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  صلخستالم
  

نابع ليس فقط من قـيم   ،غير رسمي صادر من داخل المنظمات اًيعد نفخ الصافرة أسلوب
بع مـن مسـؤوليتهم الشخصـية    ولكن أيضـاً نـا  ، دئ بعض العاملين والتي يلتزمون بهاومبا

يقوم هذا األسلوب على قيام بعض العاملين بالكشـف  . ونزاهتهم واستقامتهم وتأنيب ضميرهم 
عما يعتقدونه من ممارسات غير مشروعة وسلوكيات غير أخالقية تحدث في منظمـاتهم ممـا   

تحدد  دارةهذا مما يجعل اإل. ن وسالمة المجتمع أو تعريضه للخطراإلضرار بها وبأم إلىيؤدي 
المؤيـدة   اتجاهات العاملين فيها على نحوٍ يسعفها في تصنيفهم ضمن فئات أو تقسيمات، فالفئة

إذ ، الصافرة ة المتحسسة لكل ما يجري وهم نافخووالفئ، ن تنظيمياًلكل ما يجري وهم الصامتو
واألكثـر معرفـة   ، هاأفرادمن تشخيص  دارةساليب التي يمكّن اإلإن هذا التصنيف يمثل أحد األ

إقـرار مجـال    نفسـه  في الوقتالمجال الذي يتحركون فيه سعياً لتأمين المنظومة األخالقية و
جملـة مـن التسـاؤالت     إثـارة التصرف للعاملين، من هنا تم تأشير مشكلة الدراسة من خالل 

  :ثلة باالتيتممالبحثية ال
العاملين في المنظمة المبحوثة من النوع الـذين يلتزمـون بالصـمت     فراداأل معظم إنهل -١

  التنظيمي وال يفصحون عن المشاكل التي تواجههم؟
  الصامتين؟ فراداألالتعامل مع  ةدارياإلهل تفضل القيادة  -٢

ولقياس عالقات االرتباط والتـأثير بـين بعـدي    ، أعالهعلى التساؤالت البحثية  ولإلجابة
لبيانات جمعت باالستبانة التي وزعـت علـى    ةحصائياإلتم استخدام عدد من الوسائل ، الدراسة

  .العاملين في الكليات المبحوثة
  .مجموعة من االستنتاجات والمقترحات إلىوتم التوصل 

  
  :الكلمات المفتاحية

  .، الصمت التنظيمينفخ الصافرة
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Abstract 

 
Whistle blowing is considered to be an informal manner produced inside the 

organizations. It is not only sparkled from values and principles of some workers that they 
have commitment in it, but also produced from their personal liability, integrity, 
impartiality, straightness, and their conscience reprimand. This manner depends on some 
workers to uncover what they believe from illegal practices and unmoral behavior 
happened inside their organizations and may lead the organizations to damage, security, 
and social safety or to be exposed to risk. This motivated the management to specify the 
workers tendencies. This may help to classify groups or portions, the supporting group for 
all actions - they are silent ones organizationally- is considered whistle puff, and this 
classification represents one of the manners that is management ability to specify the 
individual. The more filed knowledge persons move into the moral community security and 
the same way to the behavior filed to confirm all workers, from here, we can refer to the 
problem of the study through (some or several) searching questions: 
1. Do the members of the searching organization keep silent and do not speak about their 

problems?  
2. Do the management members prefer to work with the silent individuals? 

To answer the above questions and to refer to the connection relationship and the 
influence on the studying dimensions, several statistical ways have been used through 
questionnaires and distributed the workers in the researching Colleges.      

 
KeyWords: 
                   Whistle blowing, organizational Salient. 

  
  المقدمة 

يعرف ماذا يعنيـه   تمثال صغير من العاج على مكتبي نحته فنان قد ال إلىنظرت 
والثاني وضع أصـابعه   ،يرى وضع يده أمام عينيه هذا مما يجعله ال، لثالثة قرود األول
عندئـذ تـذكرت المقولـة    ، يـتكلم  والثالث غلق فمه بيده حتى ال ،يسمع في أذنيه حتى ال

فاليوم نرى إن الناس في كل مكـان   "إذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب"الشهيرة 
ونافخ الصافرة الذي يصرخ علـى كـل صـغيرة     ،يتكلم وزمان من هو الصامت الذي ال

 ويغلق أذانـه عـن مـا    ،يدور حوله إن يصمت على ماوإذا كان الفرد يستطيع ، وكبيرة
تتيح  ت الفي منظماتنا المعاصرة والسبب إن هذه المنظما فراديسمعه وهذا حال غالبية األ
ومصالحها انطالقا من سيادة بعـض   ، إذ تعدها تهديدا لوجودهاإبداء أية معارضة شرعية

