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 الصمت التنظيمي يف جامعة امللك سعود وعالقته باألداء الوظيفي 

 نجالء بنت إبراهيم الشنيفي 

 أستاذ اإلدارة العامة املساعد 

 جامعة امللك سعود

 

 رزان بنت تركي الرتكي 

 باحث توظيف مساعد

 ديوان املظامل

 

 م( 2019/ 12/ 23قبل للنرش يف:    –م  2019/ 04/ 23)قدم للنرش يف:  

  

 ،واألداء الــوظيفي    ف عــم مســتوص الصــمت التنظيمــي  التعــر  هدفت الدراســة إ   ملخص البحث:  

ن جمتمــ  . وتكو  يف مستوص الصمت التنظيمي  الة إحصائي  اوالعالقة بينهام، والتعرف عم مدص وجود فروق د

ســحي اسُتخِدم املنهج امل( موظفة.  415)  يف جامعة امللك سعود، وعددهماإلداريات  من املوظفات    الدراسة

حياد املوظفات فــيام صــتص بالصــمت التنظيمــي   النتائجأظهرت    جلم  البيانات.كأداٍة  الوصفي، واالستبانة  

عالقــة وجــود  مــ     بشكل عام. وأن  كال  من صمت اإلذعان والصمت الــدفاعي موجــودان بدرجــة متدنيــة

 م  وجــود االجتامعي فموجود بدرجة مرتفعةالصمت اإلجيايب أما  عكسية سالبة بينهام وبني األداء الوظيفي.

وتوصــلت الدراســة إ  وجــود فــروق بــا تالف ا الــة   عالقة طردية موجبــة بينــه وبــني األداء الــوظيفي.

 االجتامعية واملؤهل وسنوات اخلربة.

الصــمت التنظيمــي، صــمت اإلذعــان، الصــمت الــدفاعي، الصــمت اإلجيــايب  الكلـامت املفتاحيـة:

 االجتامعي، األداء الوظيفي.

 

 : اإلطار املنهجي أوالا 

 املقدمة 

املنظامت ترتكز عم فكرة أن ن النظرة ا ديثة لفاعلية أداء  إ

هه سلوك العنرص البرشي؛ فنجاح املنظامت األداء حير   كه ويوج 

نتيجة جهود   هو  أدائها  الذين كلٍّ  ومتيز  وموظفيها،  قادهتا  من 

تقديم   من  الل  رؤسائهم؛  دعم  يف  أساسي ا  ا  دورا يؤدون 

املشكالت  حول  املهمة  واملعلومات  اجلديدة،  األفكار 

ومواجهتها   أكرب  بشكل  مها  تفه  يف  يساعد  ما  التنظيمية، 

 . (2004)الفاعوري، 

 Morrison and Milliken  إال أنه يف الواق  العميل كام ذكر 

ل العديد من املوظفني البقاء صامتني عن القضايا   (2000) يفض 

املهم   وا س  واملشكالت  املتعل  ة  عر  اسة  ما  وهو  بالعمل،  فه  قة 
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ون   بمفهوم  املهتم  التنظيمي  التنظيميبالسلوك    الصمت 

Organizational Silence الذي يعني ا تيار املوظفني حجب  ؛ 

وامل والتحفظات  واآلراء  واملعلومات  الحظات األفكار 

ا  .  (Vakola and Bouradas,2005) عن املشكالت التنظيمية عمدا

عن  يُ  الغائبة  املفاهيم  من  التنظيمي  الصمت  مفهوم  عد 

جوانب    عمالكثري من املنظامت برغم حساسيته وآثاره السلبية  

التنظيمي األداء 2015  )القرين،  العمل  جانب  ومنها   ،)

