابية وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية.دمشق ةفي محافظ البحث

عصابية وهما االتجاه وتفسر الباحثة هذه النتيجة بالعودة إلى االتجاهات التي تفسر نشوء الميول ال
درجات عالية من الميول العصابية ال يتعلق بالزواج  الذي لديهالفرد , إذ أن االتجاه البيئيو  الفسيولوجي

قد تهيئ العوامل المذكورة إذ  ,والعزوبية بل بعوامل وراثية واستعدادات جسدية وعمليات تعلم واكتساب
 . ًا سواًء أكان متزوجًا أم عازباً فيصبح عصابي ,األسباب للفرد

مشتقة من استثارة الجهاز العصبي  يبنية أولية وليست مجرد زملة من األعراض، وه يةالعصاب فالميول
المستقل، ويشبه فكرة عدم االتزان االنفعالي، فاألفراد الذين يقعون عند طرف بعد العصابية يميلون إلى 

غم من من الصداع واألرق وفقدان الشهية، وبالر  االتعرض للقلق ويسهل استثارتهم، ويحتمل أن يشكو 
احتمالية تعرضهم لالضطرابات العصابية في ظل الظروف الضاغطة المتكررة إال أن معظمهم ال 

والمجتمعي على نحو مناسب  ييواجهون إال مشكالت قليلة ويؤدون عملهم ويقومون بواجبهم األسر 
 .(081، .155 ن،يوسليم)تايلور وآخر 

أن إذ بين (Michael& Ronald,2009,5)روالندمايكل و ما توصلت إليه دراسة وتختلف هذه النتيجة مع 
 العازبين أكثر عصابية من المتزوجين. 

للتحّقق من صحة الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد و 
ح في وفقًا ِلُمتغّير مكان العمل في أدائهم على مقياس الميول العصابية, وذلك كما هو موض عينة البحث

 .(01) الجدول
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علىًمقياسًًمنًمحافظةًدمشقًأفرادًعينةًالبحثدرجاتًلًالمتوسطاتًوالنحرافاتًالمعيارية( 77) الجدول
ًوفقااًِلُمتغي رًمكانًالعملًالميولًالعصابية

 النحرافًالمعياري المتوسطًالحسابي ن مكان العمل ًالميولًالعصابية

ًمحافظة دمشق
 

 24.46 87.58 100 مديرية التربية

 24.99 82.75 85 مديرية الصحة

 21.52 89.65 132 مديرية الخدمات

Total 317 87.14 23.52 

لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية وفقًا لمتغير مكان العمل تم استخدام تحليل التباين 
ًيوضح ذلك: (00) الجدول, و ANOVAاألحادي
منًمحافظةًدمشقًلمتوسطاتًدرجاتًأفرادًعينةًالبحثANOVAًًلًالتباينًنتائجًاختبارًتحلي(77)ًالجدول

ًعلىًمقياسًالميولًالعصابيةًوفقااًِلُمتغي رًمكانًالعمل

 مجموعًالمربعات مصدرًالتباين الميولًالعصابية
درجاتً
 الحرية

متوسطً
 المربعات

F 
مستوىً

 الدللة
 القرار

ًمحافظةًدمشق
 1243.94 2 2487.89 بين المجموعات

2.26 

 

0.10 

 

غير 

 دالة
 549.17 314 172442.14 داخل المجموعات

  316 174930.03 الكلي

، وبداللة (.0.0)لدى أفراد عينة البحث من محافظة دمشق: بلغت  (F)قيمة أن السابق  الجدوليتبين من 
 .(0.05)قيمة مستوى الداللة االفتراضي  من وهي أكبر, (0.10)إحصائية قدُرها: 

وبالتالي هذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الميول العصابية وفقًا ِلُمتغّير مكان العمل، و 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة صفرية، والتي تقول: ال قبل الفرضية التُ 

 .ن العملعلى مقياس الميول العصابية, وفقًا لمتغير مكادمشق  ةفي محافظالبحث 
ن الموظاف فاي العاصامة ساواء أكاان فاي أويمكن تفسير هذه النتيجة من منظور العالقاات االجتماعياة, إذ 

الخاادمات ُيْفااَرض عليااه التعاماال مااع أشااخاص ماان طبقااات اقتصااادية  ممديريااة الصااحة أ ممديريااة التربيااة أ
هاتها وعاداته ا, باإلضافة إلى تعامله مع أشخاص مختلفة, ومن مستويات اجتماعية وثقافية متباينة في توجُّ

من كافة المحافظات السورية, وهو في مثل هذه الحالة ُيْفَترض باه أْن يتاأقَّلم ماع زمالئاه الماوظفين، والاذين 
ومان  كثيارين قد يختلفاون عناه فاي اللهجاة وفاي العاادات والتقالياد, وبالتاالي فاإن الموظاف يحتاكُّ بأشاخاص 

ريات بااال اسااتثناء، وهااذا مااا ُيْكِسااُبه الكثياار ماان الضااغوط التااي تولااد عاادد كافااة الفئااات, وذلااك فااي كاال الماادي
للموظف مشاكل نفسية ومنها الميول العصابية, نتيجة التعامل مع اآلخر, وهذا ماا يبارر عادم وجاود فاروق 

 بين موظفي المديريات المختلفة في الميول العصابية. 

ل العصابية تورث على األقل بالدرجة نفسها التي أن المي في هذا الصدد يرى عدد من الباحثينو      
ويستنتج أيزنك أنه من الممكن أن يكون ثالثة أرباع التباين الكلي للفروق بين األفراد في  يورث بها الذكاء،
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وبالتالي فإن الشخص المعرض لالنفعاالت القوية حتى في ظل , الميول العصابية ترجع إلى عوامل وراثية
لديه جهاز عصبي ال إرادي  القوية عند الشخص العادي، اإلرجاعتستدعي مثل هذه  الظروف التي قد ال

)عبد  أو مستقل، الفرع السمبتاوي فيه بوجه خاص قوي االستجابة أو الترجيع بالنسبة للمنبهات الخارجية.
 (81،.155الخالق،

والتي بينت أنهال توجد   (Mcmurry, 2012)دراسة ماكموريوتتفق نتيجة البحث الحالي مع ما أشارت إليه 
 فروق في الميول العصابية وفقًا الختالف مكان العمل.

