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 الممخص

ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلى أٌـ األسباب وراء الصهت التىظيهي لدى العاهميف في الجاهعات الفمسطيىية في هحافظة 

ؿ العمهي, وىوع الوظيفة, والتفرغ الوظيف , وذلؾ في ضوء هتغيرات: الجىس, والتخصص, والهٌؤ ي, والرتبة طولكـر

( هوظفًا هف األكاديهييف واإلدارييف, وقد تـ اختيار العيىة بطريقة 244األكاديهية. أجريت الدراسة عمى عيىة هكوىة هف )

عشوائية طبقية تبعًا لهتغيري الجىس وىوع الوظيفي, وأظٍرت ىتائج الدراسة أف هستوى تقديرات أفراد الدراسة لألسباب وراء 

لدى هوظفي الجاهعات الفمسطيىية في هحافظة طولكـر كاف هتوسطًا, كها كاىت ٌذي التقديرات  الصهت التىظيهي الكمي

بهستوى هتوسط عمى الهجاليف: األسباب الىفسية واالجتهاعية, واألسباب اإلدارية والفىية, بيىها كاىت ٌذي التقديرات بهستوى 

ٍة أخرى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف هىخفض عمى هجاؿ ىقص الخبرة الشخصية. كها أظٍرت الىتائج هف ج

الهتوسطات الحسابية لهستوى األسباب وراء الصهت التىظيهي الكمي والهجاالت الفرعية تبعًا إلى هتغيرات: هف الجىس, 

ؿ العمهي, وىوع الوظيفة, والتفرغ الوظيفي, والرتبة األكاديهية.   والتخصص, والهٌؤ

 ي, الجاهعات الفمسطيىية, التفرغ الوظيفيالصهت التىظيهالكممات المفتاحية: 

Abstract 

This study aimed to identify the most important reasons behind the organizational silence 

of the employees in Palestinian universities in Tulkarm Governorate, in the light of 

variables: gender, specialization, educational qualification, type of job, full-time 

employment, and academic rank. The study was conducted on a sample of (244) 

employees from academics and administrators, and the sample was chosen in a stratified 

random manner according to the gender and job type variables, and the results of the 

study showed that the level of study personnel estimates of the reasons behind the overall 

organizational silence of Palestinian university employees in Tulkarm Governorate was 

average. These estimates were at an average level in the two areas: psychological and 

social, and administrative and technical reasons, while these estimates were at a low level 
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on the field of lack of personal experience. On the other hand, the results showed that 

there were no statistically significant differences between the arithmetic averages for the 

level of the reasons behind the overall organizational silence and sub-domains, according 

to variables: gender, specialization, educational qualification, type of job, job devotion, and 

academic rank. 

Key words: Organizational silence, Palestinian universities, full-time employment 

 خمفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة

لقد تىاهى االٌتهاـ بحقوؽ اإلىساف في حريتً في التعبير عف آرائً وأفكاري بشكؿ همحوظ وهعبر عىً بالوثائؽ الهتعمقة 

( 19ري ضرورة هف ضروريات الحياة وحاجة هف حاجات الوجود اإلىساىي, إذ أقرت الهادة )بحقوؽ اإلىساف, عمى اعتبا

هف اإلعالف العالهي لحقوؽ اإلىساف الصادر عف األهـ الهتحدة الحاجة إلى حهاية حرية التعبير لألفراد في هختمؼ 

اصات  فمسفية وبحث ية في ٌذا الهضهار تحديدًا, إذ وفر السياقات التي يشغموىٍا, وقد أتى ٌذا االٌتهاـ كهحصمة إلٌر

اإلرث الفمسفي والىظري ىتاجًا ىوعيًا وفريدًا أبرز أٌهية وضرورة حرية التعبير, وخطورة قهعٍا وكبتٍا, وقد تموىت تمؾ 

األطروحات بتموف الفالسفة والهىظريف وهرجعاتٍـ وخمفياتٍـ الثقافية والسياسية واالقتصادية واأليديولوجية, وعميً فإف 

تىاوؿ الصهت أو الهجاٌرة بهعزؿ عف التأصيؿ الفمسفي لٍها ُيعتبر ىقصًا هخاًل في هىاقشة البحث, فعمى الصعيد 

ىٍا  الفمسفي كاف ألطروحات الفالسفة دورًا كبيرًا في توجيً بحوثٍـ في ٌذا الهجاؿ إذ أكدوا عمى أٌهية حرية التعبير وا 

ا  رية إدراكًا لهعىى آدهية اإلىساف, وأف تقييدٌاجديرة باالستهاتة في الدفاع عىٍا, واعتبرٌو  اىتٍاكاً  يعتبر قيهة جٌو

 (.  2013ىايجؿ,(وكراهتً  اإلىساف الستقاللية

 عمى أبعادي يتعرفوا أف قادتٍا عمى يىبغي والذي الحديثة, يعد الهىاخ التىظيهي عىصرًا أساسيًا هٍهًا في الهؤسسات

ا وعىاصري,  العاهميف, ويؤدى هع بً تتفاعؿ الذي السموؾ ىوع عمى يؤثر فيً والذي عيشت الذي البيئي الوسط باعتباٌر

 في الهشاركة إيجاباً  أو سمباً  العاهميف سموؾ في التأثير هثؿ لمهؤسسات اإلدارية وظائؼ عدة الجيد التىظيهي الهىاخ

 عمى ىجاح الهؤسسات أف وحيث والقصير, الطويؿ األجميف في هصمحة الهؤسسة تحقؽ التي القرارات ودعـ باآلراء
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 يحتاج وكها في ٌذا الىجاح أساسياً  دوراً  لمهرؤوسيف إف بؿ فحسب؛ جٍود الهديريف ىتاج ليس وأىشطتٍا أىواعٍا اختالؼ

 حوؿ الهٍهة أو الهعموهات الجديدة األفكار تقديـ خالؿ هف رئيسً يدعـ أف فإىً يهكف وتوجيًٍ رئيسً دعـ إلى الهرؤوس

  (.Piderit, 2003لهواجٍتٍا ) الالزهة التدابير اتخاذ عمى هها يساعد ختمفةاله التىظيهية القضايا

حيػث  هػف االٌتهػاـ هػف بػالكثير حظيػت التػي الحديثػة هػف الهفػاٌيـ يعتبػر التىظيهػي الصػهت هفٍػـو فػإف آخػر, جاىػب هف

 الهتعمقػة التىظيهيػة اياوالقض الهشاكؿ عف هدرائٍـ في إخبار الهؤسسة هوظفي رغبة عدـ ويعىى والجدؿ, والىقاش البحث

ـ فعػؿ ردود هػف خوفػاً  بخاصة وهدرائٍـ بعاهة بأداء الهؤسسة  لػدى يكػوف األحيػاف هػف كثيػر ففػي الػوظيفي, سػمبية هركػٌز

 ٌػذي بىقػؿ يقوهػوف األحيػاف بعض وفي في الهؤسسة, العهؿ ظروؼ وتحسيف بىاء  عف وهعموهات وآراء الهوظفيف أفكار

 الفعػؿ والػرد وتجىبػًا لمعقػاب الهؤسسػة فػي هػف هػدرائٍـ خوفػاً  وذلػؾ صػاهتيف, يظمػوف ُأخػرى وأحياىػاً  األفكػار والهعموهػات

 (. Akuzum, 2014السمبي )

فػي  تحػدث التػي القضػايا حيػاؿ الصػهت يمتزهػوف الهؤسسػات الهختمفػة فػي العػاهميف أغمػب أف تبػيف األخيػرة اآلوىػة وفػي

ف حتػى هعارضػة ألي الهؤسسػات ٌػذي تقبػؿ عػدـ إلػى ذلػؾ فػي يعػود والسػبب العهػؿ ػا إذ شػرعية كاىػت وا  تٍديػدًا  يعتبٌر

 لتغييػر األوضػاع إهكاىيػة ٌىػاؾ توجػد ال بأىػً األفػراد ٌػؤالء قىاعػة أخػرى جٍػة جٍػة, وهػف هػف ٌػذا وهصػالحٍا لوجودٌػا

 روؼلمظػ يتقبمػوف ويتطبعػوف فىجدٌـ لتصحيحٍا, أجراء أي التخاذ اإلدارة ورفض فيٍا الهرغوب وغير القائهة, التىظيهية

ـ فقداىٍـ هف خشيتٍـ وهقاوهتٍا, كذلؾ تعديمٍا هف بدالً  القائهة التىظيهية  كاف هادية لحوافز أو خسارتٍـ الوظيفية لهراكٌز

ـ بػالعجز بأىفسػٍـ الثقػة فقػداىٍـ عمػى بالتػالي يػىعكس ههػا عميٍػا الحصوؿ الهتوقع هف  لمػتعمـ الدافعيػة واىخفػاض وشػعوٌر

 أىػً السػموؾ واإلىجػاز, أي بػيف التفاعػؿ ٌػو العػاهميف أداء أف وبهػا (.Akbarian, 2015أدائٍػـ ) تطػوير عمػى وبالتػالي

 عهؿ هىٍا يتكوف التي واألىشطة والهٍاـ والواجبات بالهسؤوليات أيضاً  ويعرؼ هعًا, تحققت التي والىتائج السموؾ هجهوع

 السػهات إلػى تعػود األفػراد اؿ بػيفاألعهػ إىجػاز اخػتالؼ الهطمػوب, فػإف الوجػً عمػى بػً القيػاـ عميػً يجػب الػذي الفػرد

 وىوعيػة كهيػة ٌػو العهػؿ أداء وأف واألداء الهتهيػز, الضػعيؼ األداء بيف الفرد بٍا يتسـ التي والهعتقدات والقيـ الشخصية

 الهىظهػة, أٌػداؼ إىجػاز فػي يسػاٌـ أف يجػب العهػؿ الػذي فػي الهجهوعػات أو األفػراد بواسػطة الهىجػزة والواجبػات الهٍػاـ

 السػهات دراسػة االعتبػار بىظػر تأخػذ أف يجػب العػاهميف فإىٍػا بواسػطة أٌػدافٍا تحقػؽ أف أرادت هػا إذا هػةالهىظ وعمػى

 رضػا عمػى ستحصػؿ الهؤسسػة فػإف وبالتػالي غايػاتٍـ الشخصػية لتحقيػؽ إجػراءات هػف يتطمبػً وهػا لعاهميٍػا الشخصػية
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 البحػث فهشػكمة األسػاس ٌػذا وعمػى , ىتػاجيتٍـوا   إبػداعٍـ فػي غيابٍـ وزيػادة هعدالت في واىخفاض لٍا ووالءٌـ العاهميف

إجػراؤي  تػـ االسػتطالع الػذي إلػى اسػتىاداً  الصػهت حػاالت بوجػود والتحسػس التىظيهػي الصػهت بهسػببات باالٌتهػاـ تتهثػؿ

 (.2016)عبود وظفر,

ػو أال هٍػـ رئػيس لهتغيػر تابعػاف سػموكاف الهجػاٌرة ٌهػا أو فالصػهت  فعػؿ ةرد عػف يعبػر الصػهت إذ القيػادي, الػىهط ٌو

 الػذي الػديهقراطي القيػادي السػموؾ عػف ههارسػة الهجاٌرة سموؾ يعبر بيىها األوتوقراطي القيادي السموؾ لههارسة طبيعية

 فػي  دراسػتٍها عىػد والصػوت هتغيػري الصػهت ربػط يسػتدعي  الػذي  األهػر الحريػة, هػف أعمػى سػقفاً  لمعػاهميف يعطػي

 وأف الحريػة أف الهجػاٌرة بالصػوت ٌػو هحصػمة اعتبػار عمػى الهؤسسػات تمؾ في السائد القيادة بىهط اإلدارية الهؤسسات

(. ويشػكؿ سػكوت العػاهميف وعػدـ إبػدائٍـ آرائٍػـ أو إحجػاهٍـ 2012, واإلقصػاء )خوالػدة والقهػع لمتسػمط هحصػمة الصػهت

والهػػػرؤوس هػػػف عػػف التطػػػوع بتقػػػديـ الهعموهػػات ودعػػػـ اإلدارة اىعكاسػػػًا لػػػيس فقػػط لمعالقػػػة التىظيهيػػػة القائهػػػة  بػػيف الػػػرئيس 

الىاحية الرسهية, بؿ لهجهوعة هف التفاعالت والعواهؿ التي تػؤدي فػي الىٍايػة إلػي إف يسػود الصػهت التىظيهػي ههػا يػؤثر 

في صىع القرارات في الهؤسسة. وعمى الرغـ هف أف الصهت التىظيهي يبدو أكثر وضوحًا في الهؤسسػات التػي ال تتػوافر 

لتعػاوف, والثقػة يبػدو ظٍػور أثػارة فيهػا يعػاىي العػاهميف هػف أبعػاد سػمبية, وآثػار سػموكية فيٍا السػبؿ الهثمػى فػي االىسػجاـ, وا

تتسـ بزيادة الدوراف الوظيفي والالهبػاالة, وعػدـ الحيويػة فػي األداء, وتػدىي اإلىتاجيػة, واىخفػاض الىوعيػة, وزيػادة التكػاليؼ 

ىظيهػػي, وقػػد أشػار بعػػض البػػاحثيف فػي ٌػػذا الهجػػاؿ إلػػى الهقترىػة عػػادة بػػاألداء الهتػدىي, وتعيػػؽ عهميػػة التطػور والتغيػػر الت

بعض الىتائج السمبية لمصهت التىظيهي, هىٍا أىً يعيؽ عهمية التطور والتغير, ويؤدي إلى ىقص الهشاركة التىظيهية وها 

 (.2016يترتب عمى ذلؾ هف عدـ الكفاءة وضعؼ األداء )بوهىقار ووادي, 

ي الفئة الصاهتة قد اتجٍت أغمب الهؤسسات في الدوؿ الهت قدهة إلى تصىيؼ العاهميف لديٍا إلى فئتيف, األولى, ٌو

ـ ىافخوا  ي فئة هؤيدة لها يجري داخؿ الهؤسسة؛ والفئة الثاىية ٌـ الهتحهسوف لها يجري داخؿ الهؤسسة, ٌو تىظيهيًا, ٌو

ذ أف الفئة الصاهتة؛ يهكف الصافرة. غير أف ٌذا التصىيؼ يصعب العثور عميً في هؤسساتىا التربوية واالجتهاعية؛ إ

ا إلى فئات, فئة صاهتة هساىدة لها يجري؛ وفئة أخرى صاهتة وغير راضية عف ها يجري, إال أىٍا تخاؼ  تقسيهٍا بدوٌر

هف تبعات  ىفخ الصافرة, كها أف ىافخوا الصفارة يهكف تقسيهٍـ إلى فئتيف, فئة تىفخ الصافرة اىطالقًا هف هبادئٍا 

ا خوفًا عمى ال  هصادر إلى الهصادر تمؾ تصىيؼ هؤسسة, وفئة أخرى تىفخ الصافر لهصالح شخصية. ويهكفوضهيٌر
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 روبىز  الدور إذ يشير والزهالء, وغهوض واإلدارة, االجتهاعية الهتهثؿ في باألسرة, الهساىدة هٍىية ضاغطة: كىقص

(Robbins,2017)أٌدافٍـ, هف واثقيف رغي العاهموف عىدها يكوف تحدث الشؾ هف حالة بأىً الدور غهوض إلى 

 عهمً, العاهؿ في الفرد هف اآلخروف يتوقعً ها بيف إلى االختالؼ الدور غهوض ويرجع .األٌداؼ ٌذي ووسائمٍـ لتحقيؽ

 كاىت إذا تعد زيادة أعباء العهؿ هظٍرًا سمبًا هف هظاٌر الحياة داخؿ الهؤسسات, ولهعرفة ها العهؿ؛ إذ أعباء وزيادة

