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 :الملخص
أعضاء هيئة ي الصمت التنظيمي لدي الموظفين و التعرف علي مستو  إلىالدراسة  هدفت       

قام  ت الدراسة منهج دراسة الحالة،، و لتحقيق أهداف الدراسة، أتبعالتدريس بكلية العلوم التقنية درنة
ومعامل تم التأكد من مصداقيتها و علي بعض الدراسات السابقة،  اعتمادا   الباحثون بتطوير استبانة

ين بكلية العلوم التقنية درنة، الموظفالدراسة في أعضاء هيئة التدريس و تمثل مجتمع الثبات لها، و 
لتحليل بيانات الدراسة تم االستعانة بالحاسب ( موظفا  وعضو هيئة تدريس، و 011والذي بلغ قوامه )

 إن: أهمها ائجالعديد من النت إلىتم التوصل و  ،SPSS)  ) إحصائيتحليل برنامج  اآللي و استخدام
قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يؤمل لعام للصمت التنظيمي جاء مرتفعا ، و المستوي ا

 للحد من الصمت التنظيمي بكلية العوم التقنية درنة. إتباعها
، الموظفين ، أعضاء هيئة لصمت التنظيمي ، كلية العلوم التقنية درنة ا الكلمات المفتاحية:

 .التدريس

Abstract: 
The study aimed to identify the level of organizational silence among the 

staff and faculty members at the College of Technical Sciences in Derna, 

and to achieve the objectives of the study, the study followed the case study 

approach. In the faculty and staff members of the College of Technical 

Sciences in Derna, which reached a strength of (100) employees and a 

faculty member, and to analyze the study data, a computer was used and a 

statistical analysis program (SPSS) was used, and many results were 

reached, the most important of which are: The general level of 

organizational silence It was high, and the study presented a set of 
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recommendations that it is hoped to follow to reduce organizational silence 

at the Faculty of Technical Sciences, Darnah. 

Keywords: organizational silence, faculty of technical sciences, Darna, 

staff, faculty members..  

 : المقدمة
المنظمات الحكومية علي حد سواء عددا  من المشكالت فيما و  األعمالتعاني منظمات 
قد أتاح علم السلوك التنظيمي من خالل و الجماعات داخلها. و  األفراديتصل بسلوك 

لمشكالت والعوامل المسببة لها وعالقاتها مع المشكالت تدخالته المختلفة التعرف علي هذه ا
هذه المنظمات  تهدديأتي الصمت التنظيمي كأحد المشكالت التي باتت . و خرى األالظواهر و 
حجمها ا بغض النظر عن نوعها و نشاطها و تقدمهنجاح أي منظمة و ، فعليها تؤثر سلبا  و 

ذا مهما في هللمرؤوسين دورا  أساسيا  و  إنبل  المديرين فحسبا  لجهود القادة و ليس نتاج
ناء  علي فاعلية العاملين فيها تميز أدائها يتحددان بسات و فعالية المؤس, فالتطورالنجاح و 

موردا  هاما  من موارد مرؤوسيها علي حد سواء، فالعنصر البشري وتميز أداء قادتها و 
أصال  من أصولها، حيث أدركت المنظمات ان مفتاح نجاحها يتمثل في الموارد المنظمة و 

االبتكار من خالل و التعلم و  اإلبداعو  در رئيسي للتغييرفهي مص، االبشرية التي تمتلكه
ها من البقاء في التي تعتبر العامل الرئيسي الذي يمكنعرفة التي تأتي من هذه الموارد و الم

 (.  kbarian et alK 2015التكيف مع المستجدات في الوقت المناسب )سياق المنافسة و 
ال القضايا التي ون الصمت حينجد ان اغلب العاملين في منظماتنا يلتزم األخيرة اآلونةفي 

ان كانت و  حتىمعارضة  أليعدم تقبل هذه المنظمات  الىالسبب يعود تحدث في العمل و 
من جهة أخري قناعة هؤالء رعية اذ تعدها تهديدا  لوجودها ومصالحها هذا من جهة و ش

عديلها مية القائمة بدال  من تالتنظي األوضاعلتغيير  إمكانيةبأنه ال توجد هناك  األفراد
مقاومتها كذلك خشيتهم من فقدانهم لمراكزهم الوظيفية أو خسارتهم لحوافز مادية كان من و 

الي علي فقدانهم الثقة بأنفسهم وشعورهم بالعجز المتوقع الحصول عليها مما ينعكس بالت
 (. 633, ص 4102) الوهيبي , . أدائهمبالتالي علي تطوير الدافعية للتعلم و  انخفاضو 
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 دراسة : مشكلة ال
وتؤثر سلبا  على فاعلية  المؤسساتيأتي الصمت التنظيمي كأحد المشكالت التي باتت تؤرق 

إدارية أصبحت مشكلة الصمت التنظيمي ظاهرة , و ائها وتحقيقها ألهدافها المنشودةوكفاءة أد
عوامل والمتغيرات التنظيمية في المؤسسة و تتأثر بالعديد من ال لها بعد اجتماعي قائم

ي الصمت التنظيمي , لذا جاءت هذه الدراسة كمحاولة للكشف عن مستو غيرهاديموغرافية و وال
بالتالي يمكن صياغة و ، درنة بكلية العلوم التقنيةأعضاء هيئة التدريس لدي الموظفين و 

 :مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي 
 بكلية العلوم التقنية أعضاء هيئة التدريسي الصمت التنظيمي لدي الموظفين و ما مستو 
 درنه ؟

  -:  التالية النقاطيسعى البحث لتحقيق أهداف الدراسة : 

 بكلية أعضاء التدريس والموظفين لدى  التنظيمي الصمت مستوى على التعرف
 درنة. – العوم التقنية

 من خالل التعرف علي  إتباعهاالمقترحات التي يؤمل بعض التوصيات و  تقديم
مساعدة المؤسسة للتغلب علي في كلية العلوم التقنية درنة, و  ميمستوي الصمت التنظي