فييًًالبحيثًدرجياتًأفيرادًعينيةًاتلًتوجيدًفيروقًذاتًدلليةًإحصيائيةًبيينًمتوسيطً:السادسيةالفرضيةً
الحاليةًالجتماعيية ًً-الجينس ً ً-)أاتتعيزىًلمتغييًرًالمييولًالعصيابيةعلىًمقيياسًةًالسويداءًمحافظ

 لعمل(.مكانًاً-ج
حاولاات الباحثااة التحقااق ماان صااحة الفرضااية وفقااًا لكاال متغياار ماان متغياارات البحااث, وذلااك علااى يلااي وفيمااا 

 النحو اآلتي:
درجاتًأفرادًعينةًالبحثًمنًمحافظةًًلدللةًالفروقًبينًمتوسطً(T-Test)نتائجًاختبار(77)الجدول

ًوالحالةًالجتماعيةًنسالسويداءًعلىًمقياسًالميولًالعصابيةًوفقااًِلُمتغي رًالج

 المتوسط ن  المتغيرات
االنحراف 
 د.ح قيمة )ت( المعياري

مستوى 
 الداللة

 القرار

 الجنس

 26.51 89.70 119 ذكور

 دالة 0.02 211.40 2.30
 19.68 96.41 151 إناث

الحالة 
 االجتماعية

غير 

 متزوج
136 92.58 22.73 

0.62 268 0.53 
غير 
 متزوج دالة

134 94.34 23.60 

مااان  لمعرفاااة ماااا إذا كانااات هنااااك فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين متوساااطات درجاااات أفاااراد عيناااة البحاااث
علااى مقياااس الميااول العصااابية والتااي قااد تعاازى لمتغياار الجاانس, قاماات الباحثااة باسااتخدام  محافظااة السااويداء

لادى أفاراد   قيماة )ت( أنيوضاح ( 01) الجادولللعينات المستقلة لتوضيح داللة الفروق, و  (T-Test)اختبار
, وهاي قيماة أصاغر مان قيماة (0.00)، بداللة إحصائية بلغت: (0.10)عينة البحث من محافظة السويداء: 

 .(0.05)مستوى الداللة االفتراضي 

توجد فروٌق ذات داللة إحصائية بين الصفرية وتُقبل الفرضية البديلة لها والقائلة:  وبالتالي ُترفض الفرضية
أفراد  على مقياس الميول العصابية لصالح اإلناثالسويداء ةفي محافظات درجات الذكور واإلناث متوسط

 عينة البحث.
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ومتطلبات الحياة الكبيرة  مجتمعحجم الضغوطات الكبيرة التي يعيشها الوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن 
يخضعون لظروف  ث بشكل خاصتجعل أفراد المجتمع بشكل عام واإلنار و األمكل هذه والمتزايدة 

كما أن مستويات الطموح المرتفعة لتحسين المعيشة والصراع من أجل تحقيق , ومواقف صعبة ومرهقة
أكثر اندفاعًا وقلقًا وخوفًا من الفشل ضمن مجتمع ال يتيح ما يكفي من  اإلناث المتطلبات المتزايدة تجعل
 لقلق.با اً مستمر  اً هناك إحساس فرص العمل، وبالتالي فإن

 وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أّن اإلناث يتمّيْزَن بالخجل الكبير واالفتقار إلى ضاْبط الانفس الاذي يمانُعُهنَّ 
, باإلضافة إلى أّن قوة العاطفة تتفوق فاي كثياٍر مان األحياان علاى العقال, كماا  من السيطرة على انفعاالتهنَّ

نْقصااااهم, وأّن ماااان ممياااازاتهم أّنهاااام قلقااااون ُتجاااااه ظهااااور  الااااذكور أكثاااار إدراكااااًا وفهمااااًا ومالحظااااًة لجوانااااب أن
 انفعاالتهم بشكل غير الئق, وبالتالي هم يسعون نحو إظهار انفعاالتهم بشكل مقبول اجتماعيًا.

كما أن الذكر يتعامل مع األنثى بصورة جيدة واهتمام وِحاْرص, وبغاض النظار عان األهاداف مان هاذا      
عالية في التعامل مع الناوع اآلخار, وتتحّساُن دوماًا حالتاه المزاجياة وفقاًا  رجاتٍ التعامل, وبذا يْحُصُد الذكر د

لما يجنيه أو ينتظره من ثمار لهذا التعامل, ويكون دومًا في حالة وْعٍي لما هو عليه من حالة انفعالية وماا 
تفكيااره, وهااذا لاايس يمكاان أْن يكااوَن عليااه, كمااا تنشااط دافعيتااه, ويسااتخدم أقصااى إمكانّياتااه الوجدانيااة لتنشاايط 

 فقط في تعامله مع النوع اآلخر بل حتى في تعامله مع نوعه.
أما األنثى فقد ُعِرَف عنها العاطفُة الجيَّاشة، فقد ُعِرَف عن اإلناث عدُم القدرة على التحّكم في االنفعاالت, 

فماا بالُاك إذا ُأضايف لاذلك  كما أنَّ أبسط المواقف قد تعكِّر حالتها المزاجياة إلاى جاناب تركيبتهاا البيولوجياة,
ضغوَط العمل وضغوط الموقف السابق من تعامل الذكر, وانعكاساته على تعاملها معه وعلى ذات اإلنااث 

ً.من نوعها
وتعزو الباحثة هذا التشابه في نتيجة الفرضية الحالية مع نتيجة الفرضية المتعلقة)بالفروق باإلحساس     

محافظة دمشق( إلى تشابه الفترة الزمنية التي ُأْجريت فيها هذه  بالمضايقة وفقًا لمتغير الجنس في
لى استخدام األدوات لجمع المعلومات, كما قد يرجع سبُب هذا التشابه في النتيجة إلى  نفسها الدراسات، وا 

 تقارب العادات والثقافات بين محافظتي دمشق والسويداء.

أن الفتيات كن والتي بينت  (McMurry, 2012) يدراسة ماكمور وتتفق نتيجة البحث الحالي مع نتيجة 
 ,David, et al, 2008) وآخرونديفيدمع ما أشار إليه كما تتفق هذه النتيجة من الرجال, األكثر عصابية 

أن النساء  منتائج دراسته والتي بينت في مقالته المنشورة في مجلة الشخصية والعلوم االجتماعية (128
 .ال في الميول العصابيةمعداًل أعلى من الرج نسجل

نه في البعد المقابل للميول العصابية نجد االتزان إ (Michael& Ronald ,2009,5) ويقول مايكل وروالند
وأقل في رد الفعل  فاألفراد الذين يسجلون درجات منخفضة في العصابية هم أكثر استقراراً  االنفعالي،

وعمومًا أكثر سعادة ورضًا عن , أقل عرضة للشعور بالتوترفي المزاج، و  واعتداالً  لإلجهاد، وأكثر هدوءًا،
وفي ما يتعلق بالميول العصابية والجنس يرى الباحثان أن اإلناث أكثر مياًل للعصابية من الذكور , حياتهم

 وأن العازبين أكثر عصابية من المتزوجين.
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من أفراد عينة البحث لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات و 
غير  -على مقياس الميول العصابية والتي قد تعزى لمتغير الحالة االجتماعية )متزوجمحافظة السويداء 

( 01) الجدولللعينات المستقلة لتوضيح داللة الفروق, و  (T-Test)متزوج(, قامت الباحثة باستخدام اختبار
، بداللة (0..0)ث من محافظة السويداء: بلغت قيمة )ت( لدى أفراد عينة البححيث  يوضح ذلك.