دراسة هذه الظاهرة يف الوظيفي. والغرض من هذا البحث هو  

باألداء   وعالقتها  وواقعها،  مستواها  عن  للكشف  حماولة 

املنظامت   مساعدة  يف  املتميز  الوظيفي  األداء  ألمهية  الوظيفي؛ 

ا اجلامعات يف حتقيق أهدافها وإنجاز مهامها.   و صوصا

 مشكلة الدراسة  .1

مشاركة   بأن   املنظامت،  من  العديد  يف  شائ   اعتقاد  يوجد 

عليهم   جيب  إنه  بل  منه،  فائدة  ال  أمر  اقرتاحاهتم  املوظفني 

إبداء   عن  واالمتناع  للرؤساء،  املطلقة  الطاعة  سلوك  انتهاج 

الدور   ألن  التنظيمية؛  القضايا  حول  اقرتاحاهتم  أو  آرائهم 

)الفاعوري،  املتوق   فقط  األوامر  تنفيذ  عم  يقترص  منهم    

يُ 2004 املوظفني  من  العديد  أن  فنجد  الصمت فض  (،  لون 

مشاكل  والتحف   أو  قضايا  جتاه  واالقرتاحات  املعلومات  ظ عم 

، بل  قبولالعمل، والتي يعتقدون أن ا ديث عنها لن َيْلقى أي   

إ   يمتد    قد ه  إاألمر  يعد  بأن  نفسه  باملوظف  الرضر   اق 

ا للمشكالت التنظيمية.البعُض  ا أو مثريا  صانعا

و ا  حيوي  ا  دورا للمعلومات  إن  بناء وحيث  يف  مهام  

إذ  اجلامعات موظفيها  ؛  وأداء  عملياهتا  يف  ا  كثريا تؤثر  إهنا 

)البليهد، -(، فيجب عم اجلامعات  2014  ونتائجها وغريها 

والتغيري  للتطوير  ا  وقائدا للمعرفة  ا  منبعا أمهية    -لكوهنا  تعي  أن 

؛  تدفق املعلومات، وحتاول جاهدة كرس حاجز الصمت دا لها

أ حتقيق  من  تتمكن  وتقوم  حتى  وفاعلية.  بكفاءة  هدافها 

أن  وحتاول  جذرية،  بتغيريات  اليوم  السعودية  اجلامعات 

يمكنها ذلك من دون مشاركة   العاملية، وال  اجلامعات  تواكب 

تدريس   هيئة  وأعضاء  قيادات  من  املعنية،  األطراف  مجي  

ومقرتحات   معلومات  من  يمكن  ما  كل  وتقديم  وموظفني، 

 وآراء. 

ما  و عم  الدراسةبناء  هذه  تسعى  عم  التعر  إ     سبق،  ف 

وعالقته   سعود،  امللك  جامعة  يف  التنظيمي  الصمت  مستوص 

 .باألداء الوظيفي من وجهة نظر املوظفات اإلداريات

 دراسةتساؤالت ال  .2

الدراسة مستوص  إ     هتدف  عم  الصمت كلٍّ  التعرف  من 

امللك   جامعة  يف  بينها  والعالقة  الوظيفي  واألداء  التنظيمي 

وحتاول   اإلداريات.  املوظفات  نظر  وجهة  من  ا سعود  أيضا

مستوص   يف  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  عن  الكشف 

اآلتية:   الديموغرافية  املتغريات  با تالف  التنظيمي  الصمت 

، واخلربة، واإلدارة  العمر، وا الة االجتامعية، واملؤهل العلمي

 التابعة هلا املوظفة.