 .أسباب الظاهرة
 تكمن أهمية الدراسة في األتي:أهمية الدراسة : 

 عام  شكلب التنظيمي السلوك لمجا في للباحثين جديدةق آفا البحث هذا يفتح قد
 .وصاخص لتنظيميا الصمت موضوع يـفو
 لسلوك ن موضوع مهم من مواضيع االدراسة تكتسب أهمية كونها تتحدث ع

 .(الصمت التنظيميالتنظيمي )
  كلية العلوم  إدارةسوف تعود بالفائدة علي  إليهاالنتائج التي سوف يتم التوصل

 التقنية درنه.
   تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل إثرائها للمعرفة العلمية لهذا النوع من الدراسات

 نية ، ومجال العلوم اإلدارية بصفة خاصة.في مجال العلوم االجتماعية واإلنسا
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  التي ترافق منظمات األعمال علي اختالف  اإلداريةالصمت يعد من الظواهر
كل لم يتم التعرف علي مسبباته بش اإذو تؤثر بشكل سلبي علي سير العمل,  هيأنواعها و 

 ية العمل.التأثير علي كفاءة و فاعلو  اإلنتاجيةانخفاض  إلىعلمي سوف تؤدي هذه الظاهرة 
 

 سيكون نطاق الدراسة على النحو اآلتي: حدود الدراسة :

بكلية العلوم التقنية  أعضاء هيئة التدريسو الموظفين دفت الدراسة : استهالحدود البشرية
 .درنة

 موضوع الصمت التنظيمي. : تناولت الدراسةالحدود الموضوعية

بكلية العلوم التقنية اء هيئة التدريس أعضو : تم إجراء الدراسة على الموظفين الحدود المكانية
 درنة.

 .( 4141الحدود الزمنية: تم تجميع بيانات الدراسة خالل )شهر مارس عام 

 مفهوم الصمت التنظيمي :
كية السلو اهيمـالمف شأن ذلك في شأنه التنظيمي الصمت لمفهوم محدد تعريف تقديم يصعب

 إضافة ,التنظيمي صمتـال ستوىـم اسـيلق اـعليه متفق مقاييس وجود لعدم نظرا؛ ىاألخر
فقد تناول العديد من الباحثين مفهوم السلوك,  هذا تناولت التي والبحوث الدراسات قلة ًإلى

القوانين والجماعات و  األفرادالصمت التنظيمي من منظور القوي المؤثرة في العالقات بين 
 األنظمة إن( Van&et.al. ,2003:54)  خرون آويري فان و  ,نظمة لتلك العالقاتالم

التحدث حول المشاكل الجماعات تحول دون و  لألفرادالعالقات الرسمية والتعليمات و 
 اإلجراءاتدرجة وضوح القواعد و  ان المنظمات تختلف فيما بينها من حيثالتنظيمية، و 

د القواعو  اإلجراءاتالتي تحكمها، فهناك بعض المنظمات تتصف بدقة  األنظمةالمتبعة فيها و 
، في حين نجد أن هناك عليه الواجبات المترتبةمتبعة فيها وصالحية كل فرد ومسؤولياته و ال

الالزمة لسير  األنظمةو  اإلجراءاتصف بالغموض وعدم وضوح القواعد و بعض المنظمات تت
 .العمل فيها
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حجب  إلىه: ميل المرؤوسين في المنظمات ( علي أن4102في حين عرفه )الوهيبي, 
تجنبا ألي ردود فعل سلبية قد االقالمعلومات و  تراحات لرؤسائهم أو إخبارهم عن المشكالت  

تترتب على ذلك"، ويركز هذا التعريف على أن السبب الرئيس للصمت التنظيمي يرجع إلى 
وهو ما ر، خوف الفرد من رد الفعل، كاالنتقاد من قبل الزمالء، العقاب من قبل رئيسه المباش

 (. et al,2003 ) Dyneلدراسة  يعرف بالصمت الدفاعي وفقا  
 انتشار منع :بأنه Miliken&(Morrison, 4111: 817وميليكن") "موريسونفه وعر

 إلى تشيركما  ،العاملين األفراد لقب من المحتملة والمشكالت القضايا لوـح اتـالمعلوم
 إدراك ملديه والذين ميةيظالتنكل المشا لًحوراكا إد تولد التي الجماعي عورـالش ةـديناميكي

 .نتشارهاا عـلمن ةـالمنظميكل المشا لحو دثالتح الحكمة رـغي نـم هـبأن
باالحتفاظ بالمعلومات الهامة،  ( بأنه : قرار واع من جانب العاملين4102و يعرفه القرني ) 

حول قضايا العمل أو  اإلدارةخبراتهم مع وعدم رغبتهم في مشاركة معارفهم وأفكارهم و 
 لتحسين بيئة عملهم.

 اآلراءعلي أنه : صمت ينطوي علي حجب  Pinderو  Harlosعرفه ايضا  كل من و 
الذين  أولئكالتعبيرات الحقيقية علي الظروف التنظيمية من قبل بعض أعضاء المنظمة من و 

 Shojaie, Hasal&Ghasem, 2011)) هم في وضع يمكنهم من تغيير تلك الظروف
ثون أن الصمت التنظيمي هو ظاهرة جماعية من خالل التعاريف السابقة، رأي الباح   

 إخفاءمن المدراء ليتم من خاللها حجب و الخوف تجة عن شعور العاملين بالتهميش و نا
 .اهتماماتهمو  آلرائهمالعمال 

 أسباب الصمت التنظيمي :
المتمثلة ي الجامعات و انتشار الصمت التنظيمي ف ىالتي تؤدي ال األسبابهناك العديد من 