 .(0.05), وهي قيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة االفتراضي (0.51)إحصائية بلغت: 

توجد فروٌق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد عينة الصفرية والقائلة: ال  بالتالي تُقبل الفرضية
 ة وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية.على مقياس الميول العصابيالسويداء ةفي محافظ البحث

بأن اإلحساس بالمضايقة هو حالة نفسية ال ُتْكَتسُب نتيجًة لزواج الشخص أو وتفسر الباحثة هذه النتيجة 
دخولهم مكان العمل يْنَخِرطون في نسيج  دعزوفه عن الزواج, أو نتيجًة ألنه غير متزوج, فالموظفون عن

إما سلبًا من خالل اكتسابهم أساليب جديدة  ُتْغني تجاربهم الشخصية،اجتماعي ثري وغني بالمواقف التي 
في التعامل مع اآلخرين, ويتعلمون من خالل هذه التجارب كيف يتحّكمون في عواطفهم وانفعاالتهم, أو 
سلبًا من خالل عجز بعض الموظفين عن القدرَة على فهِم اآلخرين والتعامِل معهم بمرونة وحيوية، وعدم 

على إدارِة انفعاالت الذات واآلخرين, وعدم القدرة على الوعي بالحالة االنفعالية لآلخرين, وصعوبة  القدرةَ 
التمييِز بين انفعاالت اآلخرين بناًء على الُمَنبَِّهات الموقفية والتعبيرية, وعدم القدرَة على االندماج العاطفي 

غير متزوج, إنما  معية للموظف سواء أكان متزوج أمع اآلخرين, كلُّ هذه األمور ال تتعلق بالحالة االجتما
 يتعلق بالنشاط والنسيج االجتماعي الذي ينخرط فيه الموظف في مكان عمله.

ومن , وتتعدد األدلة على تعلم العصابية ,ويرى كاتل وشير أن للتعلم البيئي أثر في نشأة الميول العصابية
إذ اتضح أن زوجات الجنود العصابين كشفت  ,التجريبية بينها ما يذكره )كولمان( نتيجة إلحدى الدراسات

عن اضطرابات عصابية تزيد بدرجة دالة عن مثيلتها لدى زوجات العينة الضابطة، وهذا يعني أن هذا 
الزواج يمكن أن يؤدي إلى بيئة أسرية مضطربة يرّجع تواصل األنماط العصابية من جيل إلى جيل, وفي 

 .(118-115، 1588 )عبد الخالق، مع البيئة في بنية يصعب فصم عراهاهذه الحالة تتفاعل الوراثة 
أن إذ بين (Michael& Ronald,2009,5) مايكل وروالندما توصلت إليه دراسة وتختلف هذه النتيجة مع 

 العازبين أكثر عصابية من المتزوجين. 
يارية الستجابات أفراد للتحّقق من صحة الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعو 

وفقًا ِلُمتغّير مكان العمل في أدائهم على مقياس الميول العصابية, من محافظة السويداء  عينة البحث
 .(24) الجدولوذلك كما هو موضح في 
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علىًمقياسًمنًمحافظةًالسويداءًأفرادًعينةًالبحثًدرجاتًلًالمتوسطاتًوالنحرافاتًالمعيارية( 24) الجدول
ًوفقااًلمتغيرًمكانًالعملًصابيةالميولًالع

 النحرافًالمعياري المتوسطًالحسابي ن المديريةًالميولًالعصابية

 محافظة السويداء

 28.62 91.01 69 مديرية التربية

 20.46 97.08 78 مديرية الصحة

 21.15 92.52 123 مديرية الخدمات

Total 270 93.45 23.14 

ات داللة إحصائية وفقًا لمتغير مكان العمل تم استخدام تحليل التباين لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذ
ًيوضح ذلك: (05) الجدول, و ANOVAاألحادي

منًمحافظةًلمتوسطاتًدرجاتًأفرادًعينةًالبحثANOVAًًنتائجًاختبارًتحليلًالتباينً(77)ًالجدول
ًعلىًمقياسًالميولًالعصابيةًوفقااًِلُمتغي رًمكانًالعملالسويداءً

 مجموعًالمربعات مصدرًالتباين الميولًالعصابية
درجاتً
 الحرية

متوسطً
 المربعات

F 
مستوىً

 الدللة
 القرار

محافظةً
ًالسويداء

 774.45 2 1548.91 بين المجموعات
1.45 

 

0.23 

 

غير 

 دالة
 533.97 267 142572.05 داخل المجموعات

  269 144120.96 الكلي

، (1.45):لدى أفراد عينة البحث من محافظة السويداء بلغت(F)قيمة  أنالسابق  الجدولمن ُيالحظ 
 .(0.05)قيمة مستوى الداللة االفتراضي  من وهي أكبر, (0.01)وبداللة إحصائية قدُرها: 

وبالتالي وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الميول العصابية وفقًا ِلُمتغّير مكان العمل، 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد عينة صفرية، والتي تقول: ال ال قبل الفرضيةتُ 

 .على مقياس الميول العصابية, وفقًا لمتغير مكان العملالسويداءة في محافظالبحث 

ن وتعزو الباحثة النتيجة السابقة إلى حجم العمل والمهام الملقاة على عبء الموظفين كبيرة باعتبارهم يعملو 
 ، كما أن خوف البعض قد أثر على مصداقية اإلجابات،مديريات الدولة الحكومية في محافظة دمشقفي 

مما قد يكون  هانجعلهم ال يملكون الوقت الكافي لقراءة األسئلة واإلجابة ع موظفين بشكل عاموانشغال ال
والخدمات( سواء في  سببًا في عدم وجود فروق في الميول العصابية بين مديريات )الصحة والتربية

