For cited: Waleed Amer Dhaea Al-Ahmedi , Riyedh Okab Meree & Ahmed Jasem Suleiman (2022). Administrative
Bullying of the Officials of the Scout Units in Iraq from their Point of View. Journal of Strategic Research in Social
Science, 8 (SE), 37-46.

doi: 10.26579/josrss

Research Article

Journal of Strategic Research in Social Science

Year: 2022

(JoSReSS)

Volume: 8

www.josrss.com

Issue: SE

ISSN: 2459-0029

Administrative Bullying of the Officials of the Scout Units in Iraq from
their Point of View
MD. Waleed Amer Dhaea Al-Ahmedi
Waleed.alobaedee@gmail.com
MD. Riyedh Okab Meree
Reyadmaree9@gmail.com
MD.Ahmed Jasem Suleiman
Dr.Ahmedggsl@Gmail.Com
Directorate of Education in the province of Nineveh

Abstract
Search target to: To identify the administrative bullying of the officials of the Scout Units in Iraq
who brought them to their attention. The descriptive curriculum was used. The sample included
the officials of Iraq's Scout units with a degree (diploma, bachelor's, master's, PhD), 49 teachers,
teachers and technical supervisors, and the collection of bins, which were used (Mahidat, 2019),
after verification of its sincerity and persistence, statistical processing of the data using the
computational medium, and .
The Researchers Concluded: The level of administrative bullying of the officials of the Scout
Units in Iraq is at an (average) level.
The Researchers Therefore Recommends That: Promote sound awareness through seminars
and training courses for camp scouts officials on administrative bullying in the work
environment, its manifestations and how to prevent it.
Key Words: Administrative Bullying Officials of the Scout Units of Iraq.
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ملخص البحث
هدف البحث الى :
 التعرف على التنمر االداري لمسؤولي الوحدات الكشفية في العراق من وجهة نظرهم.
تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي ،واشــتملت العينة علــى مسؤولي الوحدات الكشففية ففي العفراق مفـن
حملففـة شففـه(دل بالففدالوم ،اليكفف(لوراو  ،الم(جسففتير ،الففداتوراوا ،واليففـ(له عففـددهم ب49ا معلمفف( ومدرسفف(
ومشرف( فني( ،وفــي جمـفـ اليي(نـفـ(ت تـفـم اسـفـتخدام اسـفـتيي( بمهيفدات2019 ،ا ،اعفد التققفم مفن صفد
وثي(ت ف  ،وتمففـت مع(لجففة اليي(نفف(ت احافف(اي( خ ا(سففتخدام الوس ف القسفف(اي ،واالنقففراف المعيفف(ري ،والنسففية
المئواة ،ومرا ا(  ،2ومع(مل الف(.
واستنتج الباحثون ما يأتي :
 ا درجفففة مسفففتوم التنمفففر االداري لمسفففؤولي الوحفففدات الكشففففية ففففي العفففراق جففف( ت امسفففتوم
بمتوس ا.
وعليه يوصي الباحثون ما يأتي :
 نشر الوعي السليم من خالل عقد الندوات والدورات التدراييفة لمسفؤولي المخيمف(ت الكشففية حفول
التنمر االداري في ايئة العمل ومظ(هرو وايفية الو (اة من .
الكلمات المفتاحية  :التنمر االداري  -مسؤولي الوحدات الكشفية في العراق.
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 -1التعريف بالبحث :
 1–1المقدمة وأهمية البحث :
إ التع(مل السفي مف مسفؤولي الوحفدات الكشففية ففي المخيمف(ت الكشففية ،ا(لتقليفل مفن شف نهم أو
اه(نتهم أم(م زمال هم او عدم الموافقة علفى اججف(زل او تهدافدهم ا(لنقفل افال سفي  ،افؤدي ا(لسفيررل علفيهم
ومض(اقتهم لدرجة تجيَرهم على ترك العمل اتقدام النقل أو غيره( ،وهذا م( اسمى ا(لتنمر االداري ،فكثيرا خ