ىاؾ هصادر  .(Owuor, 2014الهىجز) غير العهؿ هقدار قياس يجب ال, العهؿ أـ أعباء في زيادة تواجً الهؤسسة ٌو

ي هصادر شخصية وىفسية تتهثؿ في: الجىس: اتضح  هف أو تىقص تزيد ال الجىسية الٍوية أف أخرى لمصهت ٌو

ف لمصهت, الفرد تعرض احتهاؿ  اإلىاث أف وجد حيث دوف آخر, لعرض تعرضً يرجح أىً عمى إليً كاف يىظر وا 

عف الذكور, بيىها كاف الذكور أكثر عرضة لضعؼ  االىفعالي لإلجٍاد عرضةً  أكثر كف هف الصهت يعاىيف الالتي

التعميـ الهرتفع أكثر عرضة لمصهت هف  هستوى ذوى األفراد التعميـ إذ أف االٌتهاـ بالبعد اإلىساىي في التعاهؿ, وهستوى

ـ هف ذوي  الهستوى الصغيرة أكثر عرضة لمصهت, حيث  األعهار ذوي األفراد إف فض, والعهر إذالهىخ التعميهي غيٌر

ذا الوظيفة, في الخبرة زيادة أف التقدـ في العهر يؤدي  إلى  هع التعاهؿ لكيفية الهصادر الداخمية بعديد هف الفرد يهد ٌو

 .2004)الهشقة وهواجٍتٍا )الفاعوري,

هف األهور  أف   إال الجاهعات, هف الكثير في هوضوعًا شائعاً  حأصب التىظيهي الصهت هفٍوـ أف   هف الرغـ وعمى

رية  التىظيهي, إذ يتفؽ لمصهت الهوظفيف تدفع القوى التي أو العواهؿ هاٌية تحديد جدؿ حوؿ هحؿ ها زالت التي الجٌو

 & Vakola؛ Dyne & Botero, 2003؛ Morrison & Milliken, 2000؛1993ياغي,(الباحثيف  هف الكثير

Bouradas, 2005 ,يبي,  2014؛ يوسؼ,2007؛ الهجالي  هظاٌر أٌـ إف   ( عمى2016؛ عبود وظفر, 2014؛ الٌو

  :ٌي واألسباب وراء الصهت التىظيهي

 في الصهت هف هىاخ خمؽ يعتقد أىٍا  تسٍؿ التي الهٍهة العواهؿ : هفالسمبية العكسية التغذية مف المدراء خوؼ  .1

الهعموهػات  ٌػذي كاىػت سػواء الهرؤوسػيف هػف خاصة سمبية, تغذية عكسية عمى صوؿالح هف الهدراء خوؼ ٌو الجاهعات

 بتحديدي. قاهوا التي األعهاؿ هف ببرىاهج أو تتعمؽ بٍـ  شخصياً 
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 الهعتقدات هجهوعة ٌو الصهت التىظيهي إلى يؤدي أىً يعتقد الذي اآلخر الهٍـ العاهؿ :الضمنية المدراء معتقدات .2

الهعتقػدات ٌػو أف الهػوظفيف أىػاىيوف, وغيػر  ٌػذي وأحػد اإلدارة, طبيعػة وحػوؿ حػوؿ الهػوظفيف ضػهىا الهػدراء يحهمٍػا التػي

 هوثوؽ بٍـ. 

 بالخوؼ شعور الهوظؼ ٌو التىظيهي الصهت درجة تزيد التي العواهؿ هف :السمبية الفعؿ ردود مف الموظؼ خوؼ .3

 أو بشػكؿ هباشػر عقوبػات تمقػي هػف الخوؼبػ شػعوري إلػى الهوظػؼ هفٍػـو خػوؼ يشػير إذ السػمبية, الهػدراء فعؿ ردود هف

صػاىعًا  واعتبػاري الجاهعػة قضػايا فػي الحػديث فػي تطػوع أو أو تكمػـ, هخالفػًا, رأيػاً  أبػدى إذا هػديري قبػؿ هػف هباشػر غيػر

 بهصمحة الهىظهة. هضرة ىظر وجٍات يطرح عىدها التىظيهية لمهشكالت

 ٌػي عهميػات األخيرة السىوات في ىوقشت التي الهٍهة يعالهواض هف )بالهدراء الثقة )عدـ وتنظيمية: إدارية أسباب .4

 الهؤسسػي وضػعؼ األداء التىظيهيػة الكفػاءة واىخفػاض القػرار, اتخػاذ عمػى الهػدراء قػدرة وعدـ الهؤسسة, في القرار صىع

ػا الهشاكؿ ٌذي ككؿ,  سػوؼ بػأىٍـ هىاقشػتٍا واعتقػادٌـ أو عىٍػا التحػدث هػف العػاهميف األفػراد اهتىػاع بسػبب تحػدث وغيٌر

هعارضة  آراءٌـ كاىت إذا يعاقبوف سوؼ بأىٍـ السمبية واعتقادٌـ الفعؿ ردود هف خوفاً  هعارضة آراءٌـ كاىت إذا يعاقبوف

 الهؤسسة.  لتوجٍات

 هػف العزلػة الخػوؼ ٌػو التىظيهيػة الهشػاكؿ تجػاي األفػراد لصػهت الرئيسػي السبب إف االجتماعية: العزلة مف الخوؼ .5

 إف أخػرى, كهػا هشػاكؿ يسػبب سػوؼ الهؤسسػة داخػؿ الهشػاكؿ عػف عبػر إذا بأىػً تقػاديواع عهمػً داخػؿ االجتهاعيػة

يكمٍػا ىفسػٍا الهؤسسػات خصػائص  وأف الهتعمقػة بػالتىظيـ, الهشػاكؿ عػف بػالتعبير لمهػوظفيف تسػهح ال قػد التىظيهػي ٌو

 اإلفػراد تجػاي واالحتػراـالثقػة  هػف يقمػؿ سػوؼ سػمبي سػموؾ بأىٍػا الهػدراء قبػؿ هػف لٍػا يىظر والٍهـو الهشاكؿ عف التحدث

 الهىظهة. داخؿ بوضعٍـ االجتهاعي يضر قد وهواقفٍـ تصرفاتٍـ إف هف خوفا الصهت التزاـ إلى يدفعٍـ وبالتالي

 السػابقة تجػاربٍـ الشخصػية بسػبب فقػط لػيس الصػهت التػزاـ إلػى العػاهميف األفػراد يمجػا الخبرة لػدى العػامميف: نقص .6

 الػذي السػابقة التجربػة تػأثير تحػت كػاىوا الذيف األفراد عميً فىجد وىتائجٍا زهالءٌـ عه الهحادثات هف أيضاً  ولكف السيئة

 .زهالءٌـ هىاقشاتٍا هع أو الهشاكؿ إثارة يتجىبوف بٍا هروا

 التىظيهي والعهميات الٍيكؿ في الضعؼ لىقاط العاهميف اإلفراد إدراؾ هف الرغـ عمى: بالعالقات اإلضرار مف الخوؼ .7

 بٍػذي سػعيديف لػف يكوىػوا سػوؼ اآلخػريف األفػراد بػأف إلدراكٍػـ لٍػا الحمػوؿ اقتػراح عػدـ يقػرروف أىٍػـ الإ الهؤسسػة, داخػؿ
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 قيهاً  شيئاً  يعدوىٍا والذي زهالئٍـ واآلخريف هع العالقات فقداف هف الخوؼ ٌو اآلخر الرئيسي السبب أف كها الهقترحات,

 .خسارتً أو عىً التىازؿ يهكف ال

 هحفوؼ بالهخاطر, ذلؾ باف العتقادٌـ هشاكمٍـ ذكر هف الهؤسسة داخؿ األشخاص جىبيت: بالعمؿ تتعمؽ مخاوؼ .8

ـ شرح عدـ يفضموف لذا  أو الترقيػة هػف فقػداف خوفػاً  وكػذلؾ الهشػاكؿ, يخمقػوف بػأىٍـ اآلخػروف لٍـ يىظر أف خشية أفكاٌر

 .العميا اإلدارة قبؿ هف العدالة وعدـ الهعاهمة سوء إلى التعرض

ال  بحيػث اإلداريػة, العهميػة فػي عػدة جواىػب عمػى تػأثيرات واضػحة لٍػا التىظيهػي الصػهت ظػاٌرة فػإف فيػً, شػؾ ال وههػا

 عمػى بالحصػوؿ الهػدراء وُيعتقػد عػدـ اٌتهػاـ والتىظيهػي, الهسػتوى الجهػاعي إلػى تتعداي بؿ الفردي الهستوى عمى تقتصر

 واالىفتػاح الهرؤوسػيف هػف الهعارضػة تػراـ وتحهػؿاح وتعمهٍػـ العػاهميف بهشاركة واٌتهاهٍـ هف هرؤوسيٍـ الراجعة التغذية

 عهميػات جػودة اىخفػاض :أٌهٍػا التىظيهػي الوصػوؿ ىتػائج وخيهػة لمصػهت أف شػأىٍا هػف الهختمفػة وجٍػات الىظػر عمػى

لألفكػار الهبتكػرة  الضػروري التحميػؿ الهعموهاتيػة, وفقػداف الهػدخالت فػي التىػوع التىظيهيػة, وفقػداف القػرارات اتخػاذ

 األخطػاء اكتشػاؼ عمػى عػدـ القػدرة عمػى يػؤدي ههػا السػمبية العكسػية التغذيػة التىظيهي, وتقميؿ التعمـ تقميؿلمهشكالت, و 

 خطيػرة تػأثيرات التىظيهػي ذات الصػهت ظػاٌرة بػأف القػوؿ يهكػف سبؽ وهها األزهات. حدوث احتهالية وهعالجتٍا, وزيادة

 والتػي والبيئيػة التىظيهيػة وتىػوع الهتغيػرات بتزايػد عقيػدالت الهتزايػدة الظػروؼ ظػؿ وبخاصػة فػي الهختمفػة, الهؤسسػات فػي

 فيٍا. والعاهميف الهؤسسات أٌداؼ سوية لتحقيؽ لمعهؿ كافة التىظيهية الفئات بيف تضافر الجٍود تتطمب

أهػا عمػى الصػعيد الهيػػداىي فقػد أجريػت دراسػات عػػدة هحميػة وعربيػة وأجىبيػػة يػتـ عرضػٍا هرتبػة زهىيػػًا كػاآلتي: فقػد ٌػػدفت 

 التىظيهيػة, وتوصػمت القػرارات صػىع فػي الهشػاركة عمػى التىظيهػي وأثػري التعػرؼ إلػى الصػهت(2004) الفاعوري  سةدرا

القػرارات التىظيهيػة,  صػىع فػي الهشػاركة فػي التىظيهػي الصػهت أبعاد عالقة بيف أٌهٍا: وجود هف كاف ىتائج إلى الدراسة

 التىظيهػي الصػهت فػي الهػؤثرة إحصػائية لمعواهػؿ داللػة اتذ فػروؽ وجػود وعػدـ وأف هستوى الصهت هرتفع لدى األفػراد.

ػؿ والخبػرة, العهػر, لهتغيػرات: تعػزى  الصػهت فػي الهػؤثرة لمعواهػؿ إحصػائية ذات داللػً فػروؽ ووجػود العمهػي, والهٌؤ

 ;Huangالػوظيفي لصػالح اإلىػاث واإلداريػيف. وفػي دراسػة قػاـ بٍػا ٌاوىػؾ  والهسػهى تعزى لهتغيػرات: الجػىس, التىظيهي

Vliert & Vegt, 2005) فػي العػاهميف وهشػاركة التحفيػز, التىظيهيػة, وسياسػات الهواطىػة قػيـ إلػى ( استٍدفت التعػرؼ 

 هػف عػاهميف فيٍػا شركات لدى ( دولة24في) ( وحدة إدارية421هف) الدراسة بياىات جهعت حيث حدة الصهت, تخفيؼ
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كسػر  إلػى بػدورة يػؤدي والػذي آرائٍػـ إبػداء عمػى اهميفالهشػاركة يشػجع العػ هىػاخ إلػى الدراسػة وتوصػمت جىسػيات هختمفػة,

ريػػة بػػيف تقػػديرات أفػػراد الدراسػػة  حػػاجز الصػػهت, إذ بيىػػت الىتػػائج أف هسػػتوى الصػػهت هتوسػػط, وأىػػً ال توجػػد فػػروؽ جٌو

ؿ وىوع الوظيفة وهستوى الوظيفة.   لهستوى الصهت تبعًا لهتغيرات: الجىس والخبرة والهٌؤ

( دراسػػة بٍػػدؼ التعػػرؼ إلػػى Morrison & Milliken, 2006ارسػػوف وهيميكػػيف )وفػػي ٌػػذا الصػػدد أجػػرى كػػؿ هػػف ه

األسػػباب وراء الصػػهت التىظيهػػي, والتػػي توصػػمت إلػػى أف تواجػػد الصػػهت بالهؤسسػػات ٌػػو ىتيجػػة لهجهوعػػة هػػف التقاليػػد 

كػف أف تكػوف هباشػرة والهعتقدات التي تدعها اإلدارة العميا, كها توصمت الدراسة إلى أف ٌىاؾ تأثيرات لصهت العػاهميف يه

أو غير هباشرة, وهىٍػا أف الصػهت العػاهميف يػؤثر عمػى العهػؿ هػف خػالؿ عػدـ إهػداد اإلدارة بهعموهػات هٍهػة ىتيجػة عػدـ 

رغبة العاهميف أو خوفٍـ هػف التحػدث لػإلدارة العميػا, وبالتػالي فػإف ذلػؾ يهىػع هػف ظٍػور الهشػكالت كهػا يسػٍـ فػي ظٍػور 

 عهميػة فػي التىظيهػي الصػهت أثػر تقصػي إلػى ٌػدفت دراسػة2007) أجػرت الهجػالي ) هخرجات سمبية هثؿ الفساد. كهػا

 هتوسػطة, بدرجػة جػاءت التىظيهػي الصػهت عواهػؿ إف :أبػرز ىتائجٍػا هف وكاف األردىية, العاهة القرار لمهؤسسات صىع

 الصػهت عواهػؿ بػيف اً إحصائي دالة عالقة ٌىاؾ وأف هرتفعة, جاءت بدرجة القرار صىاعة في الهشاركة عهمية أبعاد وأف

 التىظيهػي الصػهت إحصػائية فػي داللػة ذات فػروؽ وجػود اتضػح صػىع القػرار كهػا فػي الهشػاركة عهميػة وأبعػاد التىظيهػي

ػؿ والعهػر الديهوغرافيػة: الجػىس, لهتغيػرات تعػزى ػدفت دراسػة  الخبػرة وسػىوات العمهػي, والهٌؤ والحالػة االجتهاعيػة. ٌو

الصهت التىظيهي لدى القيادات اإلداريػة األكاديهيػة فػي الجاهعػة األردىيػة العاهػة, التعرؼ إلى هستوى  2007)الشوابكة )

وعالقتً بالوالء التىظيهي لمهرؤوسيف والهشاركة في صىع القرارات التىظيهية, وأظٍرت الىتائج اآلتية: إف هستوى الصػهت 

وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي  التىظيهػػي بشػػكؿ عػػاـ كػػاف هتوسػػطًا, وهسػػتوى الػػوالء التىظيهػػي كػػاف هرتفعػػًا, عػػدـ

هستوى الصهت التىظيهػي لػدى القيػادات اإلداريػة األكاديهيػة فػي الجاهعػة األردىيػة العاهػة تعػزى لهتغيػرات: الجػىس, وىػوع 

الكمية, والهسهى الوظيفي, ووجود فروؽ حسب هتغيري: الرتبة األكاديهيػة, وسػىوات العهػؿ, وذلػؾ لصػالح الرتػب الهتدىيػة 