 .  محافظة دمشق أم في محافظة السويداء
شديدة للجهاز العصبي   reactionويشير أيزينك إلى أن األعراض العصابية ما هي إال ردود أفعال  

حيث ترتبط العصابية بدرجة كبيرة بعدم استقرار انفعالي موروث للجهاز العصبي  vegetative اإلعاشي
الية من سمة العصابية ال تعني إطالقًا أنه البد للشخص المعني أن يعاني من والدرجة الع ,المستقل

ن العصابية ليست هي وليدة إ, وبالتالي يمكن القول (088، .155اضطراب عصابي حاد)تايلور وآخرين،
 ,استقرار انفعالي موروث للجهاز العصبي المستقلمديرية معينة دون سواها, إنما هي ناجمة عن عدم 
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بية ال ترتبط ببيئة عمل معينة، بل ترتبط بطبيعة األشخاص أي باالستعدادات الموجودة لديهم العصاف
 إلى أن سبب (140, 1588)عباس,باإلضافة إلى ذلك يشير .لالستجابة بطريقة معينة في موقف محدد

واالقتصادي  الظروف االجتماعية والثقافية المحيطة بالفرد في النظام السياسيإلى الميول العصابية  نشوء
وكل هذا ينعكس على  ,القائم ففي ظل المجتمع البرجوازي يحدث تشويه للطبيعة اإلنسانية بين الناس

حيث تتشكل خصائص الفرد التي تؤكد ضياعه وعزلته  ,وجود اإلنسان الذي يكتسب تطوره طابعًا مرضياً 
 .واغترابه عن قواه الداخلية وعن نزعته االجتماعية الطبيعية

ال  والتي بينت أنه  (Mcmurry, 2012)دراسة ماكموريتيجة البحث الحالي مع ما أشارت إليه وتتفق ن
 توجد فروق في الميول العصابية وفقًا الختالف مكان العمل.

عليىًًالبحيثًدرجياتًأفيرادًعينيةًاتلًتوجيدًفيروقًذاتًدلليةًإحصيائيةًبيينًمتوسيطً:السابعةالفرضيةً
 .محافظةًالسويداء(ً-المحافظةً)محافظةًدمشقًيرتعزىًلمتغًالميولًالعصابيةمقياسً

علاااى  لمعرفاااة ماااا إذا كانااات هنااااك فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين متوساااطات درجاااات أفاااراد عيناااة البحاااث
 (T-Test)مقيااااس المياااول العصاااابية والتاااي قاااد تعااازى لمتغيااار المحافظاااة, قامااات الباحثاااة باساااتخدام اختباااار

ًاآلتي يوضح ذلك:  الجدول, و للعينات المستقلة لتوضيح داللة الفروق
درجاتًأفرادًعينةًالبحثًعلىًمقياسًًبينًمتوسطًلدللةًالفروقً(T-Test)نتائجًاختبار(77)الجدول

ًالميولًالعصابيةًوفقااًِلُمتغي رًالمحافظة

مقياس 
الميول 
 العصابية

 االنحراف المعياري المتوسط ن المحافظة
قيمة 
 د.ح )ت(

مستوى 
 الداللة

 القرار

 23.52 87.14 317 دمشق
 دالة 0.00 585 3.26

 23.14 93.45 270 السويداء

 دمشق الكلية من محافظتي لدى أفراد عينة البحثبلغت قيمة )ت( أن بق السا الجدوليتبين من 
من قيمة مستوى الداللة االفتراضي  , وهي قيمة أصغر(0.00) ، بداللة إحصائية بلغت:(3.26):والسويداء

(0.05). 

توجد فروٌق ذات داللة إحصائية بين قبل الفرضية البديلة لها والقائلة: الصفرية وتُ  الي ُترفض الفرضيةبالت
متوسطات أفراد عينة البحث على مقياس الميول العصابية وفقًا لمتغير المحافظة لصالح موظفي محافظة 

 السويداء.
فظتين إذ أن محافظة دمشق تعد مصب وتعزو لباحثة هذه النتيجة إلى النسيج االجتماعي في كال المحا

لكافة مواطني الجمهورية العربية السورية وذلك نتيجًة لتواجد كافة المديريات والمؤسسات والوزارات, بحكم 
من كافة المحافظات السورية, بينما محافظة  فينأنها العاصمة, وبالتالي فهي تضم مواطنين وموظ

المحافظة, وبحكم العادات والتقاليد المتوارثة عند أبناء المحافظة  السويداء فغالبًا ال يقطن فيها إال سكان
فإن الميول العصابية عندهم وجدت بشكل أكبر مقارنًة بمحافظة دمشق والتي كانت الميول العصابية لدى 
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بشكل أقل, األمر الذي فسرته الباحثة بالخليط االجتماعي الذي يوجد في  ظاهرةأفراد عينة البحث 
 األمر الذي ولد حالة من قبول اآلخر بين الموظفين. افظة دمشق من موظفين ومواطنينمديريات مح

وترى الباحثاة أن التعددياة الثقافياة فاي ماديريات محافظاة دمشاق والتاي يمثلهاا الماوظفين وخلفيااتهم الثقافياة, 
الذاتيااة وانفعاااالت  تزيااد ماان درجااة التوافااق مااع زمالئهاام فااي العماال, وبالتااالي تكتساابهم فاانَّ إدارة االنفعاااالت

اآلخاارين والااتحّكم بهااا, وهااذا مااا يقلاال ماان نساابة الميااول العصااابية لااديهم مقارنااًة بمااوظفي محافظااة السااويداء 
كمااا أن مااوظفي محافظااة دمشااق وبحكاام االخااتالط والخباارة قااد  والااذين يكااون أغلاابهم ماان أبناااء المحافظااة.

أجوبتهم أكثر من موظفي محافظة السويداء الذين أكثر قدرة على إخفاء الميول العصابية والتحكم ب نيكونو 
 تحكمهم الطيبة والبساطة.   

بالظروف االجتماعية والثقافية المحيطة بالفرد  مرتبط نشوء الميول العصابية أن (1588)ويرى عباس     
بين في النظام السياسي واالقتصادي القائم ففي ظل المجتمع البرجوازي يحدث تشويه للطبيعة اإلنسانية 

وكل هذا ينعكس على وجود اإلنسان الذي يكتسب تطوره طابعًا مرضيًا: حيث تتشكل خصائص  ,الناس
, 1588الفرد التي تؤكد ضياعه وعزلته واغترابه عن قواه الداخلية وعن نزعته االجتماعية الطبيعية)عباس,

140). 
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ًمقترحاتًالبحث:ً-اًالثثا
 ها يمكن تقديم المقترحات اآلتية:استنادًا إلى النتائج التي تم التوصل إلي

 لمعرفة مدى شيوع ظاهرة المضايقة في مجتمعنا العربي. إجراء المزيد من الدراسات والبحوث -

استخدام طريقة دراسة الحالة والعودة إلى سجالت الشكاوي في تعقب وجود المضايقة في مكان  -
 العمل.