م( نسم عن التنمر اين التالميذ والتي (مت العداد من الجه(ت التعليمية على دراست والقد من  ،لكن د ال
نسم عن في مك( العمل ،و د اقدث التنمر في ا(فة مف(صل العملية التعليمية ،فد اقفدث ففي المدرسفة او
في ادا النش(ط الرا(ضي او الكشفي او م الزمال او المسؤول او غيرو ،وتيرز اهمية التنمر اجداري من
خالل تسلي الضو علي ومعرفة اث(رو السليية والنتف(اج التفي اقققهف( ،ألنف افؤدي إلفى ضفرم ميفدأ العمفل
اروح الفرام الواحد السفيم( اثنف( مم(رسفة النشف(ط(ت الرا(ضفية ففي المخيمف(ت الكشففية مفن يفل مسفؤولي
الوحدات الكشفية ،وتقوار الوال من رايس القسم او الشعية الكشفية إلى مم(ر التنمر االداري ،افل للف
اؤدي إلى انشغ(ل مسؤولي الوحدات الكشفية في مشكالت تستهل ط( (تهم ،وتقد من إنج(زاتهم.
 2–1مشكلة البحث :
تعد مشكلة التنمر االداري من المش(ال الخريرل التي تهدد االمن المجتمعي ،وا(لرغم من للف ففال
اوجد االهتم(م لهذو المشكلة في المخيم(ت الكشفية ،واعد التنمر االداري مشكلة ألن اؤلي الموظف جسفدا(
ونفسي( ،ولذل ارم الي(حثو ا هن(ل ح(جة ملقة ججرا هذو الدراسة للو فوف علفى طييعفة العال فة افين
المسؤول ومسؤولي الوحدات الكشفية وم( تخلم من اث(ر سليية عليهم ،األمر الذي اعزز مشكلة اليقف لفة
الدراس(ت التي تن(ولت المفهوم ،وحتى الدراس(ت الس(اقة فقد ا تارت على الج(ن النظفري وافتقفرت إلفى
الج(ن الترييقي على حد علم الي(حثو .
 3–1هدف البحث :
 -1-3–1التعرف على التنمر االداري لمسؤولي الوحدات الكشفية في العراق.
 4–1مجاالت البحث :
 1–4–1المج(ل اليشري  - :مسؤولي الوحدات الكشفية في العراق.
 2–4–1المج(ل المك(ني  - :مخيم القدا( الكشفي في مق(فظة نينوم.
 3–4–1المج(ل الزم(ني  - :ااتدا من  2021 / 6 /23إلى .2021/ 6 /27
 5–1تحديد المصطلحات :
 1–5–1التنمر :
عرف بالمريفري2020 ،ا سفلوك سفليي مفتعلم ،اافدر مفن ففرد فوي ضفد ففرد خفر ضفعيف ففي
الشخاية أو الينية الجسمية ،ولل اشكل متكرر واافة مستمرل متضمن( خ اشك(ال عدادل من اجافذا  ،مثفل :
اجاففذا الجسففدي أو النفسففي أو اجلكترونففي أو االجتمفف(عي ،دو اجحسفف( ا(لففذن  ،وللف اقاففد السففيررل
واالستقوا على الفرد الضعيف بالمريري55 -17 ،2020 ،ا.
 2–5–1التنمر االداري :
عرف ب1998 ، Rossا ميل االفراد او الجم(ع(ت الستخدام سلوك عدواني ضفد زميفل ففي العمفل
او مدرا ضد مرؤوسفيهم ،هفذا النفون مفن التنمفر امكفن ا ا خفذ اشفك(ال عفدل مثفل اللفظيفة وغيفر اللفظيفة،
واالعتدا الجسدي وااللالل واالش(ع(ت وغيره( بRoss, 1998, 22ا.
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ويعرفه الباحثون إجرائيا :
على ان إس( ل مع(ملة مسؤولي الوحدات الكشفية من يل مسؤول الشعية او القسم او المدار العف(م،
ا(ستخدام سلوك عدواني ممزوج ا(لتعنيف ضدهم اهدف السيررل والهيمنة عليهم ومض(اقتهم اقجة العمل.
 – 2إجراءات البحث
 1-2منهج البحث -:
تم استخدام المنهج الوصفي ا(ألسلوم المسقي لمال مت اليق .
 2-2مجتمع البحث وعينته
 1-2-2مجتمع البحث  :اشتمل مجتم اليق على مسؤولي الوحدات الكشفية ،والي(له عددهم ب60ا من
معلمين ومدرسين ومشرفين فنين الع(ملين في مدارا(ت التراية في العراق حارا.
 2-2-2عينة البحث  :تم اختي(ر العينة ا(لرراقة العمداة واشتملت على معلمفين ومدرسفين ومشفرفين فنفين
العفف(ملين فففي مففدارا(ت الترايففة فففي العففراق ،مففن حملففة شففه(دل بالففداتوراو ،والم(جسففتير ،واليكفف(لوراو ،
والدالوما ،اعد استيع(د ب11ا استم(رل لعدم اع(دته( لييله المجمون الكلي للعينة ب49ا فردا ،والجدول االتفي
ايين لل :
الجدول ( )1يبين مجتمع البحث وعينته حسب التحصيل الدراسي
ت
1
2
3
4
3-2