( بعىػػواف صػػهت Tangirala & Ramanujam, 2008القميمػػة. كهػػا أشػػارت دراسػػة تػػاىجيرالي وراهوىجػػاـ )والخبػػرات 

الهوظػػؼ فػػي قضػػايا العهػػؿ الحرجػػة: التػػأثيرات الهتداخمػػة عمػػى هىػػاخ العدالػػة, إلػػى أف صػػهت العػػاهميف يهتػػد إلػػى قضػػايا 

بحثت ٌذي الدراسة التأثيرات عبر الحدود لجهعية هتعددة هثؿ الصراع هع الزهالء, والخالفات هع القرارات التىظيهية, وقد 

ػػو االسػػتبعاد الهتعػػدد لمهعموهػػات الحرجػػة الهتعمقػػة بالعهػػؿ, وأوضػػحت ىتػػائج ٌػػذي  العدالػػة اإلجرائيػػة لصػػهت الهوظػػؼ, ٌو
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( هػػف الهػػديريف اعترفػػوا أىٍػػـ يفضػػموف الصػػهت بالىسػػبة لألهػػور التػػي تقمػػؽ أعهػػالٍـ, ووجػػود فػػروؽ فػػي %85الدراسػػة أف )

 ى ٌذا الصهت تبعًا لمهىصب لصالح الهىاصب الهتدىية, وعدـ وجود فروؽ تبعًا لىوع الوظيفة.هستو 

التىظيهيػة, وقػد توصػمت الدراسػػة  فقػد ٌػدفت التعػػرؼ إلػى أثػر الصػهت التىظيهػي عمػػى الثقػة 2009)أهػا دراسػة الختاتىػة )

ا: أف أبعاد الصهت التىظيهي وفقًا لتصو  رات أفراد عيىة الدراسة ذات هستوى هتوسػط, إلى هجهوعة هف الىتائج كاف أبرٌز

 &  Fard) فػارد وبىػاٌي   وأف أبعػاد الثقػة التىظيهيػة وفقػًا لتصػورات أفػراد عيىػة الدراسػة ذات هسػتوى هرتفػع. وأجػرى

Panahi, 2010)  دراسػة ٌػدفت إلػى تحميػؿ وجٍػات الىظػر الوظيفيػة لمعػاهميف وتحديػد هىػاخ الصػهت التىظيهػي, وسػموؾ

هػػي فػػي هؤسسػػات الدولػػة الهختمفػػة فػػي إيػػراف, وأظٍػػرت الىتػػائج أف ٌىػػاؾ عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الصػػهت التىظي

أبعػػاد هىػػػاخ الصػػػهت التىظيهػػي وسػػػموؾ الصػػػهت التىظيهػػي لػػػدى العػػػاهميف, ووجػػود عالقػػػة ارتباطيػػػً بػػيف ضػػػعؼ هسػػػتوى 

وعػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ فيػػػً تبعػػػػًا االتصػػػاالت وههارسػػػة سػػػموؾ الصػػػهت لػػػدى العػػػاهميف, إذا كػػػاف هسػػػػتوى الصػػػهت هرتفػػػع, 

ػػدفت دراسػػة صػػالح والحيػػالي ) ( الكشػػؼ عػػف 2012لهتغيػػرات: الجػػىس والتخصػػص والخبػػرة وىػػوع الوظيفػػة والهىصػػب. ٌو

( هوظػػػؼ فػػػي جاهعػػػة 80العالقػػة بػػػيف ىفػػػخ الصػػػافرة والصػػػهت التىظيهػػػي هػػػف خػػػالؿ تحميػػػؿ آراء عيىػػػة بحػػػث هكوىػػػة هػػػف)

 هف درجة ة بالصهت التىظيهي, وأٌـ ها توصمت إليً ٌذي الدراسة: وجودالهوصؿ, كذلؾ التعرؼ إلى عالقة ىفخ الصافر 

التىظيهي, ووجود عالقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف ىفػخ الصػافرة والصػهت التىظيهػي,  والصهت الصافرة ىفخ بيف االرتباط

لجػىس والتخصػص وأف هستوى الصهت هتوسط وكذلؾ ىفخ الصفارة, وعدـ وجود فروؽ في ٌػذا الهسػتوى تبعػًا لهتغيػرات ا

ؿ والرتبة وىوع الوظيفة والتفرغ الوظيفي.  والهٌؤ

اف  دفت دراسة أوٌر  التىظيهية ىظرا لوجود  الهواطىة سموؾ و التىظيهي بيف الصهت العالقة هعرفة (Orhan,(2013ٌو

لفتػرة  الحيػاة قيػد عمػى البقػاء الهؤسسػات تسػتطيع وحتػى التىافسػية األعهػاؿ بيئػة ظػؿ فػي لمهؤسسػات التٍديػدات هػف العديد

 وجػود عالقػة إلػى الدراسػة توصمت وقد التىظيهية, الهعرفة وخاصة عدـ البشرية هواردٌا تستخدـ أف عميٍا يتعيف أطوؿ,

ػذا والهواطىػة التشػغيؿ ىظػاـ بػيف وسمبية قوية ـ الهتعمقػة عػف بػالتعبير لمهػوظفيف يسػهح لػـ إذا يعىػي, التىظيهيػة, ٌو  أفكػاٌر

 الجديػدة, واألفكػار األفكػار الهؤسسػة يفقػد وبػاآلتي, التىظيهيػة يػىخفض, سػموؾ الهواطىػة فػإف هسػتوى التىظيهػي بالعهػؿ

 لمهؤسسة. جداً  هفيدة تكوف والتي قد الهعتادة الوظيفة لواجبات اإلبداعية والحموؿ
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ظفيف إلقاء الضوء عمى هستوى الصػهت التىظيهػي لػدى الهػو   (Jaber et al, 2013)دراسة جابر وآخروف بيىها ٌدفت 

( هؤسسػػة هختػػارة فػػي هحافظػػة قػػـ فػػي إيػػراف, وقػػد أظٍػػرت الىتػػائج أف الصػػهت التىظيهػػي فػػي ٌػػذي الهؤسسػػػات 13فػػي )

الهختارة في )قـ( ليس في وضع هثالي بؿ ٌو في بهستوى هرتفع جدًا, وليس ٌىاؾ فرؽ كبير بيف الصهت التىظيهي في 

ؿ والهىصب وىوع الوظيفة.هىظهات قـ الهختارة هف حيث الهتغيرات الديهوغرافية: ال  جىس والتخصص والهٌؤ

( بٍدؼ هعرفة أثر الصهت التىظيهي عمى هراحؿ صىع القرار بجاهعة سرت بميبيػا إلػى 2015وتوصمت دراسة الشاطر )

أف اىتشػػار الصػػهت التىظيهػػي يػػؤدي إلػػي التػػأثير عمػػى هختمػػؼ هراحػػؿ صػػىع القػػرار, فقػػد أكػػدت الدراسػػة إلػػى أف الصػػهت 

ػي هػف أٌػـ هراحػؿ صػىع القػرار, حيػث يػؤثر فػي قمػة تػوافر الهعموهػات الالزهػة لتحديػد يؤثر فػي هرحمػة  تحديػد الهشػكمة ٌو

الهشكمة وطرح البديؿ الهىاسب, تـ تطبيؽ ٌذي الدراسة عمى العاهميف في القطػاع الحكػوهي بجاهعػة سػرت الميبيػة, وتشػير 

سػرت بميبيػا ألبعػاد الصػهت التىظيهػي وألبعػاد عهميػة  ىتائجٍا في أف: استجابات العاهميف في القطاع الحكوهي في جاهعة

ػػػدفت دراسػػػة عبػػػد الٍػػػادي  ) التعػػػرؼ إلػػػى أثػػػر الصػػػهت التىظيهػػػي فػػػي فعاليػػػة  2015)صػػػىع القػػػرار جػػػاءت هتوسػػػطة. ٌو

القرارات اإلدارية, وقد توصمت دراستٍا إلى أىً توجد عالقة عكسية بيف الصهت التىظيهي وفعالية القرارات اإلدارية فكمها 

زاد الصهت إىخفضت فعالية القرارات والعكس, كهػا توصػمت الدراسػة إلػى وجػود أثػر سػمبي لمصػهت عمػى فعاليػة القػرارات 

ريػػة لػػبعض الهتغيػػرات الديهوغرافيػػة: الىػػوع لصػػالح اإلىػػاث, والهسػػتوى التعميهػػي  اإلداريػػة باإلضػػافة إلػػى وجػػود فػػروؽ جٌو

ريػة لمػ ػؿ لصالح الهستوى الهىخفض, وعدـ وجود فػروؽ جٌو بعض األخػر هثػؿ: السػف, وسػىوات الخبػرة والتخصػص والهٌؤ

 والهىصب الوظيفي فيها يتعمؽ بالصهت.

ػػدفت دراسػػة صػػالح الػػديف  ) إلػػى هعرفػػة تػػأثير الصػػهت التىظيهػػي عمػػى سػػموؾ الهواطىػػة  Salah-Ud-Din, 2015)ٌو

ت التىظيهػػي كػػاف لػػً تػػأثير سػػمبي التىظيهيػػة, وهعرفػػة عالقػػة ذلػػؾ بهسػػتوى العدالػػة االجتهاعيػػة, وكشػػفت الىتػػائج أف الصػػه

عمػى سػموؾ الهواطىػة الهىظهػة, وأىػػً بهسػتوى هتوسػط, كػذلؾ أف العدالػة االجتهاعيػػة بهسػتوى هتوسػط, وعػدـ وجػود فػػروؽ 

رية في ٌذا الهستوى تبعًا لهتغيرات الجىس والتخصص والهىصب. أها دراسة يوسؼ )  أثر ٌدفت هعرفة فقد (2015جٌو

 وجػود أٌهٍػا هػف الىتػائج هػف هجهوعػة الدراسػة إلػى وتوصػمت التىظيهػي, الصػهت هظػاٌر فػي التىظيهػي الهىػاخ أبعػاد

 التىظيهػي الصػهت هظػاٌر هػف هتوسػطة ووجػود هسػتويات الهسػتجيبيف لػدى التىظيهػي الهىػاخ أبعػاد هػف عاليػة هسػتويات
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 تػأثير عالقػة وكػذلؾ ظيهػيالصػهت التى وهظػاٌر التىظيهػي الهىػاخ أبعاد بيف سالبة هعىوية ارتباط عالقات ووجود لديٍـ,

 .بيىٍها سالبة هعىوية

 فػي الخاصػة الهػدارس وهعمهػات هعمهػي لػدى التىظيهػي الصػهت هستوى ( تحديد (2016وكاف الٍدؼ هف دراسة خوالدة

كػاف  الخاصػة الهػدارس وهعمهػات هعمهػي لػدى التىظيهػي الصػهت هسػتوى الدراسػة أف ىتػائج وأظٍػرت لػواء الجاهعػة,

دفت دراس  ,العػاهميف وأداء التىظيهػي الصػهت أسػباب هػف كػؿ بػيف العالقػة دراسة ( إلى2016ة عبود وظفر )هتوسطًا. ٌو

 بػاألداء الخاصػة فػي الهؤشػرات الصػهت ألسػباب واضػح سػمبي ٌىػاؾ تػأثير أف وخمصػت الدراسػة إلػى ىتػائج عػدة أٌهٍػا 

سػية بػالتعرؼ إلػى هحػددات الصػهت بصفة أسا (2018اٌتهت دراسة إسهاعيؿ )ايجابي. و  كاف التأثير فأف الغياب هاعدا

وقػد أظٍػرت الدراسػة ىتػائج عػدة كػاف هػف بيىٍػا التىظيهي هف وجٍة ىظر أعضاء الٍيئة الهعاوىة بجاهعة هديىة السػادات, 

الصػػػهت اختالفػػػات ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي هسػػػتوي أف هسػػػتوى الصػػػهت التىظيهػػػي هتوسػػػطًا بشػػػكؿ إجهػػػالي, ووجػػػود 

وفقػًا الخػتالؼ الىػوع لصػالح اإلىػاث, والسػف لصػالح كبػار  هعاوىػة بجاهعػة هديىػة السػاداتأعضػاء الٍيئػة ال التىظيهي لدي

, وعػدـ وجػود العهر, والدرجة العمهية لصػالح الرتػب األقػؿ, وعػدد سػىوات الخبػرة فػي الجاهعػة لصػالح الخبػرات الهىخفضػة

ؿ والتفرغ الوظيفي, وىوع  .الوظيفة فروؽ في ٌذا الهستوى تبعًا لهتغيرات: التخصص والهٌؤ

( التعرؼ إلى قياس هستوى الصهت التىظيهي لدى أعضاء ٌيئة التدريس وأٌـ 2019وأخيرًا ٌدفت دراسة هعروؼ )

هظاٌري أكثر شيوعًا عمى هستوى هعٍد العمـو االجتهاعية واإلىساىية بالهركز الجاهعي أحهد زباىة بغميزاف, حيث شهمت 

ة إلى الىتائج التالي: هستوى الصهت التىظيهي لدى أفراد العيىة هىخفض, ( فردًا, وقد توصمت الدراس35عيىة الدراسة )

ويعتبر بعد خوؼ الهدير هف التغذية العكسية السمبية أٌـ هظاٌر الصهت التىظيهي شيوعًا, وعدـ وجود فروؽ في 

الهٍىية, والتخصص  هظاٌر الصهت التىظيهي تعزى لمهتغيرات الشخصية التالية: الجىس, والرتبة األكاديهية, واألقدهية

ؿ والتفرغ الوظيفي.  والهٌؤ

 مشكمة الدراسة

اإلداريػيف  لمهػوظفيف أف بػؿ فحسػب, الهسػؤوليف جٍػود يعػد ىتػاج لػـ وأىشػطتٍا أىواعٍػا اخػتالؼ عمػى الجاهعػات ىجػاح إف  

ـ وتوجيٍاتػً, دعػـ إلػى الهوظفػوف يحتػاج وكهػا الىجػاح, ٌػذا فػي أساسػياً  دوراً  واألكػاديهييف هكػف أف يقػدهوا فػإىٍـ ي هػديٌر

ـ هف خالؿ تقديـ األفكار الجديدة أو الهعموهات الهٍهػة حػوؿ القضػايا الهختمفػة )الفػاعوري, (. ويهثػؿ  2004دعهًا لهديٌر
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الهػوظفيف اإلداريػيف واألكػاديهييف أحػد الهػوارد الرئيسػية لمجاهعػات الهعاصػرة كػوىٍـ األسػاس فػي تحقيػؽ الجاهعػة أٌػدافٍا, 

ى تمؾ الجاهعات هواجً الصهت التىظيهي, وتقميػؿ هظػاٌري هػف خػالؿ الحػد هػف العواهػؿ التػي هف ٌذا الهىطمؽ يترتب عم

( Organizational Salientتقػػود إلػػى الصػػهت التىظيهػػي. وهواجػػً ٌػػذا السػػموؾ الهعػػروؼ باسػػـ الصػػهت التىظيهػػي )

آرائٍػػـ إلػػى جاىػػب هػػىحٍـ يتطمػػب هػػف إدارة الجاهعػػات ترسػػيخ ثقافػػة الحػػوار, وتػػوفر هىػػاخ هشػػجع لمهػػوظفيف لمتعبيػػر عػػف 

ـ بػالوالء ىحػوي الهؤسسػة وحرصػٍـ  و هػا يػىعكس عمػى شػعوٌر بعض التهكيف بها يتىاسب هع هوقع وقدرات كؿ هوظؼ, ٌو

عمى ىجاحٍا هف خالؿ هشاركتٍـ في هختمؼ هراحؿ صػىع القػرار بهػا يهتمكوىػً هػف هعرفػة تصػب فػي اتجػاي اتخػاذ القػرار 