 : األتيفي 
 العليا من حيث الرسمية في السلطة. اإلدارات تتبناهاالقيادية التي  األدوار -
 ، و التحيز، خصائص القادة الشخصية.لإلدارةالسلبية  األفعالردود  -
 و المناخ التنظيمي. التنظيميةالثقافة  -
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بالعالقات، وقلة الخبرة،  اإلضرارالعزلة و الخوف من الثقة التنظيمية، و  انعدام -
 .(22-26, 4102)البلهيد,  تنوع السماتواختالف و 

فقدانه بين أفراد عدم التفاهم، و  إلىالقات بين أفراد التنظيم يؤدي تردي مناخ الع -
بمنتهي الحذر والخوف،  األخرالبعض مما يجعلهم يتعاملون مع بعضهم و  التنظيم الجامعي،

 .(022, 4112) الفاعوري,  الحدود أضيقفي  إال اآلراءم تبادل المعلومات و ال يتو 
شعور بعضهم بالعجز، وعدم القدرة علي تغيير الواقع، وتعديل الوضع القائم  -
 تطوير الحال، مما يجعلهم يؤثرون الصمت عن الكالم.و 
ضعف واالنسحاب، وعدم المشاركة والتفاعل، و  لالمباالةاميل بعضهم للسلبية، و  -

 الصمت. إليثارها، مما يدفعهم التحديات التي تواجهمام بهموم جامعاتهم و مشكالتها و االهت
دائما  علي  بأنهاتري يادات جامعاتهم تحتكر الحقيقة، و اعتقاد بعضهم بان ق -

سبة، مما يدفعهم لتفضيل تخشي المحاها ترفض المسألة، وتضيق بالنقد، و صواب، وبأن
 .(31-25, 4102)عوده,  عدم الحديث عن أحوال جامعاتهمالصمت، و 

التي تقف خلف صمت أعضاء هيئة التدريس في  سباباألو من خالل ما سبق تتضح 
التنظيمية هي الغالبة  األسبابأخري شخصية غير أن تنظيمية  و  أسبابالجامعات منها 

ذ كافة التدابير القضاء عليها باتخاالتدريس والتي يمكن معالجتها و  عضو هيئة ىوالمؤثرة عل
م في حل المشكالت يسه إليهاو الوصول  األسبابالصمت، فمعرفة  لقةالالزمة لكسر ح
ن مستوي الصمت التنظيمي تقلل م آلياتيساعد أصحاب القرار علي وضع بطريقة سليمة و 

المهني كما تزيد من حريتهم  استقرارهمطمئنانهم علي مستقبلهم الوظيفي و تزيد من الديهم، و 
ومقترحات لتطويرها، دادا  لنقد جامعاتهم ايجابيا ، وتقديم أراء استع أكثرتجعلهم ي التعبير و ف

 البعد عن الصمت التنظيمي السلبي.وكشف العيوب والسلبيات تمهيدا  للتخلص منها و 
 

 أنواع الصمت التنظيمي :
 هناك نوعين من الصمت التنظيمي و هما : إن إلى ( Sobkowaik, 1997أشار ) 
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هو ( وهو المتعلق بالتحدث أو الكالم، و  Pargmaticالصمت العملي أو الواقعي ) -
لكن في و  إستراتيجيةألسباب هامة أو ألعراض عادة ما يعكس غاب الكالم أو المحادثة 

 صورة دبلوماسية حيث يمكن الرد بعيدا  عن الموضوع محل المناقشة.
هو يعتمد علي الصوت بمعني عدم التحدث او ( و   Acousticالصمت الصوتي ) -

 أو مقترحات بشكل عام. ءأرا ر، حيث يمتنع الفرد عند أبداءأمو  أيةالتكلم في 
 نوعين و هما : ى( الصمت ال Kostiuk, 2012كما صنف )  
عدم التحدث  إلى األفراد( : حيث يميل  IgnoranceSilentce ) همالاإلصمت  -

مصلحة  يهملون األفراد بالتالي وجودة بمكان العمل و بهدف التستر علي بعض االنحرافات الم
 ىحرافات قد تضر بالمنظمة علي المدان أيةعن  خباراإليمتنعون عن المنظمة بشكل عام و 

 البعيد.
الصمت علي  ىال األفراد( : حيث يميل Techlical Silenceالصمت التكنيكي ) -

للمخاوف و التهديدات  إدراكهمتوفر فرص االتصال و ذلك بعد التحدث و  إمكانيةالرغم من 
الفعال األمثل و  األسلوبهو  الناتجة عن الحديث، حيث يعتقدون أن الصمت في هذه الحالة

 لتفادي المشكالت.
 

 مصادر الصمت التنظيمي :
 عدة مصادر منها : ىصنفت مصادر الصمت التنظيمي ال    

 :األتيالمصادر المهنية الضاغطة: و تتمثل في  -0
و الزمالء و  اإلدارةيعد نقص المساندة من قبل ) ساندة االجتماعية:نقص الم -

واجهته  إذاال سيما النفسي، و  باألمنعدم شعور الفرد لور الصمت، و ( مصدرا  مهما  لتباألسرة
 المشكالت أثناء قيامه بمهامه الوظيفية.بعض الصعوبات و 

املون غير واثقين من هو حالة من الشك تحدث عندما يكون العغموض الدور: و  -
يتوقعه  االختالف بين ما إلىيرجع غموض الدور ، و األهدافه وسائلهم لتحقيق هذأهدافهم، و 

يعمله بالفعل. و يوجد العديد  أنمن الفرد العامل في عمله، و بين ما يجب عليه  اآلخرون 
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، و من العوامل التي تتسبب في حدوث غموض الدور، منها : مدة بدء العمل الوظيفي
 أخري، و وجود مدير جديد للعمل. ىاالنتقال من وظيفة ال

من مظاهر العمل داخل المؤسسات  يا  زيادة أعباء العمل: و التي تعد مظهرا  سلب -
 (. 684: 4102الوهيبي,والشركات )

 المصادر الشخصية و النفسية: و تتمثل في التالي: -4
الجنس: تبين بان الهوية الجنسية ليس لها اي اثر في تعرض الفرد للصمت، فانه  -