الشهادة الدراسية
داتوراو
م(جستير
اك(لوراو
دالوم
المجمون الكلي

المجتمع
1
3
38
18
60

العينة
1
1
30
17
49

أداة البحث

 1-3-2استبيان التنمر االداري :
تم استخدام استيي( التنمر االداري بمهيدات2019 ،ا ،وتتم االسفتج(اة ا(ختيف(ر احفد اليفداال باتففم
تم(م( ،اتفم ،اتفم نوع( م( ،ال اتفم ،ال اتفم أاداخا ،وألجـل اســتخدام االستيي( فـي التعـفـرف علـفـى التنمفر
االداري لمسؤولي الوحفدات الكشففية فـ(م اليف(حثو اعفـدد مفـن اججفـرا ات للت افـد مفـن إمك(نيفـة االعتمفـ(د
علـى االدال في ي( التنمر االداري لداهم وا(التي :
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 .1الصدق :
للت اــد مــن صالحية االستيي( و ــدرل عي(راتف علـفـى يـفـ( مـفـ( وضـفـ مـفـن اجـفـل ،
ــ(م الي(حثو اعرض االستيي( على عدد مـن الخيـرا ففـي العلفوم اجدارافة والرا(ضفية بالملقفم
1ا وطل من ال واحد منهم إادا مالحظ(ت في ال عي(رل مفن عيف(رات االسفتيي( اونهف( صف(لقة
أو غير صـ(لقة فـي يـ( التنمفر االداري لمسفؤولي الوحفدات الكشففية ،امفـ( طلفـ مفـنهم إافـدا
رااهم حول وضوح العي(رات ومن(سيته( للعينفة ،فضفالخ عفن مفدم صفالحية اليفـداال ،و فـد أفضفت
إلـى إجـرا التعـدال علـى اعـض العي(رات وحـذف اعـض العي(رات ليافي عفدد العيف(رات ب18ا
عيفف(رل ،و ففـد تففـم إجففـرا التعففداالت اعففـد حففـاول اتفففـ(ق ب8ا خيففـرا فففـ اثر ألنهفـ( تمثففـل نففـسية
ب80%ا.
 .2االتساق الداخلي :
جاجفف(د درجففة صففدق العيفف(رات وانسففج(مه( الففداخلي لجفف( اليفف(حثو الففى إاجفف(د مع(مففل
االرتي(ط اين درجة الفقرل والدرجة الكلية للمقي(  ,إل (موا اتوزاف االسفتيي( علفى عينفة االتسف(ق
الداخلي والي(لغة ب49ا ،والمتضمنة ب19ا فقرل من فقرات استيي( يـ( التنمر االداري لمسؤولي
الوحدات الكشفية ،والجدول ر م ب2ا ايين لل .
الجدول ( )2يبين نتائج االتساق الداخلي لفقرات استبيان التنمر االداري لمسؤولي الوحدات الكشفية
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