يصـمتون   فرادذا مما يجعل األه، بالحيادية والموضوعيةة التي توصف داريالمعتقدات اإل
ة باالسـتغناء  إداريخسارة  لحوافز أو لمناصب والمشكالت خوفاً أمام األخطاء والسلبيات 
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 duده ى مـوا ، وهناك القانون الفرنسي الذي ينص في  احـد العليا دارةعنهم من قبل اإل
Reserve Droit   لهـا، أو  انتقاد ادارته أو التكلم بمـا يسـيء   أي ان الموظف ال يستطيع

  .الكشف عن أسرارها
 ات اإلنسانية  والصداقة التي تـؤدي دوراً في مجتمعاتنا سيادة العالق كذلك ما يالحظ

ـ  ،ه األحداث التنظيمية طالق اللسان تجاعملية ا فرادوالتي تجنب األ رئيساً  همما يـنجم عن
هذا مـا أكـد   و ،العاملين أو على األقل لدى معظمهم فرادخلق حالة من الالمباالة لدى األ

فكثرة األمثلـة    every body business is no body businessعليه المثل االنكليزي الشهير 
  .مكانفي هذا المجال تعني أن هذه المشكلة مستمرة في كل زمان و

عـن مـا    مر بعيد عن كل هذا ،فلم يعد هناك صمتفي الدول المتقدمة نجد أن اآلو
زالـوا يلتزمـون بالصـمت    الذين ما  فرادعض األهناك بيجري في المنظمات، وان كان 

ل ما يحـدث  ك في نفخ الصافرة على رئيساً لذهبي أال أن جهات أخرى أخذت تؤدي دوراًا
فضيحة سجن أبو غريب  ، وخير مثال على ذلكظيميةأو التن ةداريوفي كافة المستويات اإل

من الوقائع واألحـداث  وهنالك اآلالف  ،من داخل هذه السجون أفرادالشهيرة التي كشفها 
يجري حولهم  لبقيـت   شعروا بالمسؤولية ورفضوا السكوت عن ما أفرادالتي لوال وجود 
وساعد في ذلك تدخل جهات رقابيـة   ،األبد إلىوانتهكت حقوق اآلخرين  ،في طي الكتمان

 أفـراد ، فأصـبح هنالـك   أو للمنظمات قدرة السـيطرة عليهـا   خارجية اليكون للمدراء
و اإلخـالل بـالقوانين أو   بحث عن مثل هذه الفضـائح أو التجـاوزات أ  متخصصون بال
  .الشفافية، النزاهة

  :فقد تبنت الدراسة المنهجية اآلتيعتماداً على ما سبق، ا
  

  مشكلة الدراسة 
مما يجعلها  ،كرة المنظومة األخالقية في العملتبني ف إلىتعمد المنظمات المعاصرة 
لضـرورة   تنظيم ومتطلباته، وفـي ذلـك مؤشـرا   ت الرهينة الواقع وإفرازاته وإرهاصا

نظمـة الـذين   العـاملون فـي الم   فراداإلفصاح والمعالجة، علماً أن جوهر العملية هم األ
ون ال يتكلمون عن عملهم إالّ قليالً وال يتذمرون من رؤسائهم أو يتوزعون بين أناس هادئ

ن آخـرو  أفـراد مـل، و لعزمالئهم أبداً حتى لو تعرضوا لألذى أو المشكالت وضـغط ا 
 مشـكالت  واالرفض والتذمر ويزداد موقفهم رفضاً عند وقوع أخطاء هم بإداراتيجابهون 
  .في العمل

  :من هنا تم تأشير مشكلة الدراسة من خالل اثارة اتساؤالت اآلتية
بالصـمت   ونيلتزم نمن النوع الذي العاملين في المنظمة المبحوثة فراداألمعظم  هل  .١

الصافرة من الذين يقومون  م نافخوأيتكلمون عما يواجههم من مشكالت  وال التنظيمي
  ؟ األخالقيةفشاء المعلومات عن الحاالت غير إب

 ؟نافخي الصافرةأو  الصامتين فرادهل يفضل المدراء التعامل مع األ .٢
 ؟ماهي العالقة بين الصمت التنظيمي ونفخ الصافرة .٣
  

  أهداف الدراسة 
  : سة باآلتيتمحورت أهداف الدرا
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  للمنظمة المبحوثة.توضيح مفاهيم الصمت التنظيمي ونفخ الصافرة  .١
 ).الصمت التنظيمي ونفخ الصافرة(تحديد مزايا وعيوب كال الحالتين  .٢
 .معرفة آراء المدراء في العمل مع نافخي الصافرة .٣
 .بحوثةبيان طبيعة العالقة بين الصمت التنظيمي ونفخ الصافرة في المنظمة الم .٤
  

   الدراسة فرضيات
توجد عالقة ارتباط معنوية بين الصمت التنظيمي ونفخ الصافرة في : ولىالفرضية األ .١

  . المنظمة المبحوثة
في المنظمة الصمت التنظيمي بين نفخ الصافرة و يوجد تأثير معنوي: الفرضية الثانية .٢