بداء اآلراء )الشاطر, السميـ, كذلؾ تشجيع الهوظفيف عمى ع  (.2015دـ الصهت وا 

 طريؽ عف واألفكار باآلراء الهوظفيف هشاركة خالؿ الهعاصرة هف لمجاهعات التىظيهي الهىاخ وألٌهية تقدـ ها عمى وبىاء

 وصػاعدة, ٌابطة فعالة واتصاالت الهشاركة, القائهة عمى الديهقراطية القيادة أسموب واعتهاد هرف, تىظيهي توفير ٌيكؿ

جراءات وىظـ القرارات, اتخاذ في الحقيقية لمهوظفيف والهشاركة  جاىػب, هػف والتحػديث التطػوير هبىيػة عمػى فعالػة عهؿ وا 

 الحػوار لقمػة ىظػراً  بػيف الهػوظفيف الثقػة عالقػات ضػعؼ فػي الهتهثمػة التىظيهػي الصػهت السمبية لهظػاٌر التأثيرات وكذلؾ

 آليػات االسػتقاللية, وضػعؼ فػرص تقميػؿ فػي يسػٍـ ههػا آرائٍـ عف يرالتعب بالحرية في الهوظؼ شعور واىخفاض بيىٍـ,

 (.2015آخر )يوسؼ,  هف جاىب األداء في قصور إلى تؤدي التي التحفيز

وعميً تتهثؿ هشكمة الدراسة الحالية في قدرة  الجاهعػات الفمسػطيىية فػي طػولكـر عمػى بىػاء هىػاخ تىظيهػي إيجػابي  يشػجع 

ـ باإل فصاح واإلخبار عف الهشػكالت التىظيهيػة دوف خػوؼ أو تػردد. وعميػً يهكػف بمػورة هشػكمة الهوظفيف عمى دعـ هديٌر

ػػػػو: هػػػا أٌػػػػـ األسػػػػباب وراء الصػػػهت التىظيهػػػػي لػػػػدى العػػػاهميف فػػػػي الجاهعػػػػات  الدراسػػػة باإلجابػػػػة عػػػػف السػػػؤاؿ الػػػػرئيس ٌو

؟    الفمسطيىية في هحافظة طولكـر

 أهمية الدراسة :

 :لىظرية والتطبيقية كاآلتيتكهف أٌهية الدراسة هف الىاحيتيف ا

 وتظٍر في الجواىب اآلتية: األهمية النظرية:

 حداثة وىدرة البحوث والدراسات التي تىاولت هوضوع الصهت التىظيهي. -
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يعتبر هوضوع الدراسة هف أبرز القضايا والتحديات التي تواجػً الهىظهػات والهؤسسػات الحكوهيػة والخاصػة عمػى حػد  -

 السواء.

 وتكهف أٌهية الدراسة هف الىاحية التطبيقية في األهور اآلتية: :األهمية التطبيقية

تسػػتىد إلػػى الكشػػؼ عػػف هسػػتوى الصػػهت التىظيهػػي فػػي الجاهعػػات الهبحوثػػة, ههػػا يسػػاعد الهػػديريف فػػي تمػػؾ الجاهعػػات  -

ؽ عمى الوقوؼ عف كثب عمى ىقاط الضعؼ وأسباب الصهت التىظيهي قد تسٍـ ىتػائج ٌػذي الدراسػة وتوصػياتٍا فػي تحقيػ

 هستويات هىخفضة هف الصهت التىظيهي في هؤسساتٍـ

توفير هىاخ تىظيهي هىاسب يشجع الهوظفيف عمى إبداء اآلراء والتحدث عػف الهشػاكؿ التىظيهيػة دوف الشػعور بػالخوؼ  -

 والقمؽ, والهشاركة في وضع الحموؿ الهىاسبة.   

لبحػوث والدراسػات, هػا يجعمٍػا تضػيؼ الهزيػد هػف إضافة إلى ذلؾ فالدراسة الحالية تهٍد الطريؽ أهاـ إجػراء عػدد هػف ا -

 الهتغيرات التي هف الههكف أف تؤثر عمى ذات الهوضوع بها يسٍـ في تحقيؽ التراكـ الهعرفي .

 أهداؼ الدراسة

فػػي ضػػوء هشػػكمً البحػػث فػػإف ٌػػدؼ الدراسػػة يصػػب أساسػػًا فػػي تحديػػد أٌػػـ األسػػباب وراء الصػػهت التىظيهػػي العػػاهميف  

, وتحقيؽ األٌداؼ اآلتية:اإلدارييف واألكادي  هييف في الجاهعات الفمسطيىية في هحافظة طولكـر

التعرؼ إلى  أٌـ األسباب وراء الصهت التىظيهي لدى العػاهميف فػي الجاهعػات الفمسػطيىية فػي هحافظػة طػولكـر هػف  .1

 وجً ىظر العاهميف.

راء الصهت التىظيهي في الجاهعات التعرؼ إلى داللة الفروؽ اإلحصائية بيف تقديرات أفراد الدراسة لألسباب و  .2

ؿ العمهي, وىوع الوظيفة, والتفرغ الوظيفي,  الفمسطيىية في هحافظة طولكـر تبعًا لمهتغيرات: الجىس, والتخصص, والهٌؤ

 والرتبة. 

 أسئمة الدراسة

 سعت ٌذي الدراسة إلي اإلجابة عف التساؤالت اآلتية: 

؟ها أٌـ األسباب وراء الصهت التىظيهي لدى العا .1  هميف في الجاهعات الفمسطيىية في هحافظة طولكـر
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ٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الهتوسطات الحسابية لألسباب وراء الصهت التىظيهي هف وجٍة ىظر العاهميف  .2

 في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظة طولكـر تبعًا إلى هتغير الجىس؟

لألسباب وراء الصهت التىظيهي هف وجٍة ىظر العاهميف ٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الهتوسطات الحسابية  .3

 في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظة طولكـر تبعًا إلى هتغير التخصص العمهي؟

ٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الهتوسطات الحسابية لألسباب وراء الصهت التىظيهي هف وجٍة ىظر العاهميف  .4

ؿ العمهي؟في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظة طولكـر ت  بعًا إلى هتغير الهٌؤ

ٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الهتوسطات الحسابية لألسباب وراء الصهت التىظيهي هف وجٍة ىظر العاهميف  .5

 في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظة طولكـر تبعًا إلى هتغير ىوع الوظيفة؟

اء الصهت التىظيهي هف وجٍة ىظر العاهميف ٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الهتوسطات الحسابية لألسباب ور  .6

 في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظة طولكـر تبعًا إلى هتغير التفرغ الوظيفي؟

ٌؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الهتوسطات الحسابية لألسباب وراء الصهت التىظيهي هف وجٍة ىظر العاهميف  .7

 هتغير الرتبة األكاديهية؟في الجاهعات الفمسطيىية بهحافظة طولكـر تبعًا إلى 

 مصطمحات الدراسة

 تتهحور الدراسة حوؿ هفٍـو رئيس ٌو: 

ويعرؼ الصهت التىظيهي بأىً "تردد الهوظؼ في الحديث عف القضايا التي تحدث في هجاؿ عهمً  الصمت التنظيمي:

ا بشكؿ خاطئ هف قبؿ الهسؤوليف, وتعهد هىع ها يتعمؽ بالعهؿ هف هعموهات ا  وأفكار وبالتالي خوفًا هف تفسيٌر تأثيٌر

 ,Argyris, 2007(, إذ يرى ارجيريس )2015,2العاهميف" )عبد الٍادي, زهالئً وبيف بيىً العالقات عمى السمبي

(, "أف ثهة هعايير وقواعد تهىع العاهميف عادًة هف قػوؿ ها يعرفوىً عف القضايا الفىية والهسائؿ الهتعمقة بسياسة 115

( بأىً "هىع اىتشار الهعموهػات حػوؿ القضايا Morrison & Milliken, 2000,706ف وهيميكف )الهىظهة". ويراي هوريسو 

والهشكالت الهحتهمة هف قبؿ األفراد العاهميف, كها يشيراف إلى ديىاهيكيػة الشػعور الجهاعي التي تولد إدراكًا حوؿ 

ا, وبذلؾ الهشاكؿ الهؤسسية والذيف لديٍـ إدراؾ بأىػً هػف غيػر الحكهة التحدث  حوؿ الهشاكؿ الهؤسسية لهىع اىتشاٌر

 ,Nenetteفٍها يعتبراف أف الصهت التىظيهي هعوؽ خطير لىجاح عهميات التغيير والتطوير التىظيهي ". ويؤكد ىىيت )
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( بأىً "هجهوعة الهتغيرات السموكية الهستهدة هف هعػايير اإلذعاف السائدة في بعض الثقافات التىظيهية التي 1 ,2002

ػو إدراؾ هشترؾ بيف العاهميف بشكٍؿ كبير يحد هف هشاركة الهرؤوسيف في تقديـ ها يعرفوىً  قد تشكؿ هىاخ الصػهت, ٌو

( "هيؿ الهرؤوسيف في الهىظهات ,2004 159حػوؿ قضايا السياسة التىظيهية والهشكالت العهمية". وعرفً الفاعوري )

أو اإلخبار عف الهشكالت, تخوفًا هف أي ردود فعػؿ سمبية, أو اي إلى تجىب تقديـ الهعموهات أو االقتراحات لرؤسائٍـ, 

ارلوس  ( الصهت بأىً (Pinder & Harlos, 2001, 333ىتائج غير هرضية قد تترتب عمى ذلؾ". كها عرؼ بيىدر ٌو

"غياب الصوت لً شكمً الخاص هف االتصاالت, التي تىطوي عمى هجهوعة هف اإلدراؾ, والعواطؼ أو الىوايا هثؿ 

العتراض أو التأييد. باإلضافة إلى أىٍـ أدركوا أف ظاٌرة صهت الهوظفيف قد تأخذ هعاىي هختمفة اعتهادًا عمى الدوافع ا

عدـ تحهؿ اآلراء أف "  (Nemeth & Staw, 2009, 177الكاهىة وراءٌا". وفي ٌذا الهجاؿ يعتقد ىيهث وستو )

اع واالبتكار حيث أف الهشاركة تخمؽ جوًا هف طرح آراء وأفكار تسٍـ الهخالفة وقمة االٌتهاـ بالعاهميف تؤدي إلي قمة اإلبد

 لاللتزاـ ( فيرفا الصهت التىظيهي بأىً "إشارة(Dyne & Botero , 2003, 115  أها دوىي وبوتيرو .في إثراء التفكير"

 الهواقؼ تجاي جتهاعيواىسحاب ا فعؿ رد فإىً عبارة عف الحاضر الوقت في لكىً والتكيؼ في هفٍوهً القديـ التقميدي,

 الهىظهة". في تحدث التي

وتأسيسػػػًا عمػػػى هػػػا تقػػػدـ يهكػػػف تحديػػػد تعريػػػؼ لمصػػػهت التىظيهػػػي بأىػػػػً "إدراؾ هشػػػترؾ بػػػيف العػػػاهميف بضػػػرورة هحدوديػػػة 

هشاركتٍـ في تقديـ هػا يعرفوىػً حػػوؿ سياسػػات الهؤسسػة والهشػكالت العهميػة, أو أىػً الشػعور الجهػاعي الػذي يولػد إدراكػًا 

ـ أو لعػدـ لدى  العاهميف بأىػً هف غير الحكهة التحدث حوؿ الهشكالت التي تعاىي هىٍا الهؤسسة خوفًا هىٍـ عمػى هراكػٌز

جرائيػػػًا يقػػػاس الصػػػهت التىظيهػػػي  قىػػػاعتٍـ بػػػأف الهجػػػاٌرة سػػػوؼ ال تالقػػػي صػػػدى لػػػدى أصػػػحاب القػػػرار فػػػي الهؤسسػػػة". وا 

 عمى األداة الهعدة لٍذا الغرض. بالدرجة الكمية والدرجات الفرعية التي يحصؿ عميٍا الهوظؼ

  :يهكف تعهيـ ىتائج الدراسة في ىطاؽ الحدود اآلتيةحدود الدراسة:   

 (.2020\2019الدارسي ) العاـ األوؿ هف الدراسي الفصؿ خالؿ الدراسة ٌذي أجريت الحد الزماني: -

(, جاهعػػة فمسػػطيف التقىيػػة أجريػػت ٌػػذي الدراسػػة فػػي جاهعػػات: جاهعػػة القػػدس الهفتوحػػة )فػػرع طػػولك الحػػد المكػػاني: - ـر

 )خضوري(, والىجاح الوطىية )كمية الزراعة والبيطرة(.

.الحد البشري:  -  الهوظفيف اإلدارييف األكاديهييف في الجاهعات في هحافظة طولكـر
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تتهحػور الدراسػة حػوؿ هفٍػـو رئػيس ٌػو الصػهت التىظيهػي فػي الجاهعػات الفمسػطيىية, هقاسػًا بػاألداة  الحد المفاهيمي: -

 عدة لٍذا الغرض في ضوء خصائصٍا السيكوهترية )الصدؽ والثبات( التي أهكف التحقؽ هىٍا.اله

 الطريقة واإلجراءات

 استخدـ الهىٍج الوصفي التحميمي لهىاسبتً طبيعة الدراسة وهتغيراتٍا. أواًل: منهج الدراسة:

ف واإلدارييف في الجاهعات الفمسطيىية في جهيع العاهميف األكاديهييتكوف هجتهع الدراسة هف ثانيًا: مجتمع الدراسة: 

, والبالغ عددٌـ   :( اآلتي1( عضوًا, هوزعيف عمى الجاهعات كها ٌو هبيف في الجدوؿ )657)هحافظة طولكـر

 (: توزع مجتمع الدراسة تبعًا لمتغيري الجنس والجامعة1الجدوؿ )
 الجنس  

 الجامعة
 النسبة  المجموع اإلناث الذكور نوع الوظيفة

 النسبة العدد النسبة لعددا
 %5 34 %1 7 %4 27 أكاديمي جامعة القدس المفتوحة

 %9 57 %2 13 %7 44 إداري
 -جامعة فمسطيف التقنية

 خضوري
 %36 240 %7 49 %29 191 أكاديمي
 %40 262 %15 96 %25 166 إداري

كمية  – جامعة النجاح  الوطنية
 الزراعة والبيطرة

 %4 29 %1 7 %3 22 أكاديمي
 %5 35 %2 13 %3 22 إداري

 %46 303 %9 63 %37 240 أكاديمي المجموع
 %54 354 %19 122 %35 232 إداري

 %100 657 %28 185 %72 472 الكمي

( عضو ٌيئة التدريس هف الجاهعات الفمسطيىية في هحافظة 244تكوىت عيىة الدراسة هف ) ثالثًا: عينة الدراسة:

ـ يهثموف ه , ٌو ( هف الهجتهع األصمي. تـ اختيار أفرادٌا بطريقة عشوائية طبقية تبعًا لهتغيري %37ا ىسبتً )طولكـر

 ( اآلتي:2الجىس وىوع الوظيفة, هوزعيف تبعًا لهتغيرات الدراسة الهستقمة كها ٌو هبيف في الجدوؿ )

 توزع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة المستقمة (:2الجدوؿ )

 النسبة المئوية لعددا المستوى المتغيرات
 %72 176 ذكور الجنس

 %28 68 إناث
 %46 112 أكاديمي نوع الوظيفة

 %54 132 إداري
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 %25 60 عمـو تربوية التخصص
 % 28 70 عمـو تجارية

 %24 58 عمـو تطبيقية عممية
 % 23 56 مواد أدبية

 % 67 164 دكتوراه المؤهؿ العممي
 %20 49 ماجستير
 %13 31 سبكالوريو 

 %81 198 متفرغ التفرغ
 %19 46 غير متفرغ

 
 

 الرتبة

 %19 47 مدرس
 %16 39 محاضر
 %51 124 مساعد
 %9 23 مشارؾ
 %5 11 أستاذ

تكوىت أداة الدراسة هف استباىة أعدٌا الباحث لقياس األسباب وراء الصػهت التىظيهػي, بعػد اطالعػً رابعًا: أداة الدراسة: 