درجة ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للمقياس
0,638
0,770
0,624
0,733
0,623
0,627
0,631
0,741
0,696
0,714
0,712
0,782
0,746
0,723
0,803
0,824
0,841
0,674
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مستوى الداللة Sig
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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اتيين من الجدول ر م ب2ا ،أ جمي فقرات استيي( التنمر االداري لمسؤولي الوحدات الكشفية،
والي(لغة ب18ا فقرل متسقة داخلي( خ ،إل ا ترات يم ارتي(ط الفقرات م الدرجة الكلية لالستج(اة م( اين
ب0,623 –0,841ا ،واله مستوم الداللة بSigا لجمي مع(مالت يم االرتي(ط ب  0,000ا وهي أصغر
من مستوم الداللة المعتمد ب0,05ا ،مم( ادل على تج(نس االستيي( اقي تقيس ال فقرل اليعد نفس الذي
اقيس المقي( مجتمع(.
 .3الثبااات  :للقـففـاول علـففـى ثيـففـ(ت االسففتيي( تـففـم اسـففـتخدام طراقففة مع(مـففـل ألفـففـ( لتقففدار ثيـففـ(ت
االتـس(ق الـداخلي لالختيـ(ر عنـدم( ال اـتم تاقي العي(رات اـشكل ثنـ(اي ،إل الغـت يمـة مع(مفـل
ألفـ( ب٠.76ا ،واـذل أصـي ا(جمكـ( ترييم االسـتيي( علـى عينـة اليقـ .
 2-3-2الوسائل االحصائية :
تم مع(لجة اليي(ن(ت ا(ستخدام بالوس القس(اي ،االنقراف المعي(ري ،النسية المئوافة ،اف( ،2مع(مفل
الف(ا ،و د تم مع(لجة اليي(ن(ت ا(ستخدام ارن(مجي ) Spssو Excelا.
 -3عرض النتائج ومناقشتها -:
 1-3الهدف االول ( - :التعرف على التنمر االداري لمسؤولي الوحدات الكشفية في العراق).
الجدول ( )3يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والمستوى لفقرات التنمر االداري
االبعاد

التنمر اللفظي

س-

-+ع

النسبة المئوية

المستوى

الفقرة في كل بعد

1

أشعر ا نني را من زمالاي في العمل.

3,51

0,92

%70

مرتف

2

أتعرض للاراخ من يل مشرفي اثن( العمل ادو
ميرر.

3,46

0,94

%69

متوس

3

أشعر ا نني جز فع(ل في المجموعة التي اعمل فيه(.

3,50

0,91

%70

مرتف

4

احس اعدم الرغية في العمل نتيجة لتهداد المشرف
ا(لعقوا(ت.

5
التنمر الجسدي

3,53

0,94

%71

مرتف

الكلي
اكلفني مشرفي امه(م اض(فية ا(ستمرار دو عن
زمالاي.

14

3,71

%70

مرتف

3,24

1,09

%64

متوس

6

تجعلني المن( ش(ت في اثن( العمل (در ا على حل
المشكالت.

3,48

0,83

%70

مرتف

7

أت خر في انج(ز مه(مي نتيجة القرم(ني من استخدام
الموارد.

3,02

0,91

%60

متوس

8

اشعر أ النهج المستخدم اققم المس(وال اين الجمي .

3,42

0,88

%68

متوس
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أتج لقل المشكالت اين زمالاي عن طرام
الاالحي(ت الممنوحة لي.

3,03

0,86

%61

متوس

الكلي
اعتير النقد المستمر لعملي هو ظلم مقاود من يل
 10المشرف.

16,19

4,57

%65

متوس

3,51

0,92

%70

مرتف

 11اع(ني من نقص الموارد جنج(ز مه(مي .

3,46

0,94

%69

متوس

 12أرم أ المنهج اس(هم في تقسين األدا للع(ملين.

3,48

0,81

%70

مرتف

 13احس اتراج أدااي نتيجة حج الموارد عني.

3,44

0,83

%69

متوس

 14احس ارغية ع(لية ا(لعمل عندم( ااو مق(ط( خ ازمالاي.

2,85

0,72

%57

منخفض

الكلي
ارم اف التقلف فففي سف(ع(ت عملففي اشففكل دوري اففؤثر
 15على وتي اليدنية.

16,74

4,22

%67

متوس

3,30

0,86

%67

متوس

 16اجد أ عال (ت العمل تقفز على العمل اروح الفرام.