  .المبحوثة
  

  الدراسة  حدود
، التمـريض،  الطـب ( مثلت بجامعة الموصل في الكليـات ت :الحدود المكانية للدراسة .١

  ).واالقتصاد دارةاإل
الواقعة ما بـين   حدود الدراسة الزمانية في المدة انحصرت: الزمانية للدراسةالحدود  .٢

١/١١/٢٠١٠-١/١٠/٢٠١٠.   
  .العاملين في الكليات المبحوثة فرادصحاب القرار واألأب تتمثل :الحدود البشرية .٣
  
  مع البياناتساليب جأ
على الكتب والدوريات واالنترنيت فـي تغطيـة هـذا    تم االعتماد : الجانب النظري -والًأ

  .الجانب
  : تصميم استمارة االستبانة وتصميم مكوناتهاتم : الجانب الميداني -ثانياً

القـرار فـي    أصحابعلى  األولىوزعت االستبانة  ،استبانة صممت استمارتالقد 
العاملين وتضمنت االسـتمارتين جـزاءين    فرادزعت الثانية على األالكليات المبحوثة وو

  :اآلتيوك
العمـر، سـنوات   (العاملين  فرادوقد اختص بالحصول على البيانات التعريفية باأل: ولاأل

  .)الخدمة، الجنس، التحصيل العلمي
  .ةصمت التنظيمي ونفخ الصافرالخاصة بال اشتمل على المتغيرات: لجزء الثانيا

رج من عبارة بالتد تخدم مقياس ليكرت الخماسي في استمارة االستبانة ومرتباًوقد اس
خذت الـوزن  أ التي) تفق تماماًأ(عبارة  إلى وصوالً) ١(ت الوزن ذالتي أخ) ال أتفق تماماً(
  ).٣(وبوسط فرضي قدره ) ٥(

  
  اإلحصائيساليب التحليل أ

باستخدام عـدد   حصائياإل التحليل بعد أن جمعت استمارة االستبانة أجرى الباحثان
عـن   ، فضـالً عالقات بين المتغيراتنتائج ال إلىة لغرض الوصول حصائياإل دواتمن األ

انجـاز   ألغراض) SPSS( حصائيم استخدام البرنامج اإلتالتحقق من صحة الفرضيات، و
  :هم هذه التحليالت فيما يأتيوقد تمثلت أ ،في هذه الدراسة حصائيالتحليل اإل
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لوصـف   ات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  التكرار  . أ
  .متغيرات البحث وتشخيصها

  .استخدام االرتباط البسيط لقياس العالقة بين متغيري الدراسة  . ب
 .جيبتلقياس تأثير بعد المتغير التفسيري في المتغير المس استخدام االنحدار البسيط  . ت
  

  اإلطار النظري
  مفهوم الصمت التنظيمي -أوالً

أنـه مـن   سيما الو ،أو مثيراً للدهشة مفهوم الصمت التنظيمي غير مألوفقد يبدو 
الصعب تقديم تعريف محدد لمفهوم الصمت التنظيمي شأنه في ذلك شأن المفاهيم السلوكية 

عناصـر   إلـى ولكننا سنحاول طرح آراء بعض الباحثين في سـبيل التوصـل   ، األخرى
  .فاهيممشتركة لهذه الم

أن ثمة معايير وقواعد تمنع العاملين عادةً من قـول   (Argyris, 1977, 115) ذ يرىإ
  .لمسائل المتعلقة بسياسة المنظمةما يعرفونه عن القضايا الفنية وا

منع انتشار المعلومـات حـول    هأنب (Morrison and Milliken, 2000, 706) يراه و
ديناميكيـة الشـعور    إلىكما تشير ، العاملين رادفلمشكالت المحتملة من قبل األالقضايا وا

بأنـه مـن غيـر     إدراك والذين لديهم، راكاً حول المشاكل المنظميةالجماعي التي تولد إد
  .هالمنع انتشار حول المشاكل المنظمية الحكمة التحدث
أنه مجموعة المتغيرات السلوكية المستمدة من معـايير  ب (Nenette, 2002, 1) ويؤكد

وهـو إدراك  (قد تشكل مناخ الصـمت  التي  السائدة في بعض الثقافات التنظيمية اإلذعان 
مشترك بين العاملين بشكٍل كبير يحد من مشاركة المرؤوسين في تقديم ما يعرفونه حـول  

  .سة التنظيمية والمشكالت العمليةقضايا السيا
ديم تجنب تق إلىميل المرؤوسين في المنظمات ) ١٥٩، ٢٠٠٤، الفاعوري( وعرفه

تخوفاً من أي ردود فعـل  ، أو اإلخبار عن المشكالت، المعلومات أو االقتراحات لرؤسائهم
  .تائج غير مرضية قد تترتب على ذلكأو اي ن، سلبية

لصمت التنظيمي بأنـه إدراك  جرائي لعلى ما تقدم يمكن تحديد التعريف اإل وتأسيساً
م ما يعرفونه حـول سياسـات   مشترك بين العاملين بضرورة محدودية مشاركتهم في تقدي