 & Cinar; Karcioglu؛Craig & Karen, 2001سػػات السػػابقة واألدوات الهسػػتخدهة فيٍػػا )عمػػى بعػػض الدرا

Aliogullar, 2013 ؛Altinkurt, 2014 ؛Osboei & Nojabaee, 2014 ,2019؛هعػروؼ, 2015؛ القرىػي ,)

-1يػة  وفقراتػً )( فقرة, هوزعة إلى ثالثة هجاالت ٌي: هجاؿ األسػباب اإلداريػة والفى34وتحتوي بصورتٍا الىٍائية عمى )

-27(, وهجػاؿ األسػباب الىفسػية واالجتهاعيػة وفقراتػً )26-19(, وهجاؿ األسباب ىقص الخبػرة الشخصػية وفقراتػً )18

(. يجيب عميٍا الهفحوص حسب هقياس ليكرت الخهاسي )هوافؽ جدًا/ هوافؽ/ إلى حد هػا/ غيػر هوافػؽ/ غيػر هوافػؽ 34

راجات في حالة الهوافقة الشديدة, ودرجة واحدة في حالة عدـ الهوافقة الشػديدة. ( د5جدًا(, وتتراوح الدرجة عميٍا ها بيف )

 ولتفسير استجابات الهفحوصيف عمى االستباىة اعتهد الهعيار الوسطي اآلتي:

 هستوى هىخفض ألسباب الصهت التىظيهي    ( 2. 33أقؿ هف ) -

 هستوى هتوسط ألسباب الصهت التىظيهي    (3. 66 – 2. 33) -

 هستوى هرتفع ألسباب الصهت التىظيهي    (3. 66) أكثر هف -

( هػف خػالؿ arbitrators Validityتػـ التأكػد هػف صػدؽ االسػتباىة بطػريقتيف: األولػى, صػدؽ الهحكهػيف ) صػدؽ األداة:

عػػرض الهقيػػاس بصػػورتً األوليػػة عمػػى لجىػػة هػػف الهحكهػػيف ذوي الخبػػرة واالختصػػاص فػػي هجػػاالت عمػػـ الػػىفس واإلرشػػاد 
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( هحكهػػػيف, طمػػب هػػػىٍـ إبػػػداء الػػػرأي حػػػوؿ فقػػرات الهقيػػػاس بٍػػػدؼ التأكػػػد هػػػف هىاسػػػبتٍا 7ربػػػوي بمػػػغ عػػػددٌـ )الىفسػػي والت

لمهفٍػـو الهػػراد قياسػػً والهجػػاؿ التػي تىتهػػي إليػػً, وبعػػد تحميػؿ هالحظػػات الهحكػػيف تػػـ االسػتفادة هىٍػػا عىػػد إخػػراج الهقيػػاس 

( باسػػػتخداـ هعادلػػػة بيرسػػػوف إذ حسػػػبت Construct Validityبصػػػورتً الىٍائيػػػة. والطريقػػػة الثاىيػػػة ٌػػػي صػػػدؽ البىػػػاء )

هعػػاهالت االرتبػػاط لمفقػػرات والهجػػاؿ التػػي تىتهػػي إليػػً والهجهػػوع الكمػػي لمهقيػػاس, وذلػػؾ عمػػى العيىػػة االسػػتطالعية حجهٍػػا 

  ( اآلتي:3( عضو ٌيئة تدريس خارج العيىة الفعمية لمدراسة, فكاىت كها ٌو هبيف في الجدوؿ )42)

 ككؿ الفقرات مع مجالها والمقياس ارتباط عامالت(: قيـ م3الجدوؿ )
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مع 
 المجاؿ

مع 
 المقياس

الرقـ 
 الفقرة

مع 
 المجاؿ

 مع
 المقياس 

1 67 .
0 

67 .0 11 64 .
0 

87 .0 19 64 .0 63 .0 88 73 .
0 

*56 .0 

8 65 .
0 

59 .0 11 43 .
0 

64 .0 81 61 .0 68 .0 89 66 .
0 

57 .0 

3 65 .
0 

58 .0 18 68 .
0 

49 .0 81 71 .0 65 .0 31 53 .
0 

58 .0 

4 69 .
0 

69 .0 13 67 .
0 

46 .0 88 74 .0 66 .0 31 78 .
0 

60 .0 

5 47 .
0 

63 .0 14 70 .
0 

57 .0 83 62 .0 64 .0 38 61 .
0 

56 .0 

6 54 .
0 

51 .0 15 59 .
0 

58 .0 84 58 .0 58 .0 33 56 .
0 

59 .0 

7 68 .
0 

46 .0 16 62 .
0 

53 .0 85 69 .0 66 .0 34 68 .
0 

49 .0 

8 72 .
0 

58 .0 17 59 .
0 

67 .0 86 61 .0 56 .0    

9 69 .0 48 .0 18 61 .0 67 .0 87 57 .0 68 .0    
 ( جهيع القيـ دالة إحصائيًا عىد هستوى الداللةα≤ 01 .0 ) 

( السابؽ, أف جهيع قيـ هعاهالت االرتباط سواء بيف الفقرات والهجاؿ أـ هع الهقياس ككؿ ٌي دالة 3يوضح الجدوؿ )

. 46ها بيف )( بيف الفقرات والهجاؿ, بيىها تراوحت ٌذي القيـ 0. 78 – 0. 43إحصائيًا, إذ تراوحت ٌذي القيـ ها بيف )
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( كحد أدىى كهعيار لقبوؿ الفقرة سواء هع 0. 25( ها بيف الفقرات والهقياس ككؿ. وقد اعتهدت القيهة )0. 87 – 0

 (. Rest, 1986الهجاؿ أـ هع الهقياس ككؿ وذلؾ كها يرى ريست )

( باستخداـ هعاهؿ Test- Retestهف أجؿ التحقؽ هف ثبات األداة اعتهدت طريقتيف ٌها: طريقة اإلعادة ) ثبات األداة:

( Internal Consistency(, وطريقة االتساؽ الداخمي )Pearson's Coefficient of Correlationبيرسوف )

( 42(. وذلؾ بتطبيؽ الهقياس عمى عيىة استطالعية هكوىة هف )Cronbach Alphaباستخداـ هعادؿ كروىباخ ألؼ )

وفؽ ٌاتيف الطريقتيف كها ٌو هبيف في الجدوؿ  ىت قيـ هعاهالت الثباتعضو ٌيئة تدريس هف خارج العيىة الفعمية, فكا

 ( اآلتي:4)

 (: قيـ معامالت الثبات األداة بطريقتيف اإلعادة واالتساؽ الداخمي4الجدوؿ )

 طريقة االتساؽ طريقة اإلعادة مجاالت االستبانة الرقـ
 0. 88 *0. 84 األسباب اإلدارية والفنية 1
 0. 87 0. 86 لشخصيةنقص الخبرة ا 8
 0. 85 0. 83 األسباب النفسية واالجتماعية 3

 0. 94 0. 91 الكمي
 ( دالة عىد هستوى الداللةα≤ 01 .0) 

( بطرقة 0. 91 – 0. 83( السابؽ, أف قيـ هعاهالت الثبات لهجاالت األداة قد تراوحت ها بيف )4يوضح الجدوؿ )

ي جهيعًا هرتفعة ودالة عىد 0. 94 – 0 .85إعادة االختبار, بيىها تراوحت ها بيف ) ( بطريقة االتساؽ الداخمي, ٌو

و )α≤ 01 .0هستوى الداللى ) ي قيـ أعمى هف الحد األدىى الهقبوؿ لمثبات ٌو ( كها يراي كاهبؿ وستاىمي 0. 60(, ٌو

(Campell & Stanley, 1993ذا هؤشر عمى أف ٌذا الهقياس يتهتع بهستوى هقبوؿ هف الثبات, وي هكف (, ٌو

 االعتهاد عميً في التطبيؽ الىٍائي وتحقيؽ أٌداؼ الدراسة.

 

( SPSSهف اجؿ هعالجة البياىػات تػـ اسػتخداـ البرىػاهج اإلحصػائي لمعمػـو االجتهاعيػة )خامسًا: المعالجات اإلحصائية: 

 وذلؾ باستخداـ الهعالجات اإلحصائية الوصفية والتحميمية اآلتية:

 اؼ الهعياري والىسب الهئوية لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األوؿ. . الهتوسطات الحسابية واالىحر 1
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(, لإلجابػػػة عػػػف األسػػػئمة الثػػػاىي والخػػػاهس Independent-Samples T-test.اختبػػار ت لهجهػػػوعتيف هسػػػتقمتيف )2

 والسادس.

 , لإلجابة عف األسئمة الثالث والرابع والسابع.(One Way ANOVA). تحميؿ التبايف األحادي 3

 راسة ومناقشتهانتائج الد

أوال : النتػػائج المتعمقػػة بالسػػؤاؿ األوؿ وهػػو: مػػا أهػػـ األسػػباب وراء الصػػمت التنظيمػػي لػػدى العػػامميف فػػي الجامعػػات 

؟   الفمسطينية في محافظة طولكـر

لإلجابػػػة عػػػف ٌػػػذا السػػػؤاؿ حسػػػبت الهتوسػػػطات الحسػػػابية واالىحػػػراؼ الهعيػػػاري والىسػػػب الهئويػػػة لكػػػؿ فقػػػرة ولكػػػؿ هجػػػاؿ 

 ( اآلتية:8-5الكمي لمصهت التىظيهي, كها ٌو هبيف في الجداوؿ )والهتوسط 

الهتوسطات الحسابية واالىحراؼ الهعياري والىسب الهئوية لفقرات ٌذا  حسبتأواًل: مجاؿ األسباب اإلدارية والفنية: 

 ( اآلتي:5الهجاؿ فكاىت كها ٌو هبيف في الجدوؿ )

مجاؿ األسباب اإلدارية والفنية والتقييـ لفقرات اري والنسب المئوية (: المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعي5جدوؿ )

 وراء الصمت التنظيمي مرتبة تنازليًا وفؽ أهميتها

الرقـ 
 الرتبة

الرقـ 
 مجاؿ  األسباب اإلدارية والفنية باالستبانة

المتوسطات 
 الحسابية

االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 التقييـ المئوية

 هتوسطة 60.0 1.20 3.00 تدعـ التكمـ عف الهشاكؿ ال توجد آلية رسهية 8 1

2 14 
ال يٍتـ رئيسي الهباشر بأية هعموهات سمبية عف أدائً ترد إليً هف 

 55.0 1.32 2.75 هرؤوسيً ولكىً يٍتـ إذا وردت هف رؤسائً
 هتوسطة

 هتوسطة 54.2 1.16 2.71 عىدها أتحدث عف هشكمة ها قد يتغير هوقعي الحالي في العهؿ 1 3
 هتوسطة 54.2 1.21 2.71 إف ثقافة الهؤسسة ال تدعـ الكالـ في هكاف العهؿ 7 4

5 9 
ال يحبذ رئيسي الهباشر االستهاع إلى االىتقادات الهتعمقة بأدائً في 

 53.8 1.23 2.69 العهؿ
 هتوسطة

6 15 
يحاوؿ رئيسي الهباشر حهاية ىفسً هف االىتقادات هف خالؿ عدـ 

 53.8 1.23 2.69 خالفةالسهاح بأي وجٍات ىظر ه
 هتوسطة

 هتوسطة 53.2 1.28 2.66 يعتبر رئيسي الهباشر أي إىتقاد هوجً ألسموبً في العهؿ تحدياً  11 7
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 هتوسطة 53.0 1.18 2.65 التسمسؿ الٍرهي صاـر يهىعىي أف أقوؿ أفكاري 6 8

9 13 
يشكؾ رئيسي الهباشر بهصداقية هصدر الهعموهات السمبية الهتعمقة 

 51.4 1.17 2.57 عىدها ترد إليً بأدائً
 هتوسطة

 هتوسطة 50.0 1.13 2.50 يغضب رئيسي الهباشر عىدها أخبري بحدوث هشكمة في العهؿ 10 10
 هتوسطة 49.8 1.21 2.49 أتجىب التحدث حوؿ العهؿ حتى ال أفقد ترقيتي أو الحوافز 17 11
 هتوسطة 49.8 1.20 2.49 هشكمة هاأتعرض إلى سوء الهعاهمة وعدـ العدالة عىد تكمهي عف  2 12
 هتوسطة 49.2 1.24 2.46 الخوؼ هف فقداف رضا هسؤولي الهباشر يدفعىي إلى الصهت 16 13
 هتوسطة 49.2 1.13 2.46 أتردد في طرح أي هوضوع خوفًا هف اىتقاـ هسؤولي الهباشر 3 14

15 12 
تقديهي أية هعموهات غير سارة عف العهؿ قد يمحؽ الضرر لي هف 

 48.8 1.18 2.44 قبؿ رئيسي الهباشر
 هتوسطة

 هتوسطة 47.8 1.20 2.39 أىا ال أقوؿ هشاكمي ألىىي ال أثؽ بهدرائي 5 16
 هتوسطة 46.8 1.24 2.34 أتخوؼ هف أف يعاقبىي رئيسي الهباشر إذا أبديت رأيًا هخالفًا لرأيً 18 17
 هتوسطة 46.8 1.14 2.34 لكالـالخوؼ هف فقداف وظ؟فتي أو هىصبي الحالي ؟هىعىي هف ا 4 18

 هتوسط 51.4 0.86 2.57 المتوسط الكمي

( السػػابؽ, أف تقػػديرات أفػػراد الدراسػػة لهسػػتوى األسػػباب وراء الصػػهت التىظيهػػي كاىػػت هتوسػػطة وذلػػؾ 5يوضػػح الجػػدوؿ )

 -%8 .46 بػػيف )عمػى جهيػػع فقػػرات هجػػاؿ األسػػباب اإلداريػػة والفىيػػة, إذ تراوحػػت الىسػػبة الهئويػػة لالسػػتجابة عميٍػػا هػػا 

(. أها بالىسبة لمهتوسط الكمي لهجاؿ األسباب اإلدارية والفىية فقػد جػاءت التقػديرات بهسػتوى هتوسػط أيضػًا, وبمغػت 60%

ذا يعىي أف العاهميف في الجاهعات الهستٍدفة ال توجد لػديٍـ آليػة رسػهية 4 .51الىسبة الهئوية لالستجابة الكمية ) %(. ٌو

, وبػػػذلؾ يبقػػػى ٌػػؤالء العػػػاهميف صػػػاهتيف وال يقػػدروف عمػػػى التحػػػدث أو التوجػػً هػػػف أجػػػؿ حػػػؿ تػػدعـ الػػػتكمـ عػػػف هشػػكالتٍـ

( ودراسة 2015الهشكالت التي يواجٍوف بٍا ألف ليس لديٍـ هف يدافع لربها عف حقوقٍـ, ويتفؽ ذلؾ هع دراسة الشاطر)

 (.2015عبد الٍادي)

واالىحراؼ الهعياري والىسب الهئوية لفقرات ٌذا  الهتوسطات الحسابية حسبت ثانيا : مجاؿ نقص الخبرة الشخصية:

 ( اآلتي:6الهجاؿ فكاىت كها ٌو هبيف في الجدوؿ )
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مجاؿ نقص الخبرة الشخصية والتقييـ لفقرات (: المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية 6جدوؿ )