عرضة لضعف  أكثرالذكور فهم  أما، عرضه للصمت من الذكور أكثر اإلناثيعيد بان 
 .اآلخرينالهتمام بالتعامل مع ا

عرضة للصمت من  أكثرمستوي التعليم  أصحاب األفراد إنمستوي التعليم:  -
 المستوي التعليمي المنخفض. أصحاب

ان التقدم  ،عرضت للصمت أكثرالمنخفضة  األعمار أصحاب األفراد إنالعمر:  -
 (. 4: 4112في العمر يؤدي لزيادة الخبرة في الوظيفة. ) الفاعوري, 

 
 الدراسـات السابقة :

هدفت الدراسة إلى التعرف على ضغوط العمل والصمت :  (0202دراسة وائل ) -
التنظيمي لدى الموظفين اإلداريين بشركة ليبيا للتأمين بمدينة بنغازي، إضافة إلى الوقوف 
على طبيعة األثر بين ضغوط العمل على الصمت التنظيمي بالشركة قيد الدراسة، ولتحقيق 

اف الدراسة، اتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة، فقد قام الباحث بتطوير استبانة معتمدا أهد
على بعض الدراسات السابقة، وقد تمثل مجتمع الدراسة في الموظفين اإلداريين بشركة ليبيا 

( موظفا إداريا . كشفت الدراسة أن المستوى 21للتامين بمدينة بنغازي، والذي بلغ قوامه بـ )
لضغوط العمل جاء ضعيفا بينما الصمت التنظيمي كان متوسطا؛ أظهرت الدراسة  العام

وجود أثر ذو داللة إحصائية لضغوط العمل على الصمت التنظيمي عند مستوى داللة 
(، أوضحت الدراسة أن بعد فقدان األمان الوظيفي كأحد أبعاد الضغوط كان له %2معنوية )

قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يؤمل  تأثيرا على الصمت التنظيمي، وأخيرا
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للحد من مستوى ضغوط العمل والصمت التنظيمي بشركة ليبيا للتأمين محل  إتباعها
 الدراسة.

ين كل من أسباب الصمت دراسة العالقة التأثيرية ب إلى: هدفت  (0202دراسة زينب ) -
الذي و  ملين في رئاسة جامعة بابلقد تم أجراء الدراسة علي العاالتنظيمي وأداء العاملين، و 

السلبية المترتبة علي سكوت  لآلثار إدراكهم ىومد أرائهمبشكل عشوائي لمعرفة  اختيارهمتم 
، تم توزيع أدائهممدي تأثيرها علي مستوي عن المشاكل التي تحدث في العمل و الموظف 

الصمت  ألسبابهناك تأثير سلبي واضح  إناتضح علي العاملين و  استبانة( 011)
 شيءهذا و  إيجابيما عدا الغياب فأن التأثير كان  باألداءفي المؤشرات الخاصة  التنظيمي

محاولة معرفة  منطقي، كما أوصت الدراسة بضرورة األخذ بنظر االعتبار أراء العاملين و
معهم ومحاولة الوصول  ةدائمن منها داخل العمل من خالل عقد لقاءات و المشاكل التي يعان

 مشاكل يصعب التعامل معها.  ىل لها كي ال تتحول مستقبال  اللو ح إلى

التعرف علي مستوي سلوك الصمت  ىهدفت الدراسة ال ( :0222دراسة القرني ) -
الكشف عن مستوي مناخ ة الملك عبدالعزيز، و التنظيمي لدي أعضاء هيئة التدريس بجامع

الكشف عن العالقة س، و وجهة نظر أعضاء هيئة التدري الصمت التنظيمي بالجامعة من
 مستوي كل منتنظيمي لدي أعضاء هيئة التدريس و االرتباطية بين مستوي سلوك الصمت ال

نظيمي االلتزام التو  اإلجرائيةالثقة في الرؤساء و العدالة متغيرات مناخ الصمت التنظيمي، و 
ات بين متوسط اإلحصائيةالكشف عن الفروق ذات الداللة لدي أعضاء هيئة التدريس، و 

عينة الدراسة حول تقديرهم لمستوي كل من سلوك الصمت التنظيمي و مناخ  أفراداستجابات 
ث ( فردا ، حي074الصمت التنظيمي باختالف المتغيرات. وقد تكونت عينة الدراسة من )

: ان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز أهمهاأظهرت الدراسة عدة نتائج 
 توفر مناخ ىجة ضعيفة، كذلك أشارت النتائج اللتنظيمي بدر يمارسون سلوك الصمت ا

موجبة  ةارتباطي ةوجود عالق ىصلت الدراسة ايضا  التو الصمت التنظيمي بدرجة متوسطة، و 
 بين سلوك الصمت التنظيمي لدي أعضاء هيئة التدريس ومناخ الصمت التنظيمي بالجامعة.
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أجريت في بيئات مختلفة ، يتضح انها  ومن خالل استعراض الدراسات السابقة ، والتي   
ركزت علي تناول مفهوم سلوك الصمت التنظيمي علي حده أو معرفة عالقته بموضوعات 
تنظيمية أخري، كما تبين أنها تتفق مع بعضها البعض على تداعيات الصمت التنظيمي  في 

و  أهدافهاالف أداء األفراد والمنظمات، فالدراسات تناولت موضوع الصمت التنظيمي مع اخت
مجتمعاتها و لكن أكدت التأثيرات السلبية للصمت و أهمية كسر حاجز الصمت في 

االختالف جاء في  الدراسات فيما بينها من حيث األبعاد والمتغيرات   إن االمنظمات، كم
التي تم التركيز عليها من جانب كل دراسة، مما يجعل الباب مفتوحا  ألي باحث لسد هذه 

حثية، واإلسهام في إثراء الجانب المعرفي أو التطبيقي في موضوع الصمت الثغرة الب
 التنظيمي.