ـ  ه المنظمة والمشكالت العملية، أو أنه الشعور الجماعي الذي يولد إدراكاً لدى العاملين بأن
  .المنظمية تكالمن غير الحكمة التحدث حول المش

  
  مفهوم نفخ الصافرة  -ثانياً

فقـد ظهـرت تعـاريف    ، نظراً لتعدد الدراسات واألبحاث األجنبية في هذا المجال
وذلك تبعاً الختالف الزوايا والجوانب التي نظر الباحثين من خاللها ، ة لنفخ الصافرةمتعدد
  .المفهوم إلى

بأنه شخص شهم يملك ضمير حي لمنـع   (Wright and Noe, 1985, 660)  فقد أشار
أو لوهن عزيمة القائمين بأعمال غير مشروعة وسلوكيات غير أخالقية حتى لو اسـتلزم  

  .على ذلك أو حتى عدم طاعة األمر والتوجيه الرسمي غير األخالقي األمر إطالع العامة



  ]٩٠[                                                            ...     التنظيمي والصمت الصافرة نفخ بني العالقة
 

بأنها شكل من أشكال المعارضة البيروقراطيـة   (Luthans, 1985, 85)كما وصفها  
لمحاولة إجراء تغيير في البيروقراطيات من أشخاص يعملون بها ولكن ليس لديهم السلطة 

  .إلجراء التغيير المطلوب
بأنها عملية يقوم بعض العاملين من خاللهـا بإفشـاء    (Leech, 1991, 79) هاووضح

معلومات عن حاالت غير أخالقية يعلمون عنها ويعتقدون بتـورط بعـض العـاملين أو    
  .المنظمة أو وحدة من وحداتها في ممارسات غير قانونية وسلوكيات غير أخالقية

القطاع العام بالكشـف عمـا    بأنها قيام موظفي (Rashed, 2008, 64)كما عرفها   
  .يعتقدونه من ممارسات غير قانونية تحدث في منظماتهم 

: التعريف اإلجرائي اآلتي لنفخ الصـافرة بأنـه   على ما تقدم يمكن تحديد  وتأسيساً
أسلوب غير رسمي صادر من داخل المنظومات ونابع من الجوانب األخالقية والمسؤولية 

م لهم اإلفصاح عن ممارسات غير مشـروعة وسـلوكيات   وعلى نحوٍ يت فرادالشخصية لأل
  .مضرة بالمنظمة غير أخالقية

  
  العوامل المؤثرة في الصمت التنظيمي ونفخ الصافرة -ثالثاً

المنظمـة   إدارةالرتبـاطهم بكفـاءة وفعاليـة     ازداد االهتمام بالموضوعين نظـراً 
صاف الغالبية العظمى منهم على الرغم من ات ،العاملين بها فرادخالقيات األوبسلوكيات وأ

في الممارسات الالخالقيـة فـي   "ان هناك ازديادال أإااليجابية والصفات الحميدة  بالجوانب
ركة  هم العوامل المشتومن أ، والتطورلمعيقة لعملية التقدم من المشكالت ا دالعمل والتي تع

 (Nenette, 2002, 15) ة يمكـن الـتحكم فيهـا   إداريمعطيات  التي تقف وراء ذلك بوصفها
  ):١٧٢، ٢٠٠٤، الفاعوري(
  الوازع الديني .١

يوضح الوازع الديني مدى اخالص الفرد العامل وشعوره بالواجب ورغبتـه فـي   
 ضاءرإحسن وجه أ القيام بواجباته على إلىالعامل كما يدفع الفرد ، خدمة المصلحة العامة
ن اهللا عز نابع من أالديني  من عقاب، هذا الوازع و خوفاًفي ثواب أ لضميره وليس طمعاً

ه يحاسبه على كل شـي يـوم   وأن ،وجل هو الرقيب األول على تصرفات وسلوكيات الفرد
رض ومـا  ألم تر أن اهللا يعلم ما في السموات وما فـي األ " تعالىالقيامة كما قال سبحانه و
كثر أ ال هو سادسهم وال أدنى من ذلك أوإال هو رابعهم وال خمسة إيكون من نجوى ثالثة 

" ين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يـوم القيامـة أن اهللا بكـل شـيء علـيم     أال هو معهم إ
  .٦:المجادلة

  والء الفرد للمنظمة .٢
بـداع  ن ضعف الوالء للمنظمات يترتب عليه تحمل تكلفة وترك العمل وتـدني اإل إ

الفـرد العامـل    وانخفاض الدافعية وااللتزام بالعمل بينما يزيد الوالء من مستوى ارتبـاط 
هداف المنظمة والحرص على خدمة مصالحها من خالل تدعيم العالقة بين الفرد العامل أب

بداع ودافعية ودرجة التزام الفرد وحرصه إوالمنظمة والتي تنعكس نتائجها االيجابية على 
  .على مصلحة المنظمة ومحاربة الممارسات والسلوكيات غير األخالقية