 مرتبة تنازليًا وفؽ أهميتها

الرقـ 
 الرتبة

الرقـ 
 نقص الخبرة الشخصية مجاؿ باالستبانة

المتوسطات 
 الحسابية

االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 التقييـ المئوية

 هىخفضة 42.6 1.12 2.13 أفكاري ليست هٍهة ألف هوقعي الوظيفي هىخفض 21 1

2 23 
لقمة الخبرة أتجىب التحدث عف هشكالت العهؿ حتى 

 41.8 1.09 2.09 ال أقع في الخطأ
 هىخفضة

 هىخفضة 41.4 1.07 2.07 ت كافية لقوؿ هشكمة أو أقتراح شيءليس لدي خبرا 19 3
 هىخفضة 41.0 1.04 2.05 ىقص الخبرة يهىعىي هف التحدث داخؿ العهؿ 20 4
 هىخفضة 40.8 1.13 2.04 هشاكؿ العهؿ وهكاف العهؿ ليس هف شأىي 22 5

6 26 
خبرتي ال تساعدىي عمى هحاورة زهالئي أو رئيسي 

 39.8 1.09 1.99 العهؿفي العهؿ حوؿ هشكالت 
 هىخفضة

7 25 
لقمة الخبرة ال أستطيع وضع حموؿ بديمة لمهشكالت 

 39.2 0.98 1.96 وبالتالي ألجأ لمصهت
 هىخفضة

8 24 
أفتقد الخبرة في هعالجة الهشكالت واألزهات الطارئة 

 38.8 1.05 1.94 في العهؿ
 هىخفضة

 منخفض 40.6 0.83 2.03 المتوسط الكمي 

( السػػابؽ, أف تقػػديرات أفػػراد الدراسػػة لهسػػتوى األسػػباب وراء الصػػهت التىظيهػػي كاىػػت هىخفضػػة وذلػػؾ 6ؿ )يوضػػح الجػػدو 

 .42 -%8 .38 عمى جهيع فقرات هجاؿ ىقص الخبرة الشخصية, إذ تراوحت الىسبة الهئوية لالستجابة عميٍا ها بػيف )

قػد جػاءت التقػديرات بهسػتوى هػىخفض أيضػًا, وبمغػت (. أها بالىسبة لمهتوسط الكمي لهجاؿ األسباب اإلداريػة والفىيػة ف6%

ػػذا يعىػػي أف العػػاهموف سػػواء األكػػاديهييف أو اإلداريػػيف فػػي الجاهعػػات 6 .40الىسػػبة الهئويػػة لالسػػتجابة الكميػػة ) %(. ٌو

الهسػتٍدفة, لػـ تتضػح أي هشػكمة تتعمػػؽ بهوضػوع العهػؿ لػديٍـ أو هوضػوع الخبػػرة, وبػذلؾ كاىػت جهيػع الهشػاكؿ الهتعمقػػة 

ؾ قميمة جدًا, ولػو فػرض أف الجاهعػة استشػعرت بػأف أحػد العػاهميف األكػاديهييف أو اإلداريػيف ال يقػـو بعهمػً فيقػاؿ بأىٍػا بذل

 سوؼ تتخمى عىً في أقرب فرصة ههكىة.
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الهتوسطات الحسابية واالىحراؼ الهعياري والىسب الهئوية لفقرات ٌذا  حسبتثالثا : المجاؿ النفسي واالجتماعي: 

 ( اآلتي:7ىت كها ٌو هبيف في الجدوؿ )الهجاؿ فكا

المجاؿ النفسي واالجتماعي والتقييـ لفقرات (: المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية 7جدوؿ )

 مرتبة تنازليًا وفؽ أهميتها

الرقـ 
 الرتبة

الرقـ 
 المجاؿ النفسي واالجتماعي باالستبانة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 التقييـ المئوية

 هتوسطة 54.6 1.29 2.73 عىدها أذكر هشكمة يىظر إلي الىاس بأىىي صاحب هشاكؿ 27 1
 هتوسطة 54.4 1.10 2.72 إف تحدثي عف الهشاكؿ يهكف أف يؤثر عمى عالقتي هع اآلخريف 31 2

3 30 
الىاس الذيف يعمىوف عف الهشاكؿ ليسوا هوضع ترحيب هف قبؿ 

 54.2 1.18 2.72 اآلخريف
 هتوسطة

4 34 
غالبًا ها يمـو رئيسي الهباشر اآلخريف عمى األخطاء التي هف 

 53.4 1.16 2.67 الههكف أف ال تكوف أخطائٍـ
 هتوسطة

 هتوسطة 52.6 1.15 2.63 أخشى عدـ دعـ زهالئي لي عىد تحدثي عف هشكمة ها 32 5
 هتوسطة 52.0 1.15 2.60 العهؿقد يىظر لي زهالئي ىظرة سمبية عىد التكمـ عف هشاكؿ  33 6
 هتوسطة 49.40 1.15 2.47 أتوقع ردود فعؿ سمبية هف زهالئي وهسؤولي الهباشر 29 7

 هتوسطة 48.0 1.20 2.40 الخوؼ هف فقداف ثقة واحتراـ اآلخريف يهىعىي هف التكمـ 28 8

 منخفض 52.4 0.85 2.62 المتوسط الكمي

أفػػراد الدراسػػة لهسػػتوى األسػػباب وراء الصػػهت التىظيهػػي كاىػػت هتوسػػطة وذلػػؾ ( السػػابؽ, أف تقػػديرات 7يوضػػح الجػػدوؿ )

 -%48 عمػى جهيػػع فقػػرات هجػػاؿ األسػباب الىفسػػية واالجتهاعيػػة, إذ تراوحػػت الىسػبة الهئويػػة لالسػػتجابة عميٍػػا هػا بػػيف )

هسػػتوى هتوسػػط أيضػػًا, (. أهػػا بالىسػػبة لمهتوسػػط الكمػػي لهجػػاؿ األسػػباب اإلداريػػة والفىيػػة فقػػد جػػاءت التقػػديرات ب6% .54

 %(.4 .52وبمغت الىسبة الهئوية لالستجابة الكمية )

 

وهف هعطيات الىتائج السابقة يتبيف أف تقديرات أفراد الدراسة عمى هجاالت األسباب وراء الصهت التىظيهي كاىت عمى 

 ( اآلتي: 8الترتيب كها ٌو هبيف في الجدوؿ )
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لألسباب وراء الصمت التنظيمي لدى والتقييـ لمعياري والنسب المئوية (: المتوسطات الحسابية واالنحراؼ ا8جدوؿ )

 مرتبة تنازليًا وفؽ أهميتها موظفي الجامعات في محافظة طولكـر

الرقـ 
 الرتبة

الرقـ 
 المجاالت التسمسمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 التقييـ المئوية

 توسطه 52.4 0.85 2.62 النفسي واالجتماعي 3 1
 هتوسط  51.4 0.86 2.57 األسباب اإلدارية والفنية 1 2
 هىخفض 40.6 0.83 2.03 نقص الخبرة الشخصية 2 3

 متوسط 48.2 0.65 2.41 المتوسط الكمي

( أف تقػديرات أفػراد الدراسػة لألسػباب وراء الصػهت التىظيهػي العػاـ كاىػت بهسػتوى هتوسػط, كهػا كاىػت 8يوضح الجػدوؿ )

بهستوى هتوسط عمى الهجاليف: الىفسػي واالجتهػاعي, واإلداري والفىػي, بيىهػا كاىػت ٌػذي التقػديرات بهسػتوى ٌذي التقديرات 

هػىخفض عمػى هجػػاؿ ىقػص الخبػػرة الشخصػية. كهػا تبػػيف الىتػائج السػػابقة أف أٌػـ األسػباب وراء ظػػاٌرة الصػهت التىظيهػػي 

وفؽ أٌهيتٍػا كػاآلتي: ال توجػد آليػة رسػهية تػدعـ الػتكمـ لدى العاهميف في الجاهعات الفمسطيىية ٌي عمى الترتيب التىازلي 

عػػف الهشػػاكؿ )إداري(, و ال يٍػػتـ رئيسػػي الهباشػػر بأيػػة هعموهػػات سػػمبية عػػف أدائػػً تػػرد إليػػً هػػف هرؤوسػػيً ولكىػػً يٍػػتـ إذا 

وردت هػػف رؤسػػائً )إداري(, و عىػػدها أذكػػر هشػػكمة يىظػػر إلػػي الىػػاس بػػأىىي صػػاحب هشػػاكؿ )ىفسػػي واجتهػػاعي(, و إف 

حػدثي عػف الهشػاكؿ يهكػػف أف يػؤثر عمػى عالقتػي هػػع اآلخريف)ىفسػي واجتهػاعي(, و الىػاس الػػذيف يعمىػوف عػف الهشػػاكؿ ت

ليسوا هوضػع ترحيػب هػف قبػؿ اآلخريف)ىفسػي واجتهػاعي(, و عىػدها أتحػدث عػف هشػكمة هػا قػد يتغيػر هػوقعي الحػالي فػي 

عهػػػؿ )إداري(. وقػػػد يعػػػزى ذلػػػؾ إلػػػى هػػػا أكدتػػػً بعػػػض العهػػػؿ)إداري(, و إف ثقافػػػة الهؤسسػػػة ال تػػػدعـ الكػػػالـ فػػػي هكػػػاف ال

ريػػة, وىوعيػػة  الدارسػػات بػػأف ٌػػذا الىػػوع هػػف الصػػهت هػػا ٌػػو إال  هؤشػػر عمػػى وعػػي وىضػػج العػػاهميف وأف لػػديٍـ أفكػػار جٌو

وهٍهػػة لتطػػوير العهػػؿ, ولكػػىٍـ يبحثػػوف عػػف فرصػػة هواتيػػة إلعالىٍػػا, وقػػد يبػػرر صػػهتٍـ ٌػػذا والئٍػػـ الهىظهػػي وعالقػػاتٍـ 

هع هديريٍـ, إذ أىٍـ بٍذا الصهت يتفادوف الصراع الهضػر بهصػمحة العهػؿ, أو أىٍػـ يتحيىػوف الفرصػة الهواتيػة  اإليجابية

ػػـ, أو ألىٍػػـ يػػدركوف أف اإلهكاىػػات غيػػر هتػػوفرة إلبػػداء تمػػؾ اآلراء وتقػػديهٍا فٍػػـ يصػػهتوف صػػهتًا  إلبػػداء أرائٍػػـ وأفكػػا ٌر

 & Bowenوقد اتفقت ٌذ  الىتائج هع بعض الدارسػات فػي ٌػذا الهجػاؿ )إيجابيًا واعيًا هستىدًا إلى تمؾ الهثؿ والهبادئ. 

Blackmon, 2003 ,؛ 2007؛ الشوابكةAl -Parslan, 2010 .التي ربطت بيف هسػتوى الصػهت والػوالء التىظيهػي )
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؛  Salajegheh et al., 2015؛Pinder & Harlos, 2001بيىهػػا اختمفػػت هػػع  بعػػض الدارسػػات األخػػرى )

Hursevashi, 2015 التي أظٍرت أف الصهت التىظيهي ىاتج عف ههارسة اإلدارات ألسػاليب اإلذعػاف والخػوؼ عمػى )

 العاهميف. 

؛ Huang; Vliert & Vegt, 2005وعىد هقارىة ٌػذي الىتيجػة هػع ىتػائج الدراسػات السػابقة تبػيف أىٍػا تتفػؽ هػع دراسػات )

؛ خوالػدة, Salah Ud-Din, 2015؛ 2012الي, ؛ صػالح والحيػ2009؛ الختاتىػة, 2007؛ الشوابكة, 2007الهجالي, 

(؛ التػػي أظٍػػرت ىتائجٍػػا إجهػػااًل أف هسػػتوى الصػػهت التىظيهػػي لػػدى العػػاهميف كػػاف هتوسػػطًا, 2018؛ إسػػهاعيؿ, 2016

 ,Tangiraila & Ramanujam؛ Morrison & Milliken, 2006؛ 2004بيىها تعارضت هػع دراسػات )الفػاعوري, 

(؛ التػي أظٍػرت 2019؛ هعػروؼ, 2015؛ يوسػؼ, Jaber et al, 2013؛ Fard & Panahi, 2010؛ 2008

ىتائجٍػػا إجهػػػااًل أف هسػػتوى الصػػػهت التىظيهػػي لػػػدى العػػاهميف كػػػاف هرتفعػػػًا أو هىخفضػػًا. كهػػػا اتفقػػت هػػػع هػػا توصػػػؿ إليػػػً 

يف ( هف حيث أف التأثيرات والعواهػؿ التػي تػؤدي إلػى صػهت العػاهمMorrison & Milliken, 2006هورسوف وهيميكيف )

يهكػػػف أف تكػػػوف هباشػػػرة أو غيػػػر هباشػػػرة, وهىٍػػػا أف الصػػػهت العػػػاهميف يػػػؤثر عمػػػى العهػػػؿ هػػػف خػػػالؿ عػػػدـ إهػػػداد اإلدارة 

بهعموهػػات هٍهػػة ىتيجػػة عػػدـ رغبػػة العػػاهميف أو خػػوفٍـ هػػف التحػػدث لػػإلدارة العميػػا, وبالتػػالي فػػإف ذلػػؾ يهىػػع هػػف ظٍػػور 

ػاف ) الهشػكالت كهػا يسػٍـ فػي ظٍػور هخرجػات سػمبية هثػؿ الفسػاد.  ,Orhanكهػا اتسػقت جزئيػًا هػع هػا توصػؿ إليػً أوٌر

ـ الهتعمقػة عػف بػالتعبير لمهػوظفيف يسػهح لػـ ( الداعية إلى إىػً إذا2013  األفكػار الهؤسسػة يفقػد التىظيهػي بالعهػؿ أفكػاٌر

ا.لمهؤسسة وتطو  جداً  هفيدة تكوف والتي قد الهعتادة الوظيفة لواجبات اإلبداعية والحموؿ الجديدة, واألفكار  ٌر

( التي أكدت عمى أف الصهت يؤثر في هرحمة تحديد الهشكمة 2015كها تتقاطع هع ها توصمت إليً دراسة الشاطر )

ي هف أٌـ هراحؿ صىع القرار, حيث يؤثر في قمة توافر الهعموهات الالزهة لتحديد الهشكمة وطرح البديؿ الهىاسب,  ٌو

ة سرت بميبيا ألبعاد الصهت التىظيهي وألبعاد عهمية صىع القرار وأف استجابات العاهميف في القطاع الحكوهي في جاهع

 جاءت هتوسطة.
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ثانيًا: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني وهو: هؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف المتوسطات الحسابية لألسباب وراء 

 بعًا إلى متغير الجنس؟الصمت التنظيمي مف وجهة نظر العامميف في الجامعات الفمسطينية بمحافظة طولكـر ت

لإلجابة عف ٌذا السؤاؿ حسبت الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لألسباب وراء الصهت 

التىظيهي في الجاهعات الفمسطيىي بهحافظة طولكـر تبعًا لهتغير الجىس, كها استخدـ اختبار )ت( لهجهوعتيف هسػتقمتيف 

 ( اآلتي:9ي الجدوؿ )والهبيىة ىتائجً ف

(: نتائج اختبار )ت( لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد الدراسة لمستوى أسباب الصمت 9جدوؿ )

 التنظيمي تبعًا لمتغير الجنس

                         
 الجنس

 المجاالت

قيمة )ت(  اإلناث الذكور
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 االنحراؼ وسطالمت االنحراؼ المتوسط

 0.34 0.96 0.98 2.44 0.96 2.62 األسباب اإلدارية والفنية
 0.60 0.53 0.88 1.97 0.95 2.06 نقص الخبرة الشخصية

 0.25 1.15 0.95 2.46 0.95 2.67 النفسي واالجتماعي
 1.38  1.11 1.84 8.34 1.86 8.51  المتوسط الكمي

ود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد الدراسة لهسػتوى األسػباب ( السابؽ, عدـ وج9يتضح هف خالؿ الجدوؿ )

وراء الصػػهت التىظيهػػي لػػديٍـ تبعػػًا لهتغيػػر الجػػىس سػػواًء عمػػى الهجهػػوع الكمػػي أـ عمػػى الهجػػاالت الهختمفػػة. وعىػػد هقارىػػة 