 تعزيز مناعة مجتمعنا.وتدعيمها ل خالق العربية األصيلةالتركيز على القيم والمبادئ واأل -

يكونوا مثااًل  كيتقديم الدعم والثناء للموظفين الذين يتصفون بالمصداقية واإلنسانية وتكريمهم  -
 لزمالئهم.

 ل ضمن مفردات العمل وبيئة العمل.ئزرع اإليجابية والتفا -

 تدعيم بنية المؤسسات ومكافحة الفساد والمفسدين أينما وجدوا.   -

   طات والفعاليات االجتماعية بين العاملين.  تشجيع النشا -
 المضايقةاالهتمام بالوعي العام للموظفين من خالل دعوتهم إلى ندوات تعريفية حول مفهوم  -

 .اوالتخفيف من حدته اومواجهته اوطرق وأساليب الوقاية منه اوالعوامل التي تؤدي إليه اوخطورته

المؤسسات والمديريات المختلفة، وأن يكون هناك  إلىالعمل على إدخال تجربة اإلرشاد النفسي  -
مكتب مختص بالعملية اإلرشادية في كل مديرية، وذلك من أجل المساعدة على حل المشاكل 

 والضغوطات التي قد تولد تصرف المضايقة بين الموظفين.

ت العربية إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي تناول اإلحساس بالمضايقة, وذلك لندرة الدراسا -
 والمحلية التي درست هذا الموضوع.

, وطبيعة عالقتها بالميول العمل على عقد ندوات تلفزيونية حول مخاطر المضايقة في بيئة العمل -
 .العصابية

يهم, وهذا سيؤدي إلى إلحث الموظفين على السماح لآلخرين في مشاركتهم باألعمال الموكلة  -
 تخفف من الكثير من األعباء الملقاة على عاتق الموظف. اإلحساس بالمشاركة الوجدانية التي قد

 إجراء المزيد من البحوث للكشف عن طبيعة التعرض للمضايقة في مكان العمل. -

 توجيه البحوث إلى دراسة سيكولوجية القائمين بفعل المضايقة. -

وفي إجراء المزيد من البحوث على عينات اكبر تمثل كل العاملين في القطاع الخاص والعام  -
 المؤسسات العسكرية والتربوية.
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 البحثمقدمة 
تحالف  واسعة االنتشار في أيامنا، وتعني مفهومًا حديثًا لوصف ظاهرة قديمة (Mobbing) تعد المضايقة

عدد من األفراد ضد شخص وحيد في محاولة إلقصائه عن مكان العمل أو الدراسة باستخدام كل 
خقاقي األمن التكتل غير  نوعاً األساليب. فعندما يجتمع عدد من األفراد ضد فرد ما، ويشكل اجتماعهم 

 القائم على المصالح واألهداف المشتركة، يقع الفرد ضحية للتنمر والتميز واالضطهاد والرفض وصوالً 
لإلرهاب النفسي الذي يتغذى على الفروق بين األفراد )مثل العرق أو الجنس(، ويعبر عنه بالتحيز 

األذى للمؤسسات مع ما يحمله وتحمل المضايقة , (Knorz& Zapf ,1996)العنصري أو التمييز الجنسي
 ولذلك تعتبر المضايقة, ذلك من عواقب اجتماعية نفسية واقتصادية وخيمة تنال من الفرد بالدرجة األولى

واعتداء نفسيين وقتل نفسي يسبب ألمًا خفيًا ال يبصره إال صاحبه الذي وقع االختيار عليه ليكون  اً تحرش
 نفصقا ماهمكان العمل أو الدراسة أن  فكلنا يعلم, (Hoel, et al, 2002)قاقيخألا غير فريسة التحالف

فالحاجة لقانتماء  في حياة كل إنسان وعلى قدر كبير من التأثير في تكويننا النفسي وفي صحتنا، انمهم
ئمة على والتقدير والمكانة واالعتراف والقبول حاجات ال يمكن تحقيقها إال من خقال العقاقة مع اآلخر القا

ال أصبح مكان تفاعل الفرد مع اآلخ القبول واالحترام، لظهور المشكقات النفسية رين مرتعًا خصبًا وا 
 واالجتماعية. 

 :مشكلة البحث -أولا 
المضايقة ظاهرة منتشرة تسبب للواقعين تحت ظقالها مشكقات نفسية كثيرة وضغوطات مرهقة تؤدي  عدت

ة لقاضطرابات النفسي وش اإلحساس بالحياة، وتولد االستعدادإلى عدم الرضا عن العمل والذات وتش
(Holzen, et al,1999.) 

ولذلك فقد شعرت الباحثة أن هذه المشكلة تستحق البحث وأنها لم تنل االهتمام في البحوث العربية على 
األفراد في ظل الرغم من االهتمام العالمي الكبير والمتزايد بها، خاصًة أن حجم األذى النفسي التي يعيشه 

ليؤذي  اً يمتد بعيد هذه الممارسات ليس باألمر العادي الذي نستطيع تجاوزه بإعطاء بعض النصائح حيث
على العديد من  االطقاعبالضحية وأسرته وصواًل للمجتمع. وتدعم هذا اإلحساس بعد  أكثر فأكثر مروراً 

شعرت الباحثة بضرورة دراسة اسات السابقة الكتابات التي تناولت هذه الظاهرة، وبعد قراءة مستفيضة للدر 
وجاءت الخطوة الثانية بالتوجه إلى أرض الواقع وسماع آراء وشهادات العاملين في  هذا الموضوع,

لتقصي وعاملة عامقًا  (53)بالعينة االستطقاعية والتي تكونت من  المديريات المختلفة، وتم االستعانة
 ,وطرحت األسئلة موظفين,ال عدد منب قامت الباحثة بااللتقاء , إذه الظاهرة على أرض الواقعوجود هذ

 وكانت النتيجة موجبة أعطت سببًا آخر لمواصلة البحث.  
 :اآلتيالسؤال اإلجابة عن ومن هنا تتمثل مشكلة البحث في 