3,32

0,95

%67

متوس

 17اشعر اعدم تقدار اجنج(زات التي ا وم اه(.

3,51

0,92

%70

مرتف

اعففف(ني مفففن تكليفففف مشفففرفي لفففي امهففف(م ففففي سففف(ع(ت
 18االستراحة.

3,42

0,88

%68

متوس

الكلي

13,55

3,61

%68

متوس

التنمر االداري الكلي

60,48

16,11

%68

متوس

9

التنمر القصصي الشائعات
التنمر اإللكتروني

اتضف مففن الجففدول ب3ا ا فقففرات التنمفر اللفظففي توزعففت مفف( افين مسففتوم بمرتفف ا إل تراوحففت
النسية المئواة له( م( اين ب%70 - %71ا ،ومسفتوم بمتوسف ا إل الغفت النسفية المئوافة ب%69ا وهفو مف(
انعكس على النتيجة الكلية للتنمر اللفظي إل ا(نت امسفتوم بمرتفف ا وانسفية مئوافة الغفت ب%70ا ،وافرم
الي(حثو وجود سلواي(ت سليية من المسؤول المي(شر لمسؤولي الوحدات الكشفية من خالل المع(ملة السيئة
الموجود داخفل الشفعية او القسفم اسفي تعرضفهم للتهدافد ا(لعقواف(ت حيف ا الافراخ مفن األسف(لي التفي
تجعل مسؤولي الوحدات الكشفية افقدو ف(عليتهم ألدا العمل واجنج(ز ،او رام( اكو الاراخ اسي عدم
أتم(م المه(م ارراقة صقيقة اسي خفض المعنواة لمسؤولي الوحدات الكشفية.
ام( اتض من الجدول ب3ا ا فقرات التنمر الجسدي توزعت اين مسفتوم بمرتفف ا انسفية مئوافة
الغت ب%70ا ،ومستوم بمتوس ا إل تراوحت النسية المئواة له( م( اين ب%60- %68ا ،وهو م( انعكس
علففى النتيجففة الكليففة للتنمففر الجسففدي إل ا(نففت امسففتوم بمتوس ف ا وانسففية مئواففة الغففت ب%65ا ،واففرم
الي(حثو أ هذو النت(اج تدعم السلوك السليي من يل المسؤول عندم( اقوم اإض(فة مه(م لمسؤولي الوحدات
الكشفية دو عن زمالاهم او عدم مش(راتهم في حل المشكالت التي تواج المخيم(ت الكشفية او ا(لقرم(
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من أستخدام الموارد ،والتي د تفدعم مسفؤولي الوحفدات الكشففية اتفرك العمفل وعفدم اتم(مف او ا(لنقفل الفى
مك( اخر.
ام( اتض من الجدول ب 3ا ا فقرات التنمر القااي توزعت م( اين مسفتوم بمرتفف ا إل الغفت
النسفية المئواففة لهف( ب%70ا وامسففتوم بمفنخفضا إل الغففت النسففية المئوافة ب%57ا وهففو مف( انعكففس علففى
النتيجة الكلية للتنمر القااي إل ا(نت امستوم بمتوس ا وانسية مئوافة الغفت ب%67ا ،وافرم اليف(حثو
ا هذو المخيم(ت فقدت احدم الرا(از لنج(حه( ,ف(لهيئ(ت ام( اذار بدرواش واخرا ا تقت(ج الفى مقومف(ت
حتى تتمكن من االستمرار في ادا نش(طه( وتققيفم اهفدافه( واحفدم هفذو الفدع(م(ت الدع(مفة الم(ليفة ,إل لفن
تتققففم سففيل النجفف(ح للمنظمففة إال الا هي نفف( لهفف( المففوارد الم(ليففة الالزمففة لتففداير مفف( الزمهفف( مففن مسففتلزم(ت
والسففتخدام الخيفففرات والمهففف(رات اليشفففراة ,ومفففن تلففف الفففدع(ام االراعفففة بالدع(مفففة اليشفففراة ,والتنظيميفففة,