؛ 2007؛ الهجػالي, Huang; Vliert & Vegt, 2005ٌذي الىتيجة هػع الدراسػات السػابقة تبػيف أىٍػا تتفػؽ هػع دراسػات )

 ,Salah Ud-Din؛ Jaber et al, 2013؛ 2012؛ صالح والحيالي, Fard & Panahi, 2010؛ 2007الشوابكة, 

ريػػة بػػيف الجىسػػيف فػػي تقػػديراتٍـ لألسػػباب وراء 2019؛ هعػػروؼ, 2015 (؛ التػػي أظٍػػرت ىتائجٍػػا عػػدـ وجػػود فػػروؽ جٌو

؛ 2015؛ عبػػد الٍػػادي, 2004رضػػت هػػع دراسػػات )الفػػاعوري, الصػػهت التىظيهػػي لػػدى العػػاهميف فػػي الجاهعػػات. بػػيف تعا

رية بيف الجىسيف في تقديراتٍـ لٍذي األسباب لصالح اإلىاث.2018إسهاعيؿ,   (؛ التي أظٍرت ىتائجٍا وجود فروؽ جٌو
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ثالثػػػػػػػًا: النتػػػػػػػائج المتعمقػػػػػػػة بالسػػػػػػػؤاؿ الثالػػػػػػػث وهػػػػػػػو: هػػػػػػػؿ توجػػػػػػػد فػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػة إحصػػػػػػػائيًا بػػػػػػػيف المتوسػػػػػػػطات 

وراء الصػػػػػػػمت التنظيمػػػػػػػي مػػػػػػػف وجهػػػػػػػة نظػػػػػػػر العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي الجامعػػػػػػػات الفمسػػػػػػػطينية الحسػػػػػػػابية لألسػػػػػػػباب 

 بمحافظة طولكـر تبعًا إلى متغير التخصص العممي؟

لإلجابة عف ٌذا السؤاؿ حسبت الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لتقديرات أفراد الدراسػة لهسػتوى األسػباب وراء 

 ( اآلتي: 10صص العمهي, كها ٌو هبيف في الجدوؿ )الصهت التىظيهي تبعًا إلى هتغير التخ

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لألسباب وراء الصمت التنظيمي تبعًا 10جدوؿ )

 إلى متغير التخصص

 التخصص
 المجاالت

 عمـو تطبيقية عمـو تجارية عمـو تربوية وآداب
 االنحراؼ المتوسط االنحراؼ طالمتوس االنحراؼ المتوسط

 0.80 2.65 0.86 2.46 0.76 2.61 األسباب اإلدارية والفنية
 0.77 1.95 0.85 2.06 0.85 2.14 نقص الخبرة الشخصية

 0.85 2.67 0.75 2.53 0.75 2.64 النفسي واالجتماعي
 1.76  8.49 1.81 8.38 1.88 8.51  المتوسط الكمي

وجػػػود فػػػروؽ ظاٌريػػػة بػػػيف الهتوسػػػطات الحسػػػابية واالىحرافػػػات الهعياريػػػة لتقػػػديرات أفػػػراد ( السػػػابؽ, 10يوضػػػح الجػػػدوؿ )

الدراسة لهستوى األسباب وراء الصهت التىظيهػي تبعػًا إلػى هتغيػر التخصػص العمهػي, كهػا اسػتخدـ اختيػار تحميػؿ التبػايف 

 ( اآلتي:11األحادي كها ٌو هبيف ىتائجً في الجدوؿ )

لتبايف األحادي لتقديرات أفراد الدراسة لألسباب وراء الصمت التنظيمي تبعًا إلى متغير (: نتائج تحميؿ ا11جدوؿ )

 التخصص

 التخصص     
 المجاالت

مجموع مربع  مصدر التبايف
 االنحرافات

قيمة )ؼ(  متوسط االنحراؼ درجات الحرية
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

األسباب اإلدارية 
 والفنية

 0.507 2 1.015 بيف المجموعات
0.54 
 

0.58 
 

 0.933 241 122.249 داخؿ المجموعات
  243 123.264 المجموع

 0.64 0.44 0.381 2 0.763 بيف المجموعاتنقص الخبرة 



 297 في العلوم التربوية والنفسيةالمجلة األكاديمية العالمية  

 

   0.864 241 113.249 داخؿ المجموعات الشخصية
  243 114.012 المجموع

 النفسي واالجتماعي

 0.252 2 0.505 بيف المجموعات
0.28 
 

0.76 
 

 0.916 241 119.984 داخؿ المجموعات

  243 120.488 المجموع

  المتوسط الكمي
 0.209 2 0.418 بيف المجموعات

 0.738 241 96.661 داخؿ المجموعات 0.75 0.29
  243  97.079 المجموع

اد الدراسػػػة لألسػػػباب وراء ( السػػػابؽ, عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف هتوسػػػطات تقػػػديرات أفػػػر 11يوضػػػح الجػػػدوؿ )

الصهت التىظيهػي فػي الجاهعػات الفمسػطيىية تبعػًا إلػى هتغيػر التخصػص, وذلػؾ عمػى الهجهػوع الكمػي والهجػاالت الفرعيػة 

الثالثػػة. بهعىػػى أف هسػػتوى الصػػهت التىظيهػػي هػػف وجٍػػة ىظػػر العػػاهميف فػػي الجاهعػػات الفمسػػطيىية ال يختمػػؼ بػػاختالؼ 

ميف. وعىػػد هقارىػػة ٌػػذي الىتيجػػة هػػع الدراسػػات السػػابقة تبػػيف أىٍػػا تتفػػؽ هػػع دراسػػات التخصػػص العمهػػي لػػدى ٌػػؤالء العػػاه

(Huang; Vliert & Vegt, 2005 ,؛ 2007؛ الشػوابكةFard & Panahi, 2010 ,؛ 2012؛ صػالح والحيػالي

Jaber et al, 2013 ؛Salah-Ud-Din, 2015 ,؛ التي توصمت ىتائجٍػا إلػى 2019؛ هعروؼ, 2018؛ إسهاعيؿ)

 وجود فروؽ دالة إحصائيًا لمعواهؿ الهؤثرة في الصهت التىظيهي تبعًا لهتغير التخصص العمهي.عدـ 

شخصية تؤثر سمبًا ؿ قد يهارسَو سمَك الصهت التىظيهي ىتيجة عَاهاهمػػػػيف إلى أو العويعػػػػزو الباحػػػػث ٌػػػػذي الىتيجػػػػة 

الهشاركة لٍػـ ىظن َالقَاىيو التي ال تتيح تىظيهية تتعمق بالؿ َعَاهاألسػرية, رَف ػة  َالظػلضغَطات الحياتيكاعميٍن 

ٌػػـ فػػي عهمٍػػـ اإلداري أو األكػػاديهي بالرأي َالهساٌهة في اتخاذ القرارات الحيَية التي تتعمق بالهشكالت التي تَاجً 

 العاهميف.ر لتخصص ػَالبيئة الهحيطة بٍا دَو الىظبالجاهعات هها قد يعَد لمهىاخ السائد , تجعمٍن أكثر عزلةهها 

: النتػػػػػػػائج المتعمقػػػػػػػة بالسػػػػػػػؤاؿ الرابػػػػػػػع وهػػػػػػػو: هػػػػػػػؿ توجػػػػػػػد فػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػة إحصػػػػػػػائيًا بػػػػػػػيف المتوسػػػػػػػطات رابعػػػػػػػاً 

الحسػػػػػػػابية لألسػػػػػػػباب وراء الصػػػػػػػمت التنظيمػػػػػػػي مػػػػػػػف وجهػػػػػػػة نظػػػػػػػر العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي الجامعػػػػػػػات الفمسػػػػػػػطينية 

 بمحافظة طولكـر تبعًا إلى متغير المؤهؿ العممي؟
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االىحرافات الهعيارية لتقديرات أفراد الدراسػة لهسػتوى األسػباب وراء لإلجابة عف ٌذا السؤاؿ حسبت الهتوسطات الحسابية و 

ؿ العمهي, كها ٌو هبيف في الجدوؿ )  ( اآلتي: 12الصهت التىظيهي تبعًا إلى هتغير الهٌؤ

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لألسباب وراء الصمت التنظيمي تبعًا 12جدوؿ )

 ى متغير المؤهؿ العمميإل

 المؤهؿ العممي
 المجاالت

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبموـ
المتوس

 ط
 االنحراؼ

المتوس
 ط

 االنحراؼ
المتوس

 ط
 االنحراؼ

المتوس
 ط

 االنحراؼ

 0.76 2.74 0.79 2.66 0.86 2.60 0.86 2.12 األسباب اإلدارية والفنية
 0.85 1.83 0.86 2.06 0.875 2.17 0.84 1.88 نقص الخبرة الشخصية
 0.77 2.69 0.73 2.64 0.85 2.72 0.79 2.18 النفسي واالجتماعي

 1.61  8.51 1.55 8.51 1.68 8.53 1.68 8.17  المتوسط الكمي

( السػػػابؽ, وجػػػود فػػػروؽ ظاٌريػػػة بػػػيف الهتوسػػػطات الحسػػػابية واالىحرافػػػات الهعياريػػػة لتقػػػديرات أفػػػراد 12يوضػػػح الجػػػدوؿ )

ػػؿ العمهػػي, كهػػا اسػػتخدـ اختيػػار تحميػػؿ التبػػايف الدراسػػة لهسػػتوى األسػػ باب وراء الصػػهت التىظيهػػي تبعػػًا إلػػى هتغيػػر الهٌؤ

 ( اآلتي:13األحادي كها ٌو هبيف ىتائجً في الجدوؿ )

(: نتائج تحميؿ التبايف األحادي لتقديرات أفراد الدراسة لألسباب وراء الصمت التنظيمي تبعًا إلى متغير 13جدوؿ )

 المؤهؿ العممي

 المؤهؿ العممي
 المجاالت

مجموع مربع  مصدر التبايف
 االنحرافات

متوسط  درجة الحرية
 االنحراؼ

قيمة )ؼ( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

األسباب اإلدارية 
 والفنية

 1.647 3 4.942 بيف المجموعات
1.81 
 

0.15 
 

 0.910 240 118.322 داخؿ المجموعات
  243 123.264 المجموع

 الشخصية نقص الخبرة

 0.802 3 2.406 بيف المجموعات
0.93 
 

0.43 
 0.859 240 111.606 داخؿ المجموعات 

  243 114.012 المجموع
 0.18 1.64 1.467 3 4.400 بيف المجموعات النفسي واالجتماعي
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   0.893 240 116.088 داخؿ المجموعات
  243 120.488 المجموع

  المتوسط الكمي
 1.082 3 3.245 موعاتبيف المج

 0.722 240 93.834 داخؿ المجموعات 0.22 1.50
  243  97.079 المجموع

( السػػػابؽ, عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف هتوسػػػطات تقػػػديرات أفػػػراد الدراسػػػة لألسػػػباب وراء 13يوضػػػح الجػػػدوؿ )

ػػؿ الع مهػػػي, وذلػػؾ عمػػى الهجهػػػوع الكمػػي والهجػػػاالت الصػػهت التىظيهػػي فػػػي الجاهعػػات الفمسػػػطيىية تبعػػًا إلػػى هتغيػػػر الهٌؤ

الفرعيػػػة الثالثػػػة. بهعىػػػى أف هسػػػتوى الصػػػهت التىظيهػػػي هػػػف وجٍػػػة ىظػػػر العػػػاهميف فػػػي الجاهعػػػات الفمسػػػطيىية ال يختمػػػؼ 

ػػػؿ العمهػػػي لػػػدى ٌػػػؤالء العػػػاهميف, أي أىػػػً ال توجػػػد فػػػروؽ بػػػيف العػػػاهميف؛ فجهيػػػع العػػػاهميف عمػػػى اخػػػتالؼ  بػػػاختالؼ الهٌؤ

التٍـ العمهيػػة إلى أو تسػػري عمػػيٍـ األىظهػػة الهعهػػوؿ بٍػػا ٌػػي ذاتٍػػا فػػي الجاهعػػات الهسػػتٍدفة, ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ  هػػٌؤ

, العمهيؿ مهؤٌأخػرى غيػر اتىظيهية ؿ َعَاهىتيجػة عواهػؿ شخصػية, التىظيهي  الصػهت مَك ػػقد يهارسَو ساهموف الع

العػػػػالي عػػػػف هشػػػػكالتٍـ فػػػػي العهػػػػؿ  بالصػػػػوتعمى حد  سَاء الهختمفػػػػة و أصحاب الهؤٌالت اهمػػػػوالعيجػػػػاٌر أَ ربها لن 

 ;Huang؛ 2004لألسباب ذاتٍا. وعىد هقارىة ٌذي الىتيجة هع الدراسات السابقة تبيف أىٍا تتفؽ هع دراسات )الفاعوري, 

Vliert & Vegt, 2005 ,؛ 2012؛ صػالح والحيػالي, 2007؛ الهجاليJaber et al, 2013 ,؛ 2015؛ عبػد الٍػادي

(؛ التػػي توصػػمت ىتائجٍػػا إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا لمعواهػػؿ الهػػؤثرة فػػي 2019؛ هعػػروؼ, 2018إسػػهاعيؿ, 

ؿ العمهي.  الصهت التىظيهي تبعًا لهتغير الهٌؤ

خامسًا: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس وهو: هؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف المتوسطات الحسابية لألسباب 

مميف في الجامعات الفمسطينية بمحافظة طولكـر تبعًا إلى متغير نوع وراء الصمت التنظيمي مف وجهة نظر العا

 الوظيفة؟

لإلجابة عف ٌذا السؤاؿ حسبت الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لألسباب وراء الصهت 

ا اسػػتخدـ اختبػػار )ت( لهجهػػوعتيف التىظيهػػي فػػي الجاهعػػات الفمسػػطيىي بهحافظػػة طػػولكـر تبعػػًا لهتغيػػر ىػػوع الوظيفػػة, كهػػ

 ( اآلتي:14هستقمتيف والهبيىة ىتائجً في الجدوؿ )
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(: نتائج اختبار )ت( لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد الدراسة لمستوى أسباب الصمت 14جدوؿ )

 التنظيمي تبعًا لمتغير نوع الوظيفة

 نوع الوظيفة
 المجاالت

قيمة )ت(  أكاديمي إداري
 لمحسوبةا

مستوى 
 االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط الداللة

 0.11 1.09 0.94 2.65 0.96 2.41 األسباب اإلدارية والفىية
 0.81 0.24 0.99 2.05 0.87 2.02 ىقص الخبرة الشخصية

 0.35 0.95 0.97 2.70 0.93 2.54 الىفسي واالجتهاعي
 1.18  1.55 1.85 8.58 1.85 8.35  المتوسط الكمي

( السػػابؽ, عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تقػػديرات أفػػراد الدراسػػة لهسػػتوى األسػػباب وراء 14يوضػػح الجػػدوؿ )

الصػػهت التىظيهػػي لػػديٍـ تبعػػًا لهتغيػػر ىػػوع الوظيفػػة سػػواًء عمػػى الهجهػػوع الكمػػي أـ عمػػى الهجػػاالت الهختمفػػة. وعىػػد هقارىػػة 

؛ 2007؛ الشػوابكة, Huang; Vliert & Vegt, 2005ىٍػا تتفػؽ هػع دراسػات )ٌذي الىتيجة هع الدراسػات السػابقة تبػيف أ

Tangirala & Ramanujam, 2008 ؛Fard & Panahi, 2010 ,؛ 2012؛ صػالح والحيػاليJaber et al, 

(؛ التػي توصػمت ىتائجٍػا إلػى عػدـ وجػود فػروؽ دالػة 2019؛ هعػروؼ, 2018؛ إسهاعيؿ, 2015؛ عبد الٍادي, 2013