من  البحث عينةقة والميول العصابية لدى أفراد بين اإلحساس بالمضاي ارتباطية عالقة توجدهل 
 ن في الدوائر الحكومية في محافظتي دمشق و السويداء؟العاملي
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 أهداف البحث:-ثانياا 

 :اآلتيتتحدد أهداف البحث في 
العقاقة بين اإلحساس بالمضايقة والميول العصابية لدى عينة من العاملين في الدوائر  على تعرف -1

 الحكومية في محافظتي دمشق والسويداء.
 ةضايقة لدى عينة من العاملين في الدوائر الحكومية في محافظالفروق في اإلحساس بالمكشف داللة  -2

 مكان العمل(. -الحالة االجتماعية, ج -الجنس, ب -وفقًا لمتغيرات )أدمشق 
 ةالفروق في اإلحساس بالمضايقة لدى عينة من العاملين في الدوائر الحكومية في محافظكشف داللة  -3

 مكان العمل(. -الة االجتماعية, جالح -الجنس, ب -وفقًا لمتغيرات )أ السويداء
وفقًا لمتغير الفروق في اإلحساس بالمضايقة لدى عينة من العاملين في الدوائر الحكومية كشف داللة  -4

 محافظة السويداء(. -)محافظة دمشقالمحافظة 
 ةلدى عينة من العاملين في الدوائر الحكومية في محافظ الميول العصابيةالفروق في كشف داللة  -5

 مكان العمل(. -الحالة االجتماعية, ج -الجنس, ب -, وفقًا لمتغيرات )أدمشق
ة لدى عينة من العاملين في الدوائر الحكومية في محافظ الميول العصابيةالفروق في كشف داللة  -6

 مكان العمل(. -الحالة االجتماعية, ج -الجنس, ب -اء, وفقًا لمتغيرات )أالسويد
وفقًا لمتغير لدى عينة من العاملين في الدوائر الحكومية  عصابيةميول الالفروق في الكشف داللة  -7

 محافظة السويداء(. -)محافظة دمشقالمحافظة 
 أسئلة البحث: -ثالثاا 

 .بالمضايقة لدى أفراد عينة البحثما نسبة شيوع اإلحساس  -1

 .العصابية لدى أفراد عينة البحث ما نسبة شيوع الميول -2

 فرضيات البحث: -رابعاا 
 بحث التحقق من صحة الفرضيات اآلتية:حاول ال

بين اإلحساس بالمضايقة والميول العصابية لدى عينة  ارتباطية ذات داللة إحصائيةال توجد عقاقة  -1
 .من العاملين في الدوائر الحكومية في محافظتي دمشق والسويداء

دمشق على  ةظفي محافالبحث  درجات أفراد عينة اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -2
 مكان العمل(. -الحالة االجتماعية, ج -الجنس, ب -)أاتمقياس اإلحساس بالمضايقة تعزى لمتغير 

السويداء  ةفي محافظالبحث  درجات أفراد عينة اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -5
مكان  -الحالة االجتماعية, ج -الجنس, ب -)أاتعلى مقياس اإلحساس بالمضايقة تعزى لمتغير 

 العمل(.
على مقياس اإلحساس البحث  درجات أفراد عينة اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -4

 محافظة السويداء(. -المحافظة )محافظة دمشق بالمضايقة تعزى لمتغير
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دمشق على  ةفي محافظالبحث  درجات أفراد عينة اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -3
 مكان العمل(. -الحالة االجتماعية, ج -الجنس, ب -)أاتتعزى لمتغير  الميول العصابيةمقياس 

السويداء  ةفي محافظالبحث  درجات أفراد عينة اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -6
 مكان العمل(. -جتماعية, جالحالة اال -الجنس, ب -)أاتتعزى لمتغير  ميول العصابيةقياس العلى م

لميول قياس اعلى مالبحث  درجات أفراد عينة اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -7
 محافظة السويداء(. -المحافظة )محافظة دمشق تعزى لمتغير العصابية

 :وعينته مجتمع البحث -اا خامس
 الخدمات(-الصحة-ات كل من )التربيةفي مديرييمثل مجتمع البحث الذي تم أخذ العينة منه الموظفين 

وقد بلغ حجم  عازبين ومتزوجين، ،اً واإلناث اً ذكور  من العمال واإلداريين، في محافظتي دمشق والسويداء،
من حجم المجتمع األصلي,  %(22) وقد سحبت الباحثة ما نسبتهموظفًا وموظفة,  (2672)مجتمع البحث 

محافظة  موظفي من ًا وموظفةموظف (517)بواقع , وظفةوم اً موظف (387)البحث عينة بلغ حجم قد و 
بالطريقة  تم سحب عينة البحثوقد السويداء, محافظة  موظفي من ًا وموظفةموظف (270)و دمشق

 لمتيسرة.العشوائية ا
 :أدوات البحث -ساا ساد

 .من إعداد كل من هيجل هول وغاي نوتليرز اإلحساس بالمضايقة هو مقياس -1

 .العصابية ويلوبي للميول مقياس -2

 وقد طبقت الباحثة هذه المقاييس بعد التحقق من صدقها وثباتها.
على المنهج الوصفي  البحث الحاليلمشكلة  افي معالجته ةالباحث تاعتمد: منهج البحث -سابعاا 

 التحليلي.
 إلى النتائج اآلتية: توصل البحثنتائج البحث:  -ثامناا 
 (, ولدى موظفي محافظة 63.33محافظة دمشق ) نسبة انتشار اإلحساس بالمضايقة لدى موظفي%

%(, بينما بلغت نسبة انتشار اإلحساس بالمضايقة لدى أفراد عينة البحث الكلية 65.71السويداء )
 %(, وهي نسبة متوسطة. 64.66)

 ( ولدى موظفي محافظة 66.71نسبة انتشار الميول العصابية لدى موظفي محافظة دمشق ,)%
نما بلغت نسبة انتشار الميول العصابية لدى أفراد عينة البحث الكلية %(, بي74.76السويداء )

 %(, وهي نسبة مرتفعة.72.23)
  بين اإلحساس بالمضايقة والميول العصابية لدى عينة من  ارتباطية ذات داللة إحصائيةتوجد عقاقة

 .العاملين في الدوائر الحكومية في محافظتي دمشق والسويداء
 على محافظة دمشق  البحث في  درجات أفراد عينة اتإحصائية بين متوسط توجد فروق ذات داللة

 الجنس لصالح الذكور. لمتغير مقياس اإلحساس بالمضايقة تعزى
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  على دمشق  محافظة البحث في  درجات أفراد عينة اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال
 عية.الحالة االجتمالمتغير مقياس اإلحساس بالمضايقة تعزى 