  اية الفرد العاملعدم وجود أنظمة لحم.٣
نظمـة وقـوانين توضـح الواجبـات     على الرغم من حرص الدول على وضـع أ 

مية تمسك الفرد العامل بهذه الواجبات واالبتعاد عن وتؤكد على أه ،والمحظورات السلوكية
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هذا ممـا يجعلهـم    ،تحمي نافخي الصافرة أنظمةأن ليس هناك  إال ،المحظورات السلوكية
  .يت التنظيميلتزمون الصم

  التنشئة األسرية والتربوية. ٤
روح المواطنة الصحيحة والخوف مـن اهللا   إنماء إلىالتي تفتقر  األسريةالتنشئة  إن

لهـا   ،مـن المسـؤولية  وااللتزام باألخالق الفاضلة وعدم التهرب  المبادئوالحرص على 
الحقـائق التـي   مام يتحدث أال  صامتاًللصافرة أو  كان نافخاًإذا الكبير على الفرد  التأثير

  . تواجهها المنظمات
  السلبية المترتبة على الظاهرتين الخوف من اآلثار .٥

 دارةنفخ الصافرة والصمت التنظيمي موقفين متناقضين هما موقف اإليمثل كل من 
متمثلة في توافر قـدر   حقوقاً دارةول يتمثل في أن لإلالموقف األ، عاملينال فرادوموقف األ

ن الفرد العامل بينما الموقف الثاني يتمثل في أمن جانب الفرد العامل  من الكفاءة والطاعة
لهم الحق  في الكشف أو الصمت عن التصرفات التي يعتقدون أنها قد تؤثر على المنظمة 

من اآلثار السلبية  العاملين ببلع الصافرة وعدم نفخها خوفاً فرادولكن قد يقوم الكثير من األ
  .التي سوف يتعرضون لها

  
  اإلطار الميداني 

  وصف مجتمع الدراسة  -أوالً
  : من خالل، يصف هذا المبحث مجتمع الدراسة الذي تم التطبيق عليه

   وعينته الدراسة وصف مجتمع . ١
كمنظمة كبيرة تؤشر فيهـا   اختبرت الدراسة فرضياتها في كليات جامعة الموصل 
ينة من العـاملين فـي جامعـة    حاالت الصمت التنظيمي ونفخ الصافرة، وقد تم اختيار ع

  .١وبحسب الجدول واالقتصاد  دارةالموصل في كل من كلية الطب والتمريض واإل
  

  ١ الجدول
  حسب تدرج تأسيسها وتصنيفاتهابالتابعة لها  واألقسامسماء الكليات أ

 سنة التأسيس األقسام الكلية

 كلية طب الموصل

  الطب -
  الجراحة -
  النسائية والتوليد -
  ألطفالطب ا -
  األشعة -
  طب المجتمع -
 علم األمراض -

١٩٥٩ 

 

  أحياء مجهرية -
  علم األدوية -
  الفسلجة -
  التشريح -
  الكيمياء الحياتية -
  الطب العدلي -
 الحاسبات -
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 دارةكلية اإل
 واالقتصاد

     األعمال إدارة -
  المحاسبة -
  الصناعية دارةاإل -
  العلوم المالية والمصرفية -
  االقتصاد -
 ةدارينظم المعلومات اإل -

   ١٩٦٨ 

  العلوم الطبية األساسية - كلية التمريض
 ١٩٩٣ العلوم الطبية السريرية -

  .الجدول من اعداد الباحثين :المصدر
  

ـ  العاملين فراداستمارة على األ) ١٠٠( تم توزيع اسـتمارة علـى    )٢٠( تووزع
  :توزيع استمارة االستبانة يوضحجدول وفيما يأتي ، استرجعت بكاملها صحاب القرارأ

  
  ٢الجدول 

  المبحوثين في الكليات مجتمع الدراسة فرادتوزيع استمارات االستبانة على األ
الكليات   أسماء

 المبحوثة
عدد االستمارات 

 الموزعة
عدد االستمارات 
 %نسبة االستجابة المسترجعة

 ٨٥.٧١ ٣٠ ٣٥ الطب 
 ٧٨.١٢ ٢٥ ٣٢ التمريض

 ٧٥.٧٥ ٢٥ ٣٣ واالقتصاد دارةاإل
  ٨٠ ١٠٠ المجموع
  .الباحثين إعدادالجدول من  :المصدر

  
ما عينة ، أ%)٨٠(ستمارات المسترجعة حوالياله نالحظ بأن نسبة االمن الجدول أع

، )١٨.٦٩( فقد كانـت  )العاملين فراداأل( اإلجماليةنة البحث البحث المأخوذة مقارنة مع عي
 ٤و  ٣وكما موضح فـي الجـدول   ، )٣٧.٧٣(رنة القرار فكانت نتيجة المقا أصحابأما 
  :اآلتي