 :الطريقــة واالجـراءات
   الدراسة:منهج 

هو و  للدراسة، حدد الباحثون المنهج المالئم أسئلتها ىعل اإلجابةو  الدراسة ألهدافتحقيقا    
استجواب جميع مراد دراستها بالظاهرة ال فهو يصفالمنهج الوصفي بأسلوب دراسة الحالة, 

  .مجتمع البحث أفراد
 

 ،درنه بكلية العلوم التقنيةأعضاء هيئة التدريس ين و يتمثل في الموظف مجتمـع الدراسة :
استرجع منها ، و بالكليةأعضاء هيئة التدريس ( استبانة علي الموظفين و 011حيث تم توزيع )

 ( . %70ة )ما يشكل نسب ( استبانة صالحة لالستخدام وهو70)
 
كوسيلة لجمع البيانات الالزمة  Questionnaireتم استخدام االستبانة   أداة الدراسة : 

 لتحقيق أهداف الدراسة ، حيث تم تقسيمها إلى جزئين هي :

من االستبانة يحتوي على بيانات عامة عن المشاركين، وهي النوع والعمر و  الجزء األول
 يعة العمل.المؤهل العلمي، مدة الخدمة و طب
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مقياس الصمت التنظيمي: يتكون المقياس من عشرة عبارات، مستمدة مـن أداة  الجزء الثاني
( مع إجراء بعض التعديالت عليهما بما يتالءم مع أهداف 4103القيـاس التي أعدها يوسف)

الخماسي والمكون من خمس درجات،   Likertالدراسة، والمقياس ُمقاس على مقياس 
والمصاغة بشكل سلبي، وفقا  اآلتي: )موافق تماما ، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق 

 .تماما  (

  : ثبات أداة جمع البيانات وصدقها
: للتأكد من ثبات االستبانة، ُأجري اختبار معامل الثبات الداخلي عن Reliability الثبات 
( وقد بلغت SPSS، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ) Alpha Cronbachطريق 

 (، وتعتبر هذه القيمة مرتفعة1.777الصمت التنظيمي )قيمة معامل الثبات لمقياس 
(Sekaran andBougie ,2010) مما يشير إلى ثبات االستبانة وقوة تماسكها الداخلي ،

 .حة لدى القارئ لهاوأن االستبانة واض مما يجعلها يمكن االعتماد عليها،

 Statistical : تم استخدم طريقة الصدق الذاتي أو اإلحصائي Validity الصدق
validity في إيجاد صدق مقياس الدراسة، والذي ُيقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات

(، مما يدل على الثقة 1.524)الصمت التنظيمياالختبار، فقد بلغ معامل الصدق لمقياس 
 قياسي الدراسة وأنه ُمصمم فْعال  إلى ما يجب قياسه.في صدق م

عضو هيئة تدريس، ( موظفا  إداريا  و 100تمثل مجتمع الدراسة ) االستبانة:توزيع استمارة 
( استمارة صالحة 70طريقة المسح الشامل، حيث تم توزيع االستبانة، واسُترِجعت ) إتباعوتم 

وهى نسبة يمكن االعتماد عليها في الدراسة ، %70للتحليل اإلحصائي، وُتشكل ما نسبته 
من االستبانات الموزعة، وتعتبر نسبة مقبولة إحصائيا  في مجال الدراسات واألبحاث العلمية، 
وقد توزعت عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية على النحو اآلتي والموضحة 

 (:0بالجدول )
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 (: خصـائص المشاركون في الدراسـة1)رقم جدول 

 
ساليب اإلحصائية لتحليل بيانات : قام الباحثون باستخدام بعض األالمعالجــة اإلحصائية

الدراسة المتحصل عليها من خالل االستبانة، وذلك لتحقيق أهداف الدراسة، وبعد االنتهاء 
من جمع البيانات تم مراجعة وترميز االستبانات المجمعة والصالحة للتحليل  بناء  علي 

(، 4ل )الُمقاس بخمس درجات والموضح بالجدو درجات  مقياس ليكرت المقاس بخمس 
( ، ثم ُقسم على 2=0-2الخماسي تم حساب المدى ) التحليل ولحساب طول خاليا مقياس 

(، بعد 1.7= 2/2عدد فئات المقياس المطلوب للحصول على طول الخلية الصحيح أي )
ذلك أضيفت هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )أو بداية المقياس وهى الواحد الصحيح( 

لهذه الخلية، وهكذا يصبح  (، وذلك لتحديد الحد األعلى4103 وة ,; زقا4103)بو ضياف،
 .(6الخاليا كما هو موضح بالجدول )طول 

 

 النسبة المئوية العدد مستوى المتغير المتغير

 النوع

 %77.8 63 الذكور

 %22.2 18 إناث

 %111 81 المجموع

 العمر

 %25.9 21 سنة 53أقل من 

 %5535 27 سنة 01سنة إلى  53من 

 %1.33 15 سنة 03سنة إلى أقل  01من 

 %1.35 10 سنة 31سنة إلى أقل  03من 

 %939 8 سنة فأكثر 31من 

 %111 81 المجموع

المستوى 

 التعليمي

 %0349. 1. أقل من الجامعي

 %359.. 5. جامعي

 %04391 .5 ما فوق الجامعي

 %111 1. المجموع

 طبيعة العمل

 

 

 %04391 .5 هيئة تدريس وعض

 %.3531 05 موظف

 %111 1. المجموع
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 Likert( ترميز عبارات مقياس الدراسة وفقًا لمقياس 0جدول )
 السلبيـة العبارات ترميز Likert مقياس في الفئة

 1 تماما   موافق

 . موافق

 5 محايد  

 0 موافق غير

 3 تماما   فقموا غير

 
 (: طول الخلية لمقياسي الدراسة ودرجة الممارسة 5جدول )

 الممارسة درجة ليكرت مقياس في الفئة الخلية طول

 جدا   مرتفع  تماما   موافق .13 أقل إلى 1 من

 مرتفع موافق 34. أقل إلى .13 من

 متوسط محايد 530  إلـى 34. من

 منخفض موافق غير .03  إلـى 530 من

 جدا   منخفض تماما   موافق غير 3  إلـى .03 من

 