  على دمشق  محافظة البحث في  درجات أفراد عينة اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال
 مكان العمل. لمتغير مقياس اإلحساس بالمضايقة تعزى

 على محافظة السويداء  البحث في  درجات أفراد عينة اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
 الجنس لصالح الذكور. متغيرل مقياس اإلحساس بالمضايقة تعزى

  محافظة السويداء  البحث في  درجات أفراد عينة اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال
 الحالة االجتماعية.لمتغير على مقياس اإلحساس بالمضايقة تعزى 

  محافظة السويداء البحث في  درجات أفراد عينة اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال 
 مكان العمل.لمتغير على مقياس اإلحساس بالمضايقة تعزى 

  لى مقياس اإلحساس عالبحث  درجات أفراد عينة اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال
 .لمتغير المحافظة بالمضايقة تعزى

 على محافظة دمشق  البحث في  درجات أفراد عينة اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
 الجنس لصالح اإلناث. لمتغير تعزى الميول العصابيةس مقيا

  على محافظة دمشق  البحث في  درجات أفراد عينة اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال
 الحالة االجتماعية. لمتغير تعزى الميول العصابيةمقياس 

  على محافظة دمشق  ي البحث ف درجات أفراد عينة اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال
 مكان العمل.لمتغير تعزى  الميول العصابيةمقياس 

 على محافظة السويداء  البحث في  درجات أفراد عينة اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
 الجنس لصالح اإلناث. لمتغير تعزى الميول العصابيةمقياس اإلحساس 

  محافظة السويداء  البحث في  درجات أفراد عينة اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال
 الحالة االجتماعية. لمتغير تعزى الميول العصابيةعلى مقياس 

  محافظة السويداء  البحث في  درجات أفراد عينة اتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال
 مكان العمل.لمتغير تعزى  الميول العصابيةعلى مقياس 

 الميول لى مقياس عالبحث  درجات أفراد عينة اتإحصائية بين متوسط توجد فروق ذات داللة
 .لمتغير المحافظة وذلك لصالح موظفي محافظة السويداء تعزى العصابية
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 العبارات

1) Someone withholding information which affects your performance 

2) Being humiliated or ridiculed in connection with your work 

3) Being ordered to do work below your level of competence 

4) Having key areas of responsibility removed or replaced with more trivial or 

unpleasant tasks 

5) Spreading of gossip and rumors about you 

6) Being ignored, excluded or being “sent to Coventry” 

7) Having insulting or offensive remarks made about your person (i.e. habits and and 

background), your attitudes or your private life 

8) Being shouted at or being the target of spontaneous anger (or rage) 

9) Intimidating behavior such as finger-pointing, invasion of personal space, shoving, 

blocking/barring the way 

10) Hints or signals from others that you should quit your job 

11) Repeated reminders of your errors or mistakes 

12) Being ignored or facing a hostile reaction when you approach 

13) Persistent criticism of your work and effort 

14) Having your opinions and views ignored 

15) Practical jokes carried out by people you don’t get on with 

16) Being given tasks with unreasonable or impossible targets or deadlines 

17) Having allegations made against you 

18) Excessive monitoring of your work 

19) Pressure not to claim something which by right you are entitled to (e.g. sick leave, 

holiday entitlement, travel expenses) 

21) Being exposed to an unmanageable workload 

22) Threats of violence or physical abuse or actual abuse 



 

 
119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
120 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 

13 



 

 
121 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

31 



 

 
122 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



 

 
123 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 
 
 
 
 



 

 
124 

 
  



 

 
125 



 

 
126 



 

Damascus University 

Faculty of Education 

Department of Psychological Counseling 

 

 

 

Mobbing and Its Relationship to Neurotic Tendencies a Sample 

with of Employees in the Governmental Directorates in the 

Provinces of Damascus and Alsweidaa 

 

A thesis submitted to obtain the Master Degree in Psychological Counseling 

 

Prepared by: 

Melana Yusuf Zein Eddin 

 

Supervised by: 

Dr. Ahmad Alzoubi 

Assistant professor in the Department of Psychological Counseling 

 

 

 

         هـ 

         م
    

 



 
 
 

 

Summary 



Summary 

 
II 

Introduction: 

Mobbing is considered a modern concept used to describe an old phenomenon which is 

widespread in our day, where it means the alliance of a number of  individuals against a single 

person in an attempt to remove him from the place of work or study using all methods. When 

a number of individuals ally against an individual, and their alliance constitutes a kind of 

immoral agglomeration based on common interests and goals, then, the individual becomes a 

victim of bullying , distinction, persecution and rejection untill he reaches psychological 

terrorism that feeds on the differences between individuals (such as race or sex), and is 

expressed in racial bias or sexual discrimination (Knorz& Zapf, 1996). 

Mobbing bears  harm to  institutions including  what this entails of psychological and socio-

economic consequences bestow of the individual in first place. Therefore, mobbing is 

considered psychological harassment and assault and psychological  kill that causes hidden 

pain recognized only by the individual who suffers from it and who was selected to be the 

prey of the unethical alliance (Hoel, et al, 2002). We all know that the place of work or study 

is an important thing in the life of every human being and of a great deal of influence on our 

health and psychological conformation, where the need for affiliation , recognition, status, 

recognition and acceptance are needs that can be achieved only through the relationship with 

the other which is based on acceptance and respect, otherwise, the place of the individual's 

interaction with others becomes a breeding ground for the emergence of social and 

psychological problems. 

First-Research Problem: 

       Mobbing is a widespread phenomenon causes psychological problems and cumbersome 

pressures to those who suffer from it where it leads to dissatisfaction with work , confusion of 

the  sense of life , and generates readiness for mental disorders (Holzen, et al, 1999). 

      Therefore, the researcher felt that this problem is worthy of investigating  and that  it has 

not received attention in the Arab Research in spite of the large and growing world interest in 

it, especially that the size of the psychological harm experienced by individuals in the light of 

these practices is not a normal thing that can be overcame by giving some advices as it 

extends away to hurt more and more through the victim and his family down to the 

community. After reviewing many of the literature on this phenomenon and extensive reading 

of the previous studies, the researcher felt the need to study this topic. The second step was 

that the researcher listened to opinions and testimonies  of employees in different directorates. 

The researcher also made use of the exploratory  sample, which consisted of (35 ) workers to 

investigate the existence of this phenomenon in reality, where the researcher met a number of 

employees and raised questions, and consequently  the result was another positive reason to 

continue the research. 