  
  ٣ الجدول

  )العاملين فراداأل( اإلجماليةمقارنة عينة البحث المأخوذة مع مجتمع البحث 

كلية  كلية الطب الكليات المبحوثة
 التمريض

 دارةكلية اإل
 المجموع واالقتصاد

 ٤٢٨ ٢٢٢ ٦١ ١٤٥  فرادالعدد الفعلي لأل
ــراداأل ــاملون  فـ العـ
 نلمبحوثوا

٨٠ ٢٥ ٢٥ ٣٠ 

% ١٨.٦٩ ١١.٢٦ ٤٠.٩٨ ٢٠.٦٨ 
  .الباحثين إعدادالجدول من  :المصدر   
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  ٤ الجدول
  )ةداريالقيادة اإل( اإلجماليةمقارنة عينة البحث المأخوذة مع مجتمع البحث 

 دارةكلية اإل كلية التمريض كلية الطب الكليات المبحوثة
 لمجموعا واالقتصاد

ــادة   ــي للقي ــدد الفعل الع
 ة  دارياإل

٥٣ ١٥ ٧ ٣١ 

عينة البحـث المـأخوذة   
 )ةداريالقيادة اإل(

٢٠ ٥ ٥ ١٠ 

% ٣٧.٧٣ ٣٣.٣٣ ٧١.٤٢ ٣٢.٢٥ 
  .الباحثين إعدادالجدول من  :المصدر 
  

  المبحوثين فرادخصائص األ .١
 -نالعـاملو ( فراددمها األللبيانات التي ق المبحوثين وفقاً فرادفيما يأتي خصائص األ

التحصيل  -الحالة االجتماعية -الفئات العمرية -الجنس(على  إجابتهمومن خالل ) القيادات
  .)سنوات الخدمة -العلمي

  

  ٥جدول ال
  بحسب المعلومات الشخصية  )العاملين فراداأل( العينة أفرادتوزيع  

 العينة بحسب الجنس أفرادتوزيع 
 %النسبة  التكرار الجنس 
 ٨١.٢٥ ٦٥ ذكر 
 ١٨.٧٥ ١٥ أنثى 
 ١٠٠ ٨٠ المجموع

 العينة بحسب العمر أفرادتوزيع 
 %النسبة  التكرار  الفئات العمرية

٣٠ ٢٤ ٣٠- ٢٠ 
٤١.٢٥ ٣٣ ٤٠- ٣١ 
٢٥ ٢٠ ٥٠- ٤١ 
٣.٤٥ ٣ ٦٠- ٥١ 

 ١٠٠ ٨٠ المجموع
 العينة بحسب الحالة االجتماعية أفرادتوزيع 

 %النسبة  التكرار الحالة االجتماعية
 ٣٣.٧٥ ٢٧ أعزب
 ٣٨.٧٥ ٣١ متزوج
 ١٢.٥ ١٠ مطلق 
 ١٥ ١٢ أرمل 

 ١٠٠ ٨٠ المجموع 
 العينة بحسب التحصيل العلمي أفرادتوزيع 

 %النسبة  التكرار التحصيل العلمي
 ٦.٢٥ ٥ إعدادية
 ٣٨.٧٥ ٣١ دبلوم فني
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 ٢١.٢٥ ١٧ بكالوريوس
 ٢.٥ ٢ "دبلوم عال
 ١٨.٧٥ ١٥ ماجستير 
 ١٢.٥ ١٠ دكتوراه
 ١٠٠ ٨٠ المجموع

 العينة بحسب سنوات الخدمة أفرادتوزيع 
 %النسبة  التكرار سنوات الخدمة 

 ٣٥ ٢٨ سنة  ٥-١
١٢.٥ ١٠ ١٠-٦ 
 ٤٢.٥ ٤٢ فأكثر ١٠

 ١٠٠ ٨٠ المجموع 
  .الباحثين إعدادالجدول من  :المصدر  

   
  ٦ جدولال

  خصيةبحسب المعلومات الش) صحاب القرارأ( العينة أفرادتوزيع 
 العينة بحسب الجنس أفرادتوزيع 

 %النسبة  التكرار الجنس 
 ٧٥              ١٥ ذكر 
 ٢٥               ١٥ أنثى 
 ١٠٠ ٢٠ المجموع

 العينة بحسب العمر أفرادتوزيع 
 %النسبة  التكرار  الفئات العمرية

٣٠- ٢٠                 -                                                       - 
٣٥                   ٧ ٤٠- ٣١ 
٤٠                 ٨ ٥٠- ٤١ 
٢٥                  ٥ ٦٠- ٥١ 

 ١٠٠ ٢٠ المجموع
 العينة بحسب الحالة االجتماعية أفرادتوزيع 

 %النسبة  التكرار الحالة االجتماعية
 ١٥                ٣                 أعزب
    ٥٠                ١٠ متزوج
 ١٠ ٢ مطلق 
 ٢٥ ٥ أرمل 