وعلى أساس ذلك الترميز تم االستعانة بالحاسب اآللي واستخدام برنامج إحصــائي من حزمة 
، وذلك  Package for Social SciencesStatistical(SPSS)البرمجيات الواردة في 

 وفقا  لآلتي: 

  ثبات مقياس الدراسةReliability  ت أسئلة صحيفة االستبانةد من ثبالتأكل ،
لى تساؤالتها وفرضياتها، من ومدى تجانسها وانسجامها مع مشكلة الدراسة لغرض اإلجابة ع

 Cronbach's Alpha استخدام معادلة ألفا كرونباخب
  صدق مقياس الدراسة للتأكد من قدرة المقياس على قياس ما وضع من اجله، أو

 ها .أن المقياس يقيس الظاهرة المراد قياس
 فقا  ، وذلك لحصر أعداد المشاركين، ونسبهم المئوية، و الجداول التكرارية

  .للخصائص العامة
 مقاييس النزعة المركزية Measures of Central Tendency  المتمثلة في

، وذلك لتحديد تركز اإلجابات حول القيمة The Arithmetic Meanالمتوسطات الحسابية 
ت الدراسة الرئيسية، كذلك تم استخدام مقاييس التشتت المتوسطة لها لجميع متغيرا
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Measures Dispersion  مثل االنحراف المعياريStandard Deviation ُبغية تحديد ،
  Rangeانحرافات اإلجابات عن القيمة المتوسطة لها لمتغيرات الدراسة الرئيسية، والمـدى 

 .ليكرت الخماسي سوفقا  لمقيا متغيرات الدراسة ممارسة درجة على للحكم
 

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتهــا
التنظيمي لدى الموظفين  ما مستوى الصمتمناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الرئيسي : 

 درنة ؟ كلية العلوم التقنيةوأعضاء هيئة التدريس في 
اعضاء بالصمت التنظيمي لدى الموظفين و  تضمنت االستبانة عشر عبارات تتعلق     

محل الدراسة، وعند احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  بالكليةة التدريس هيئ
( ، بلغ 2المعيارية، إلجابات المشاركين في الدراسة عن تلك العبارات الموضحة بالجدول )

.(, وبدرجة 76884(, وبانحراف معياري بلغ )4.6252المتوسط العام لهذا المحور )
عوجه ، دراسة  (4105خليل )لنتيجة مع ما آلت إليه دراسة ممارسة مرتفعة، واتفقت هذه ا

( في أن هناك مستويات متفاوتة 4108جاسم )( ، دراسة 4107، دراسة الكعبي )(4105)
( عبارات محور 2؛  ويوضح الجدول )من الصمت التنظيمي في بيئات تلك الدراسات

 .الصمت التنظيمي لدى الموظفين اإلداريين بالشركة محل الدراسة

محور الصمت التنظيمي لدى الموظفين وأعضاء هيئة (: إجابات المشاركين تجاه 0جدول )

 محل الدراسة بالكليةالتدريس 

الصمت التنظيمي كان  ر( يتضح ان المتوسط العام لمحو 2من خالل الجدول رقم )
درجة الصمت التنظيمي  إن إلى( مما يشير .76884النحراف المعياري )ا( و 4.6252)

 بالمؤسسة مرتفع .

وللتعرف على مستوي الصمت التنظيمي في كل عبارة من عبارات محور الصمت التنظيمي 
 فقرات، قمنا بإعداد الجدول التالي : 01التي بلغ عددها 

 مستوى الممارسة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد

 مرتفعة 533.3. 35090. الصمت التنظيمي
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الموظفين وأعضاء هيئة ه عن عبارات الصمت التنظيمي لدى ت المشاركين تجا(: اتجاها3جدول )

 محل الدراسة ودرجة ممارستها بالكلية التدريس

المتوسط  العبارة ت المحور

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة

ي
يم
ظ
تن
 ال
ت
صم

ال
 

االنتقادات  إليال يحبذ رئيسي المباشر االستماع  1

 في العمل3 أدائهابالمتعلقة 

 مرتفع ..13019 3..535

يغضب رئيسي المباشر عندما أخبره بحدوث مشكلة  2

 في العمل3

 مرتفع 13515.3 33439.

في  ألسلوبهموجه  انتقاديعتبر رئيسي المباشر اي  3

 العمل تحديا3ُ

 مرتفع 1..13.1 30130.

ير سارة عن العمل قد يلحق تقديم اي معلومة غ 4

 من قبل رئيسي المباشر3ي بالضرر 

 مرتفع 1313119 ....3.

يشكك رئيسي المباشر بمصداقية مصدر المعلومات  3

 3إليهعندما ترد  بأدائهالسلبية المتعلقة 

 مرتفع 13.5344 3.504.

معلومات سلبية عن  بأيال يهتم رئيسي المباشر  4

من مرؤوسيه و لكنه يهتم اذا وردت  إليهترد  أدائه

 من رؤسائه3

 مرتفع 1351400 3.504.

يحاول رئيسي المباشر حماية نفسه من االنتقادات  3

 من خالل عدم السماح باي وجهات نظر مخالفة3

 مرتفع .13.011 ..319.

 األخطاءعن  اآلخرينغالبا  ما يلوم رئيسي المباشر  .

 3أخطاهمالتي من الممكن ان ال تكون 

 مرتفع 131.393 31413.

فأن رئيسي المباشر يقوم  العملفي  أخطأتاذا  9

 وظيفيا 3 يبمحاسبت

 مرتفع 13103.4 .3153.

 أديتالمباشر اذا رئيسي من ان يعاقبني  أتخوف 11

 مخالفا  لرأيه3 رأي

 مرتفع .1350.4 310.1.