Hence,  the research problem can be stated in an answer to the following question: 

Is there a relationship between the sense of mobbing and neurotic tendencies among the 

individuals of the research sample of the employees in governmental  directorates in the 

provinces of Damascus and Alsweidaa? 
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Second- Research Objectives: 

The  objectives of the research were stated  as follows: 

1. Knowing the relationship between the sense of  mobbing and neurotic tendencies among a 

sample of employees in the governmental directorates in the provinces of Damascus and 

Alsweidaa. 

2. Detecting the significance of differences in the sense of mobbing among a sample of 

employees in the governmental directorate in the province of Damascus according to the 

variables of (gender, marital status, and the workplace). 

3.Detecting the significance of differences in the sense of mobbing among a sample of 

employees in the governmental directorate in the province of Alsweidaa according to the 

variables of (gender, marital status, and the workplace). 

4. Detecting the significance of differences in the sense of mobbing among a sample of 

employees in the governmental directorate according to the variable of (the province). 

5. Detecting the significance of differences in the neurotic tendencies among a sample of 

employees in the governmental directorates in the provinces of according to the variables of 

(gender, marital status, and the workplace). 

6. Detecting the significance of differences in the neurotic tendencies among a sample of 

employees in the governmental directorates in the provinces of Alsweidaa according to the 

variables of (gender, marital status, and the workplace). 

7. Detecting the significance of differences in the neurotic tendencies among a sample of 

employees in the governmental directorate according to the variable of (the province). 

8. Knowing the prevalence Sense of Mobbing –Bulling among the governmental directorate 

in the sample research faculty members. 

9. Knowing the prevalence Sense of Neurotic Tendencies among the governmental directorate 

in the sample research faculty members. 

Third -Research Question : 

1. What the ratio of the prevalence Sense of Mobbing –Bulling among the governmental 

directorate in the sample research faculty members. 
2. What the ratio of the prevalence Sense of Neurotic Tendencies among the governmental 

directorate in the sample research faculty members. 
 

 

 

 

 



Summary 

 
IV 

Fourth - Research Hypotheses: 

The research sought to test the validity of the following hypotheses: 

1. There is no statistically significant correlation between the sense of mobbing and the 

neurotic tendencies among a sample of employees in the governmental directorates in the 

provinces of Damascus and Alsweidaa. 

2. There are  no statistically significant differences between the mean scores of the sample 

individuals in the provinces of Damascus on the  scale of  mobbing according to the 

variables of (sex, marital status and the workplace). 

3. There are  no statistically significant differences between the mean scores of the sample 

individuals in the provinces of Alsweidaa  on the  scale of  mobbing according to the 

variables of (sex, marital status and the workplace). 

4. There are  no statistically significant differences between the mean scores of the sample 

individuals on the  scale of  mobbing according to the variables of the provinces (the 

provinces of Damascus and  Alsweidaa). 

5. There are no statistically significant differences between the mean scores of the sample 

individuals in the provinces of Damascus on the scale of neurotic tendencies according to 

the variables of (sex, marital status and the workplace). 

6. There are no statistically significant differences between the mean scores of the sample 

individuals in the provinces of Alsweidaa  on the scale of neurotic tendencies according to 

the variables of (sex, marital status and the workplace). 

7. There are  no statistically significant differences between the mean scores of the sample 

individuals on the  scale of  of neurotic tendencies to the variables of the provinces (the 

provinces of Damascus and  Alsweidaa). 

Fifth - Research population and sample: 

The population of the current research  represents all workers and employees in the 

governmental directorates and institutions in the provinces of  Damascus and Alsweidaa  , 

including employees and administratives,  males and females, singles and married, where  it 

consisted of (2670) employees. The researcher drew out a percentage of (22%) of the research 

population where the sample consisted of (587) employees as the following: (317) employees 

from the province of Damascus and (270) employees from the province of Alsweidaa. The 

sample was selected using the available random way. 

Sixth - Research Tools: 

1.  The scale of mobbing sense  which was prepared by each of Hegel Hall and Guy Nutlarz. 

2. Willoughby's  Scale of  neurotic tendencies. 

The researcher applied these scales after verifying their validity and reliability.                                                                                               

Seventh -  Research Methodology: 

The researcher adopted the descriptive analytical method in dealing with the problem of 

current research. 
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Eighth- Research Results: 

 The research found the following results: 

1. prevalence Sense of Mobbing –Bulling among the governmental directorate in the 

province of Damascus (63,83%), and among governmental directorate in the province of 

Alsweidaa (65,71%), and a sample research faculty members (64.69%), a moderately 

ratio.  

2. prevalence Sense of Neurotic Tendencies among the governmental directorate in the 

province of Damascus (69,71%), and among governmental directorate in the province of 

Alsweidaa (74,76%), and a sample research faculty members (72.03%), a high ratio.  

3. There was a statistically significant correlation between the sense of mobbing and neurotic 

tendencies among a sample of employees in the governmental directorates in the 

provinces of Damascus and Alsweidaa. 

4. There were statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals in the province of  Damascus on the scale of mobbing sense in favor of 

males. 

5. There were  no statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals in the province of Damascus on the  scale of mobbing sense  according 

to the variable of the marital status. 

6. There were  no statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals in the province of Damascus on the  scale of mobbing sense  according 

to the variable of the workplace. 

7. There were statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals in the province Alsweidaa on the scale of mobbing sense in favor of 

males. 

8. There were  no statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals in the province of Alsweidaa on the  scale of mobbing sense  according 

to the variable of the marital status. 

9. There were  no statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals in the province of Alsweidaa on the  scale of mobbing sense  according 

to the variable of the workplace. 

10. There were  no statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals of mobbing sense  according to the variable of the province. 

11. There were statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals in the province of  Damascus on the scale of neurotic tendencies in 

favor of females. 

12. There were  no statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals in the province of Damascus on the  scale of neurotic tendencies  

according to the variable of the marital status. 

13. There were  no statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals in the province of Damascus on the  scale of neurotic tendencies  

according to the variable of the workplace. 

14. There were statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals in the province of  Alsweidaa on the scale of neurotic tendencies in 

favor of females. 
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15. There were  no statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals in the province of Alsweidaa on the  scale of neurotic tendencies  

according to the variable of the marital status. 

16. There were  no statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals in the province of Alsweidaa on the  scale of neurotic tendencies  

according to the variable of the workplace. 

17. There were statistically significant differences between the mean scores of the research 

sample individuals on the scale of neurotic tendencies in favor of the province of  

Alsweidaa. 

 