 ١٠٠ ٢٠ المجموع 
 العينة بحسب التحصيل العلمي أفرادتوزيع 

 %النسبة  التكرار التحصيل العلمي
 ١٠                   ٢ بكالوريوس

 ١٠                  ٢ "عالدبلوم 
 ٧٥ ١٥ ماجستير
 ٥ ١ هدكتورا
 ١٠٠ ٢٠ المجموع
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 العينة بحسب سنوات الخدمة رادأفتوزيع 
 %النسبة  التكرار سنوات الخدمة 

 ٤٠ ٨                سنة  ٥-١
١٠                 ٢ ١٠-٦   
 ٥٠                 ١٠ فأكثر ١٠

 ١٠٠ ٢٠ المجموع 
  .الباحثين إعدادالجدول من  :المصدر  

  
                           نتائج البحث الميدانية  -ثانياً 

  اموتشخيصه متغيرات نفخ الصافرة والصمت التنظيمي وصف -ا
  

  ٧جدول ال
نفخ الصافرة والصمت االنحراف المعياري لالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية و 

  )العاملين فرادلأل(التنظيمي 

  
  .الباحثين إعدادالجدول من  :المصدر

  
ـ ن إلىأن غالبية المقاييس كانت تشير  ٧جدول اليالحظ من متضمنات  بة اتفـاق  س

 بنسـبة  جابـات وقد جاءت هذه اإل، العاملين فراداأل جاباتإلبنسب متقاربة بالنسبة عالية و
، )٠.٩٧٢(ف معياري قدره وانحرا )٤.٠٦٥(ابي من المؤشر العام وبوسط حس) ٧٤.٨٣(

علـى بـدائل االسـتجابة التفـاق     أ إلىالذي يشير  )x3( ذا البعده سهم في ايجابيةوالذي أ
وبانحراف معيـاري  ) ٤.٣٥٠(إذ بلغ الوسط الحسابي للمؤشر العام ، )٩٣.١(المبحوثين 

ت أثنـاء النقـاش   ال الموجه لهم بالتزامهم بالصموفق مضمون السؤعلى ) ٠.٧٤٤(قدره 
) 4.350(وبوسط حسابي قـدره  ) x17(ر يليه في األهمية العنص، توجيهاتال واالكتفاء بتلقي

وفـق  على  ،%)٩٠.١(، وكانت نسبة اتفاق المبحوثين )٠.٧٦٤(وبانحراف معياري قدره 
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ـ ثـم  ، همإداراتمضمون السؤال الموجه لهم بعدم حصول خالفات بينهم وبين  ) x5(رالعنص
وبنسـبة اتفـاق   ) ٠.٩٥٠(وبانحراف معياري قـدره  ) 4.212(سطه الحسابي الذي بلغ و

ن دورهـم  ،  بأوفق مضمون السؤال الموجه للمبحوثينعلى ، %)٨٢.٣(للمبحوثين قدرها 
    .دون تعليقمن  يقتصر على تنفيذ ما أتلقاه من توجيهات 

  
  ٨جدول ال

نفخ الصافرة والصمت لعياري التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحراف الم
  )القرار ألصحاب( التنظيمي

  
  .الجدول من اعداد الباحثين :المصدر

  
الخاص بالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسـابية واالنحرافـات    ٨يظهر الجدول 

 أنالمبحوثين متفقـون علـى    فرادأن األ ،من المؤشر العام له%) ٣٥.٢٧(المعيارية  أن 
) ٢.٩١٢(إذ بلغ الوسط الحسابي للمؤشر العـام  ، نالعاملين هم صامتون تنظيميو فراداأل

ين وأوضـح  والذي يفسر النمط العام لميول المبحـوث ) ١.٢٢٠(وبانحراف معياري قدره 
أن  إلـى ) ١.٠٥٠(واالنحراف المعياري الذي كان قدره ) ١.٦٠٠(الوسط الحسابي البالغ 

)X11(  هو العامل الذي عزز هذا البعد، إذ كان اتفاق المبحوثين)يليه في األهميـة  %)٨٦ ،
، وكانت )١.٤٨٣(وبانحراف معياري قدره ) ٢.٢٤٠(وبوسط حسابي قدره ) X6(المتغير 

برغبتها  ةداريوفق مضمون السؤال الموجه للقيادة اإل على،%)٦٤(نسبة اتفاق المبحوثين 
  .بسماع االنتقادات التي تعيق اتخاذ قراراتي ليتم معالجتها

  
   اختبار فرضيات الدراسة. ٢

وباالعتمـاد علـى   ، غرض دراسة عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات الدراسةل
لغرض التعرف علـى   ،ةحصائيواألساليب اإل دواتبعض األفرضياتها سوف يتم تطبيق 
  : وكما يأتي، مدى صحة فرضيات الدراسة
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  تحليل عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة  . أ
  