( ان قيمة الوسط الحسابي لفقرات محور الصمت التنظيمي 2يتضح من خالل الجدول رقم )
ئيس المباشر ال يحبذ االستماع ان الر  ( للفقرة التي تنص2من  6.6748قد تراوحت بين )

 من حيث قيمة الوسط األولىلمرتبة التي جاءت باتقادات المتعلقة بأدائه في العمل، و االن إلى
و من حيث فعة من قبل أعضاء عينة الدراسة, وجود درجة موافقة مرت ىالحسابي, و يشير ال

( و التي تنص علي غضب المدير عن ما أخبره 4م )قيمة الوسط الحسابي جاءت الفقرة رق
بحدوث مشكلة في العمل بدرجة مرتفعة من الموافقة من قبل أفراد عينة الدراسة, حيث 

 (.4.2385المتوسط الحسابي كان )
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( بمتوسطات حسابية متساوية حيث كانت هناك موافقة 3,  2كما جاءت أيضّا الفقرات )
( جاءت ايضّا 2(. الفقرة رقم )4.4623اسة بمتوسط حسابي )مرتفعة من قبل أفراد عينة الدر 

( 01(، كما جاءت ايضّا الفقرة رقم )4.4444حيث كان متوسطها الحسابي)بموافقة مرتفعة 
رائيا  مخالفا  لرأيه بدرجة موافقة مرتفعة من  أديتالمتعلقة بالتخوف من معاقبة المدير لي اذا 

( بدرجة 5)و جاءت الفقرة رقم   (.4.0270الحسابي )قبل أفراد العينة، حيث بلغ متوسطها 
اذا أخطأت في عملي فأن رئيسي المباشر يقوم  ههي تنص علي أنموافقة مرتفعة أيضّا و 

( جاءت 8(،  كذلك الفقرة رقم )4.0627بمحاسبتي وظيفيا  و كان المتوسط الحسابي )
( 7جاءت الفقرة رقم ) يرةاألخ(، و في المرتبة 4.1577بموافقة مرتفعة و بمتوسط حسابي )

عن األخطاء التي من الممكن  اآلخرينو التي تنص علي أن رئيسي المباشر غالبا  ما يلوم 
بمتوسط فعة من قبل أفراد عينة الدراسة و ان ال تكون أخطائه، حيث جاءت بدرجة موافقة مرت

 (.4.1308حسابي قيمته ) 

 :خالصة نتائج الدراسة 
نات الدراسة تم التوصل إلى العديد من النتائج يمكن إيجازها فيما لبيا من خالل التحليل   

 يلي :

 أعضاء هيئة و  الموظفين أفصحت الدراسة أن المستوى العام للصمت التنظيمي  لدى
 بمدينة درنة جاء مرتفعا .   بكلية العلوم التقنيةالتدريس 

  المتعلقة بأدائه  داتاالنتقا إلىاالستماع  ال يحبذأسفرت الدراسة أن الرئيس المباشر
بحدوث مشكلة في  إخبارهفي الترتيب أن الرئيس المباشر يغضب عندما يتم  في العمل، تاله

انتقاد موجه ألسلوبه في العمل تحديا   له, و أما  أيعتبر الرئيس المباشر يالعمل، بينما 
جاء  غير ساره عن العمل قد يلحق الضرر لي من قبل رئيسي المباشر معلومة أيتقديم 

 مرتفعا  ايضا .
  كشفت الدراسة أن الرئيس المباشر يشككك بمصداقية مصدر المعلومات السلبية

 عندما ترد إليه.  بأدائهالمتعلقة 
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  أظهرت الدراسة أن الرئيس المباشر يحاول حماية نفسه من االنتقادات من خالل
عن األخطاء التي من  اآلخرين ما يلومعدم السماح بأي وجهات نظر مخالفة له وأنه غالبا  

 أخطائهم. ال تكون الممكن ان 
  أوضحت الدراسة أن أغلب المبحوثين يتخوفون من معاقبة الرئيس المباشر لهم إذ

 مستوي الصمت التنظيمي. ارتفاعأدي إلي  األمر, و هذا آلرائهمخالفة  أرائهمكانت 
 

 توصيات الدراسة :  
قدم مجموعة من التوصيات التي يؤمل إتباُعها الدراسة تُ  إليهامن خالل النتائج التي توصلت 

 والمتمثلة في اآلتي: 

ومنسوبي التعليم عموما بمفهوم سلوك  العالي،زيادة وعي القيادات في التعليم  -
الصمت التنظيمي وآثاره على بيئة العمل، من خالل إلقاء العديد من المحاضرات والنشرات 

يئة العمل وفتح المجال إلطالق الطاقات وورش العمل واللقاءات، في مسعى لتحسين ب
 اإلبداعية، والسعي إليجاد بيئة تسمح بالتطوير.

القيادية من خالل  األعمالتمكين أعضاء هيئة التدريس والموظفين لممارسة  -
وتفويضهم لبعض الصالحيات التي تسهم في إيجاد صف ثاني  القرار،إشراكهم في صنع 

 على سير العملية التعليمية. إيجابا  رات تنعكس من القادة مما يكسبهم مهارات وخب
تنمية مهارات االتصال والتواصل والحوار بين أعضاء هيئة التدريس من خالل  -

إعطائهم مساحة كافية إلبداء أفكارهم وتجاربهم وطرح ممارساتهم المهنية وذلك للتأمل 
 هم.والمناقشة مع زمالئهم مما يسهم في نقل الخبرات والمهارات فيما بين

بناء فرق العمل الجماعية، وتمكينهم بما يتناسب مع مهامهم، وإعطائهم المزيد من  -
الحرية في العمل، ومنحهم الثقة في التصرف، وصالحيات اتخاذ القرار، وإيعاز الرقابة 

 الذاتية ألنفسهم، وتوفير الموارد الكافية لهم، سيساهم في الحد من سلوك الصمت التنظيمي.
ن سلوك أعضاء هيئة التدريس والموظفين  نحو إجراءات العمل، االهتمام بتحسي -

وتوفير الثقة المتبادلة بينهم وبين قيادة المؤسسة، وإحياء المبادرات اإلبداعية وإنجاحها، 
 سيسهم ذلك كله في تحسين البيئة التعليمية لمواجهة سلوك الصمت التنظيمي فيها.
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لموظفين  التدريبية وتقديم البرامج االهتمام باحتياجات أعضاء هيئة التدريس وا -
التدريبية التي تعالج القصور الذي يعاني منه بعضهم في بعض المهارات والممارسات 

 المهنية.
االهتمام بتطوير مناخ تنظيمي داعم للتحدث في القضايا والمشاكل، وإشاعة روح  -

اهرة سلوك الصمت االحترام والدعم للرأي والرأي اآلخر في البيئة التعليمية، لمواجهة ظ
 التنظيمي.