 اهؿ الهؤثرة في الصهت التىظيهي تبعًا لهتغير ىوع الوظيفة إدارية كاىت أـ أكاديهية.إحصائيًا لمعو 

سادسًا: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس وهو: هؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف المتوسطات الحسابية لألسباب 

ولكـر تبعًا إلى متغير التفرغ وراء الصمت التنظيمي مف وجهة نظر العامميف في الجامعات الفمسطينية بمحافظة ط

 الوظيفي؟

لإلجابة عف ٌذا السؤاؿ حسبت الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لألسباب وراء الصهت 

التىظيهي في الجاهعات الفمسطيىي بهحافظة طػولكـر تبعػًا لهتغيػر التفػرغ الػوظيفي, كهػا اسػتخدـ اختبػار )ت( لهجهػوعتيف 

 ( اآلتي:15ستقمتيف والهبيىة ىتائجً في الجدوؿ )ه
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(: نتائج اختبار )ت( لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد الدراسة لمستوى أسباب الصمت 15جدوؿ )

 التنظيمي تبعًا لمتغير نوع التفرغ الوظيفية

التفرغ                      
 الوظيفي

 المجاالت

مة )ت( قي غير متفرغيف متفرغيف
المحسوب

 ة

مستوى 
 االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط الداللة

 0.78 0.28 0.94 2.60 0.98 2.55 األسباب اإلدارية والفنية
 0.70 0.39 0.93 2.07 0.93 2.01 نقص الخبرة الشخصية

 0.78 0.28 0.83 2.64 1.03 2.60 النفسي واالجتماعي
 1.74 1.34 1.71 8.49 1.71 8.44  المتوسط الكمي

( السػػابؽ, عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تقػػديرات أفػػراد الدراسػػة لهسػػتوى األسػػباب وراء 15يوضػػح الجػػدوؿ )

الصهت التىظيهي لديٍـ تبعًا لهتغير التفرغ الوظيفي سواًء عمى الهجهوع الكمػي أـ عمػى الهجػاالت الهختمفػة. وعىػد هقارىػة 

؛ هعػػروؼ, 2018؛ إسػػهاعيؿ, 2012بقة تبػػيف أىٍػػا تتفػػؽ هػػع دراسػػات )صػػالح والحيػػالي, ٌػذي الىتيجػػة هػػع الدراسػػات السػػا

(؛ التي توصمت ىتائجٍػا إلػى عػدـ وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا لمعواهػؿ الهػؤثرة فػي الصػهت التىظيهػي تبعػًا لهتغيػر 2019

 التفرغ الوظيفي.

إحصػػػػػػائيًا بػػػػػػيف المتوسػػػػػػطات  سػػػػػػابعًا: النتػػػػػػائج المتعمقػػػػػػة بالسػػػػػػؤاؿ السػػػػػػابع وهػػػػػػو: هػػػػػػؿ توجػػػػػػد فػػػػػػروؽ دالػػػػػػة

الحسػػػػػػػابية لألسػػػػػػػباب وراء الصػػػػػػػمت التنظيمػػػػػػػي مػػػػػػػف وجهػػػػػػػة نظػػػػػػػر العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي الجامعػػػػػػػات الفمسػػػػػػػطينية 

 بمحافظة طولكـر تبعًا إلى متغير الرتبة األكاديمية؟

سػباب وراء لإلجابة عف ٌذا السؤاؿ حسبت الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لتقديرات أفراد الدراسػة لهسػتوى األ

 ( اآلتي: 16الصهت التىظيهي تبعًا إلى هتغير الرتبة األكاديهية, كها ٌو هبيف في الجدوؿ )

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لألسباب وراء الصمت التنظيمي تبعًا 16جدوؿ )

 إلى متغير الرتبة األكاديمية

الرتبة          
 يةاألكاديم

 المجاالت

 أستاذ هشارؾ هساعد هحاضر هدرس
 االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط
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األسباب اإلدارية 
 والفنية

2.68 0.84 2.58 0.71 2.57 0.77 2.63 0.79 2.63 0.87 

نقص الخبرة 
 الشخصية

2.51 0.83 2.55 0.73 2.61 0.79 2.50 0.83 2.55 0.88 

 0.76 2.58 0.87 2.61 0.83 2.65 0.93 2.60 0.81 2.69 النفسي واالجتماعي
 1.64 8.59 1.63 8.58 1.61  8.61 1.59 8.58 1.61 8.63  المتوسط الكمي

 ( السػػػابؽ, وجػػػود فػػػروؽ ظاٌريػػػة بػػػيف الهتوسػػػطات الحسػػػابية واالىحرافػػػات الهعياريػػػة لتقػػػديرات أفػػػراد16يوضػػػح الجػػػدوؿ )

الدراسػػة لهسػػتوى األسػػباب وراء الصػػهت التىظيهػػي تبعػػًا إلػػى هتغيػػر الرتبػػة األكاديهيػػة, كهػػا اسػػتخدـ اختيػػار تحميػػؿ التبػػايف 

 ( اآلتي:17األحادي كها ٌو هبيف ىتائجً في الجدوؿ )

إلى متغير (: نتائج تحميؿ التبايف األحادي لتقديرات أفراد الدراسة لألسباب وراء الصمت التنظيمي تبعًا 17جدوؿ )

 الرتبة األكاديمية

 الرتبة
 المجاالت

مجموع مربع  مصدر التبايف
 االنحرافات

قيمة )ؼ(  متوسط االنحراؼ درجات الحرية
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

األسباب اإلدارية 
 والفنية

 0.022 4 0.087 بيف المجموعات
0.020 
 

0.83 
 

 1.151 107 123.177 داخؿ المجموعات
  111 123.264 المجموع

نقص الخبرة 
 الشخصية

 1.013 4 4.051 بيف المجموعات
0.938 
 

0.09 
 

 1.028 107 109.961 داخؿ المجموعات
  111 114.012 المجموع

النفسي 
 واالجتماعي

 0.018 4 0.070 بيف المجموعات
0.016 
 

0.92 
 

 1.125 107 120.418 داخؿ المجموعات
  111 120.488 المجموع

  المتوسط الكمي
 0.189 4 0.756 بيف المجموعات

 0.900 107 96.323 داخؿ المجموعات 0.80 0.21
  111  97.079 المجموع
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( السػػػابؽ, عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف هتوسػػػطات تقػػػديرات أفػػػراد الدراسػػػة لألسػػػباب وراء 17يوضػػػح الجػػػدوؿ )

بعػػًا إلػػى هتغيػػر الرتبػػة األكاديهيػػة, وذلػػؾ عمػػى الهجهػػوع الكمػػي والهجػػاالت الصػػهت التىظيهػػي فػػي الجاهعػػات الفمسػػطيىية ت

الفرعيػػػة الثالثػػػة. بهعىػػػى أف هسػػػتوى الصػػػهت التىظيهػػػي هػػػف وجٍػػػة ىظػػػر العػػػاهميف فػػػي الجاهعػػػات الفمسػػػطيىية ال يختمػػػؼ 

تػػؤدي بالعػػاهميف إلػػى  بػػاختالؼ الرتبػػة األكاديهيػػة لػػدى ٌػػؤالء العػػاهميف, وأف ٌىػػاؾ هتغيػػرات أخػػرى غيػػر الرتبػػة األكاديهيػػة

 & Huang; Vliertالصػهت التىظيهػي. وعىػد هقارىػة ٌػذي الىتيجػة هػع الدراسػات السػابقة تبػيف أىٍػا تتفػؽ هػع دراسػات )

Vegt, 2005 ؛Fard & Panahi, 2010 ,؛ 2012؛ صالح والحياليJaber et al, 2013 ,؛ 2015؛ عبػد الٍػادي

Salah-Ud-Din, 2015 ,ت ىتائجٍػػا إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا لمعواهػػؿ (؛ التػػي توصػػم2019؛ هعػػروؼ

 Tangirala؛ 2007الهؤثرة في الصهت التىظيهي تبعًا لهتغير الرتبة األكاديهية. بيىها تعارضت هع دراسات )الشوابكة, 

& Ramanujam, 2008 ,ريػة بػيف تقػديرات العػاهميف تبعػًا 2018؛ إسػهاعيؿ (؛ التػي أظٍػرت ىتائجٍػا وجػود فػروؽ جٌو

 لهتغير الرتبة األكاديهية لصالح الرتب الهتدىية.

 التوصيات

 اآلتية: التوصيات الباحث يقترح الدارسة وهىاقشتٍا إليٍا توصمت التي الىتائج ضوء وفي  

ـ بعػدـ  .1 يىبغي عمى رؤساء الجاهعات تعزيز وتقوية روح الهصارحة لمعاهميف اإلدارييف واألكػاديهييف هػف خػالؿ إشػعاٌر

 صاح عف هقترحاتٍـ وهشاركاتٍـ.الخوؼ هف اإلف

 أكبر صالحيات الكفاءة وهىحٍـ هف عالية بهستويات يتهتعوف ههف العاهميف األفراد بعض وهسؤوليات هٍهات زيادة .2

 .الهشكالت وحؿ القرارات التخاذ

 يتقػدـ تػيال والهبػادرات تقػديـ االقتراحػات وكػذلؾ العهػؿ فػي جديػدة طرؽ وأفكار استخداـ عمى العاهميف اإلدارة تشجع .3

 . بٍا الهرؤوسيف

لمتأكد هف بقػاء هسػتويات الصػهت التىظيهػي فػي  وألخرى فترة بيف هيداىية دراسات بإجراء الجاهعة رئاسة قياـ ضرورة .4

 الهعدالت الهطموبة.

 .إىشاء جٍة رسهية تدعـ حقوؽ العاهميف والتكمـ عف هشاكمٍـ واقتراحاتٍـ بصفة هستهرة .5
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ف قبػؿ اإلدارات العميػا لمهؤسسػات الهبحوثػة لتعزيػز الشػفافية فػي تػدفؽ الهعموهػات وتوصي الدراسػة بضػرورة التوجػً هػ .6

الهوثػػوؽ فيٍػػا عػػف أعهالٍػػا لمعػػاهميف فيٍػػا, لهػػا لٍػػذي القيهػػة هػػف أثػػر إيجابيػػًا فػػي تقميػػؿ هسػػتوى الصػػهت التىظيهػػي وبالتػػالي 

 تعزيز الثقة لدى العاهميف في هؤسساتٍـ

هت التىظيهػػي فػػي عالقتػػً بهتغيػػرات تربويػػة وىفسػػية هختمفػػة وعمػػى بيئػػات إجػػراء الهزيػػد هػػف البحػػوث التػػي تخػػص الصػػ .7

 وعيىات هختمفة.

 .خوؼ دوف التحدث عمى قادريف يجعؿ الهوظفيف الذي التىظيهي الهىاخ وتٍيئة الهؤسسات دعـ عمى .8

 المراجع العربية:

ا عمي االحتراؽ الوظيفي ألع2018اسهاعيؿ, عهار ) .1 ضاء الٍيئة الهعاوىة (. هحددات الصهت التىظيهي وأثٌر

بجاهعة هديىة السادات "دراسة تطبيقية". بحث هىشور عمى شبكة االىترىت عمى الهوقع: 

ile:///C:/Users/alanwar/Desktop./pdf. 

(. ظاٌرة الصهت التىظيهي بالهؤسسات العهوهية الجزائرية, دراسة هيداىية 2016بوهىقار, هراد ووادي, أهيف ) .8

 , جاهعة باجي, عىابً, لجزائر.221-235 ,(10)6, هجمة رؤى اقتصاديةعىابة. بهؤسسة اتصاالت هديىة 

 العاهة األردىية. الهؤسسات في العاهميف لدى التىظيهية الثقة التىظيهي عمى الصهت أثر.  (2009)راهي الختاتىة, .3

 .الٍاشهية االردىية الههمكة, هؤتة جاهعة هىشورة, غير هاجستير رسالة

الجاهعة  لواء في الخاصة الهدارس وهعمهات هعمهي لدى التىظيهي الصهت هستوى (.2016خوالدة, عايد ) .4

 هديريٍـ. رسالة هاجستير غير هىشورة, جاهعة اليرهوؾ, االردف. لدى السائدة القيادية باألىهاط وعالقتً

 بميبيا. رسالة هاجستير, جاهعة سرت. أثر الصهت التىظيهي عمى هراحؿ صىع القرار (.2015الشاطر, هيالد ) .5

(. هستوى الصهت التىظيهي لدى القيادات اإلدارية األكاديهية في الجاهعة األردىية العاهة 2007الشوابكة, عساؼ ) .6

 جاهعة هىشورة,  وعالقتً بالوالء التىظيهي لمهرؤوسيف والهشاركة في صىع القرارات التىظيهية. أطروحً دكتوراي غير 

 .األردف العربية, عهاف

(. العالقة بيف ىفخ الصافرة والصهت التىظيهي دراسة تحميمية آلراء عيىة هف 2012حيالي, سىدية )صالح, سرهد وال .7

 .98-85,(109)34هجمة تىهية الرافديف,هوظفي جاهعة الهوصؿ. 
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(. أثر الصهت التىظيهي عمى فاعمية القرارت االدارية. رسالة هاجستير غير هىشورة, 2015عبد الٍادي, أهيرة ) .8

 رة.جاهعة الهىصو 

, 234-233(,1)24,هجمة بابؿ(. الصهت التىظيهي وأثرة في أداء العاهميف. 2016عبود, زيىب وظفر, حسيف ) .9

 العراؽ.

 هجمة حالة. دراسة االدارية: القرارات في صىع  الهشاركة عمى التىظيهي الصهت أثر (2004). عبير  الفاعوري, .10

 .171-158(, 2)19 ,والدراسات لمبحوث هؤتة

(. هحددات سموؾ الصهت ا لتىظيهػي لػدى أعػضاء ٌيئػة التدريس بجاهعة الهمؾ عبد  2015ح عمي )القرىي, صال .11

 .322-297(, 96, )هجمة هستقبؿ التربية العربيةالعزيز وعالقتً ببعض الهتغيرات التىظيهية والديهغرافية. 

 العاهة لمهؤسسات يداىية تحميميةه دراسة القرارات. صىع عهمية في التىظيهي الصهت أثر. 2007)آهاؿ ) الهجالي, .12

 .األردف األردىية, الجاهعة هىشورة, غير دكتوراي أطروحة األردىية,

دراسة هيداىية بالهركز  -(. قياس هستوى الصهت التىظيهي لدى أعضاء ٌيئة التدريس 2019هعروؼ, ٌواري ) .13

 .167-150(, 3)12, هجمة دراسات ىفسية وتربويةغميزاف. –الجاهعي أحهد زباىة 

 .القاٌرة: كمهات عربية لمترجهة والىشر حرية التعبير.(. 2013ىايجؿ, وبيرتف )ترجهة زيىب سيد( ) .14

يبي, عبداهلل ) .15 الهجمة . التىظيهي الصهت في القصيـ بهىطقة الحكوهية الدوائر في السائد الهىاخ أثر 2014).الٌو

 .389 -365(,3)10, األردىية في ادارة االعهاؿ

راف دار . عهاف: الىظرية والتطبيؽ بيف اإلداري التدريب (1993). تاح عبدالف هحهد ياغي, .16  والتوزيع. لمىشر ٌز

 عيىة آلراء استطالعية التىظيهي دراسة الصهت هظاٌر في التىظيهي الهىاخ أبعاد ( أثر2015يوسؼ, هيٍفاف ) .17

 ستاف. , اقميـ كرد67-33(, 1)4,هجمة جاهعة زاخوزاخو.  جاهعة في اإلدارييف الهوظفيف هف
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Master’s thesis, Suleiman Demirel university Isparta, Turkey. Retrieved from: 
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