   ٩جدول ال
   الصمت التنظيميط بين نفخ الصافرة ومعامل االرتبا

 نفخ الصافرة 
 )**٠.٨٥٦( الصمت التنظيمي

            N=80                                                                   p** < 0.01    
  

ن هناك عالقات ارتبـاط بـين نفـخ الصـافرة والصـمت      أ ٩يالحظ من الجدول 
بلـغ   إذ، وعلى مستوى الكليـات المبحوثـة   قات ذات داللة معنويةوكانت العال، التنظيمي

وتؤكد هذه النتيجة وجود عالقـة  ). ٠.٠١(عند مستوى المعنوية ) ٠.٨٥٦( المؤشر الكلي
قـد   األولـى وبهذه النتيجة تكون الفرضـية  . ارتباط بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي

   .لة معنوية بين المتغيرينتحققت والتي تنص على وجود عالقة ارتباط ذات دال
  
  تحليل عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة . ب

  

  ١٠جدول ال
  أثر نفخ الصافرة في الصمت التنظيمي

  المتغير المستقل
 المتغير المعتمد

 نفخ الصافرة
R2 

F 
Bo B1 الجدولية المحسوبة 

  ٠.٩١١ ٠.٧٧٦ الصمت التنظيمي
)٤.٠٠٢ ١١٨.١٤ ٠.٤٣٢ )*١٣.٥١٧ 

  د على نتائج الحاسبة اإللكترونيباالعتما دول من إعداد الباحثينالج
      *P < 0.05                                                           N = 80   

  )١.٦٧١= (الجدولية  (t)قيمة   المحسوبة،  (t)قيمة  )  (
  

الصـافرة  ن الصمت التنظيمي يتـأثر بـنفخ   أعاله أ ١٠ توضح معطيات الجدول 
كبر من قيمتها أ وهي، )١٣.٥١٧(المحسوبة ) T(وبداللة قيمة  )٠.٩١١(وبمعامل انحدار 
) F(ويـدعم ذلـك قيمـة    ، )٠.٠٥(وهي معنوية عند مستوى ، )١.٦٧١( الجدولية البالغة

) ١,٧٨(وبدرجتي حرية ) ٤.٠٠٢( بر من قيمتها الجدوليةوهي أك، )١١٨.١٤(المحسوبة 
ومعامل التحديد الذي يعبر عن قدرة المتغير التفسيري على ، )٠.٠٥( عند مستوى معنوية

   .%)٤٣.٢(تفسير المتغير المستجيب، وجاءت قيمته 
  

  االستنتاجات 
هذا ما افصحت عنـه   ،وجود درجة من االرتباط بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي .١

نظمـة  تتأثر بـالقوانين واأل ة  دارية اإلن القيادأ على مما يدل، نتائج الدراسة الميدانية
 .بالمشاركة دارةاإل وتبتعد عن االعتماد على ،السائدة في المنظمة

 ة على احتواء بعض المواقف التي تواجههم في ميـدان داريوجود قدرة لدى القيادة اإل .٢
وهذا ما يفسر وجود درجة من المرونة لدى تلك القيادة في مسألة التعامل مـع   ،العمل

  .الي احتوائهاالمواقف وبالت



  ]٩٨[                                                            ...     التنظيمي والصمت الصافرة نفخ بني العالقة
 
لطبيعة المسـؤولية الملقـاة علـى     تبعاً عينة البحث في نفخهم للصافرة فراديتباين األ .٣

  .عاتقهم
أن  علمـاً ، في الكليات المبحوثة اًالصافرة من العاملين بالصامتين تنظيمي يتأثر نافخو .٤

  . رته النتائجما أق هذا، ر جاء متبايناًهذا التأث
  

   المقترحات
 يمكن تقديم مجموعة من المقترحـات ، التي تم إدراجها أعاله ستنتاجاتفي ضوء اال
  : فيما يأتي أهمها، األكاديمية والعملية

التي تركز على أهمية المشـاركة فـي صـنع     داخل الكليات عقد الدورات التدريبية .١
األسـاليب  و، بحيث تركز البرامج التدريبية على مهارات االستماع الفعـال ، القرارات

  . لديمقراطية في القيادةا
تشجيع المبادرة الشخصية من خالل تقديم المكافآت والحوافز لألفكار الرياديـة التـي    .٢

 .تسهم في عالج مشاكل الجامعة وتساعد في تطويرها
تشكيل لجان متخصصة لدراسة أية مقترحات ومشكالت تطرح من قبل المرؤوسـين   .٣

 .ياتبتنفيذ ما يصدر عنها من توصوااللتزام 
تعزيز سياسة الباب المفتوح عن طريق فتح قنوات االتصال أمام المرؤوسين لتوصيل  .٤

أفكارهم لرؤسائهم سواء من خالل اللقاءات الشخصـية أو صـناديق االقتراحـات أو    
لة عدم اسـتجابة  وكذلك تسهيل االتصال بالرئيس األعلى في حا، االجتماعات الدورية

 .الرئيس المباشر
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