تشجيع المبادرات الشخصية وتقديم الحوافز والمكافآت واألفكار الريادية التي تسهم  -
 .الكليةفي وضع حلول للمشكالت داخل 

هيئة التدريس والموظفين والتعامل  أعضاءمواجهة سلوك الصمت التنظيمي لدى  -
لشفافية اإلدارية، وبناء أنظمة مع مسبباته الفعلية ومعالجتها من خالل ترسيخ ثقافة ا

 هيئة التدريس  في إبداء الرأي. أعضاءللمساءلة والمحاسبية، وحماية حقوق 
ضرورة قيام اإلدارة بإجراء دراسات ميدانية بين فترة وأخرى لتحديد مسببات  -

الصمت التنظيمي وتحديد سبل مواجهتها والتغلب عليها، و تشكيل لجان خاصة لدراسة أية 
هيئة التدريس وااللتزام بتنفيذ ما يصدر عنها من  أعضاءومشكالت تطرح من قبل مقترحات 
 توصيات.

 
 :المراجـع

 المراجع العربية : 
التنظيمي :  الصمت من الحد في التنظيمي التماثل (. "دور4107الكعبي، حميد سالم ) .0

مجلة جامعة غداد" ، ب / األهلية العراقية المصارف في الموظفين من عينة آلراء استطالعية دراسة
 .030-020(، ص ص: 46(، العدد )01، المجدل ) األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية

 أعضاء إنتاجية(, الصمت التنظيمي و تأثيره علي 4108الحضرمي, نوف بنت خلف ) .4
 هيئة التدريس و رضاهم الوظيفي في بعض الجامعات السعودية.

لصمت التنظيمي علي المشاركة في صنع (, أثر ا4112الفاعوري, عبير محمود ) .6
,  4, ع 05, مج األردندراسة حالة, مؤتة لبحوث و الدراسات,  -القرارات التنظيمية, جامعة مؤتة

 .077-022ص ص 

http://www.stc-rs.com.ly/
http://www.stc-rs.com.ly/


 

rs.com.lywww.stc   

  2222اغسطس    19العدد 

 Volume 91  August 2222  

 مجلة دراسات االنسان و المجتمع
Human and Community  

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
    2022 لمجلة دراسات اإلنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2022 19 

 

(, محددات سلوك الصمت التنظيمي لدي أعضاء هيئة 4102القرني, صالح علي ) .2
التنظيمية و الديمغرافية, مجلة مستقبل  التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز و عالقته ببعض المتغيرات

 .672-458, ص ص 53, ع 44التربية العربية, مج
(, أثر الصمت التنظيمي علي ادارة المعلومات في الجامعات 4102البلهيد, نورة محمد ) .2

 .82-00, ص ص 50, ع40السعودية, مجلة مستقبل التربية العربية, مصر, مج
ر الصمت التنظيمي علي الرضا الوظيفي, دراسة (, أث4141أبو الغيط, أميرة محمد ) .3

 ميدانية بالتطبيق علي وزارة الشباب و الرياضة.
(, الصمت التنظيمي لدي العاملين بشركة ليبيا للتأمين بمدينة 4141بالعيد, وائل جبريل ) .8

 بنغازي ) ليبيا (.
 في هااتثير وتأ التنظيمي  للصمت األبعاد متعددة (. " ديناميكيات4108جاسم، نغم علي ) .7

( ، 21، العدد )مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةبغداد "،  ماء دائرة في المشرفين مواقف
 .201-678ص ص: 

 : الوظيفية الحياة وجودة التنظيمي الصمت أبعاد بين (. "التالزم4105خليل، أريج سعيد ) .5
المجلة العراقية لبحوث ليخ" ، الص/ الصحي المركز فين العاملي من عينة آلراء استطالعي بحث

 .42-5( ، ص ص: 0( ، العدد )00، المجلد ) السوق وحماية المستهلك
 ل الطالب لبناء مشروعهم المهني "" دور التعلم العالي في تأهي(4103زقاوة, أحمد ) .01

, ص ص:  , كلية العلوم, جامعة جرشالمؤتمر العلمي التاسع التعلم العالي وتنمية المجتمع أبحاث
76 – 001 . 
 اإلدارةأثرها في أداء العاملين، كلية الرزاق، أسباب الصمت التنظيمي و  دعبود، زينب عب .00

(: 42(، المجلد)0جامعة بابل، مجلة جامعة بابل، العلوم الصرفة و التطبيقية، العدد) -االقتصادو 
4140. 

وي (, درجة الصمت التنظيمي و عالقاتها بمست4102الله محمد, ) عوده, بشري عبد .04
 .األردن, الجامعة الهاشمية, األردنيةالوظيفي في الجامعات  األمن

 الصمت مظاهر في التنظيمي المناخ أبعاد (. " أثر4103يوسف، ميهفان شرف ) .06
مجلة جامعة التنظيمي: دراسة استطالعية آلراء عينة من الموظفين اإلداريين في جامعة زاخو "، 

 .077-038: ( ، ص ص0( ب، العدد )2، المجلد ) زاخو
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