والق(نونيففة ,والم(ليففةا  ,تتف(عففل م ف اعضففه( وتت ف ثر ايعضففه( وتسفف(هم فففي العمليفف(ت االداراففة التففي تتوالهفف(
المنظم(ت بدرواش واخرا 86–85 ,2009 ,ا ،ام( اشير بعيد الغني وشرف الدانا اهذا الخاوص الفى
ا االدارل هي عملية اجتم(عية تعمل على استغالل الموارد ا(فة للوصول الى هفدف معفين ,فف(جدارل افذل
تتف(عل م المفوارد اليشفراة والم(ليفة والمعلوم(تيفة ومفورد الو فت التفي تعفد هفي االسف( ففي اليفد اعمليفة
العمل االداري بعيد الغني وشرف الدان54 ,2010 ,ا.
ام( اتض من الجدول ب3ا ا فقرات التنمفر االلكترونفي توزعفت افين مسفتوم بمرتفف ا إل الغفت
النسية المئواة له( ب%70ا وامستوم بمتوس ا إل الغت النسية المئواة له( م( اين ب %67 - %68ا ،وهفو
م( انعكس على النتيجة الكلية للتنمر االلكتروني إل ا(نت امستوم بمتوس ا وانسية مئوافة الغفت ب%68ا،
و د اعزم لل الى ا من(خ العمل والمتمثفل امسفتوم المشف(راة ففي اتخف(ل القفرارات واالنشفرة الرا(ضفية
والمخيم(ت والعال (ت المتي(دلة اين مسؤولي الوحفدات الكشففية علفى اخفتالف المسفتوم العلمفي والفوظيفي
اولد درجة من الفهم وازالة الغموض اينهم ،فقد لار ب قف2001 ،ا ا ارتف(ن درجة المش(راة ففي اتخف(ل
القرارات له( عال ة ا(لمستوم الوظيفي للفرد والتي تسهم في تققيم درجة ع(لية مفن الفهفم المتيف(دل ،وهفذا
اؤدي الى تهيئة من(خ العمل وازالة الغمفوض وخلفم االحسف( ا(لمسفؤولية المشفتراة بأافو قفف،2001 ،
126ا.
ام( اتض مفن الجفدول ب3ا ا فقفرات التنمفر االداري الكلفي جف( ت امسفتوم بمتوسف ا إل الغفت
النسية المئواة له( ب%68ا ،و ـد اعفـزم الفـسي إلفـى الظفـروف الييئيفـة التفـي اعيفـشه( مسفؤولي الوحفدات
الكشفية مـن مع(نـ(ل التـي أدت إلى اروز التنمر االداري اقضية مهمة في ر(ن الرا(ض المدرسفية ،ومفـن
ثم فـ( مـس(لة ترتيـ التنمر االداري تمثـل مرتيـة متقدمفة ففـي أولواف(تهم ففـي خفـضم األحـفـوال المع(شفية
واألزمـففـ(ت التففي تعيشففه( المخيمفف(ت الكشفففية جفـرا نقففص المفف(ل وصـففـعواة النقـففـل فـففـضالخ عـففـن نقـففـص
االدوات والتجهيزات الضروراة فــي المخيم(ت التــي تعــد أحــد معو ــ(ت العمــل ،إل افـشير بالفـشرم( ،
2005ا إلـى انـ مـن معو فـ(ت العمفل عفـدم أو لفـة المف(ل ووسفـ(ال النقفـل ا(لفـشكل المرلفـوم مفـن ن(حيفـة
الو ـت ومـن الن(حيـة الظرفيـة ولعـدم امـتالك مثـل هـذو الوس(ال لدم القر(ن األعفم مفن النف( بالشفرم( ،
49 ،٢٠٠٥ا.
 4االستنتاجات والتوصيات
 1-4االستنتاجات
 ا درجفففة مسفففتوم التنمفففر االداري لمسفففؤولي الوحفففدات الكشففففية ففففي العفففراق جففف( ت امسفففتوم
بمتوس ا.
 2-4التوصيات :
 نشر الوعي السليم من خالل عقد الندوات والدورات التدراييفة لمسفؤولي المخيمف(ت الكشففية حفول
التنمر االداري في ايئة العمل ومظ(هرو وايفية الو (اة من .
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