وأهدافها الدراسة  مشكلة  عم  فإن  وبناءا  الدراسة ؛  هذه 

 حتاول اإلجابة عن األسئلة التالية: 

امللك    2-1 جامعة  يف  التنظيمي  الصمت  مستوص  ما 

 سعود من وجهة نظر املوظفات اإلداريات؟

الوظيفي يف جامعة امللك    2-2 سعود  ما مستوص األداء 

 من وجهة نظر املوظفات اإلداريات؟

التنظيمي    2-3 الصمت  مستوص  بني  العالقة  ما 

سعود   امللك  جامعة  يف  الوظيفي  األداء  ومستوص 

 من وجهة نظر املوظفات اإلداريات؟

إحصائية يف مستوص    2-4 داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

من   سعود  امللك  جامعة  يف  التنظيمي  الصمت 

اإل املوظفات  نظر  با تالف وجهة  داريات 

ا الة   العمر،  اآلتية:  الديموغرافية  املتغريات 

واإلدارة   اخلربة،  العلمي،  املؤهل  االجتامعية، 

 التابعة هلا املوظفة؟

 أمهية الدراسة  .3

النحو  عم  ومها  ناحيتني،  من  الدراسة  هذه  أمهية  تنب  

 اآليت:

موضوع    العلمية:   مهية األ   3-1 حداثة  من  تستمدها 

والتحليل،   البحث  من  املزيد  إ   وحاجته  التنظيمي،  الصمت 

من  فهو   واحدة  املنظامت؛  يمثل  تواجه  التي  املشكالت  أهم  

ف مستوص املشاركة التنظيمية، ويعوق  عِ ْض لكون هذا السلوك يُ 

واألداء  العاملني،  أداء  ويضعف  والتغيري،  التطوير  عمليات 
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ا. عموما عن   التنظيمي  معلومات  تقديم  الدراسة  هذه  وحتاول 

تُ  امللك سعود؛ حيث  التنظيمي يف جامعة  الصمت    عد  مستوص 

األو    الباحثة-الدراسة  علم  حد   هذه  تناولت  التي  –عم 

  يف  اإلداريات  املوظفات   بني  الوظيفي   باألداء   وعالقتها   الظاهرة

املوارد فتُ   املحيل،  املستوص  عم  اجلامعات حقل  يف  إضافة  عد  

واإلدارة   املكتبة    ،العامةالبرشية  يف  املعرفة  إلثراء  وحماولة 

  العربية.

الدراسة    العملية هلذهتتمثل األمهية    العملية:مهية  األ   3-2

من أمهية املوضوع الذي تعاجله، وحماولته التعرف عم مستوص  

الدراسة الصمت التنظيمي يف جامعة امللك سعود، فتكون هذه  

بمنزلة تغذية راجعة للقيادات اإلدارية يف اجلامعة، ختدم عملية  

، باملعلومات أصحاب القرارد  التنمية والتطوير اإلداري، وتزو  

باألداء   وعالقته  التنظيمي  الصمت  مستوص  حول  الالزمة 

القرارات  اختاذ  أجل  من  اإلداريات؛  للموظفات  الوظيفي 

آثا  من  للحد   الالزمة  عن  واإلجراءات  والبحث  السلبية،  رها 

 ممارسات جديدة الستثامر مواردها البرشية بشكل أكرب.

 حدود الدراسة  .4

والزمانية  والبرشية  املوضوعية  ا دود  عم  الدراسة  اقترصت 

 واملكانية التالية:

ا د املوضوعي: تناولت الدراسة موضوع الصمت  4-1

الوظيفي يف جامعة   باألداء  امللك  التنظيمي وعالقته 

 سعود. 

املوظفات    4-2 عم  الدراسة  اقترصت  البرشي:  ا د 

 اإلداريات يف جامعة امللك سعود.

أُ  4-3 جريت الدراسة يف الفصل األول من ا د الزماين: 

 هـ.  1440-1439العام اجلامعي 

امللك   4-4 جامعة  عم  الدراسة  طبقت  املكاين:  ا د 

 سعود يف مدينة الرياض. 

 النظري والدراسات السابقة اإلطار  ا:  ثانيا 

 مفهوم الصمت التنظيمي  .1

التنظيمي  داثته،  للصمت  معني   مفهوم  حتديد  يصعب 

املفكرين  أن  إال  األ رص،  السلوكية  املفاهيم  شأن  وشأنه 

والباحثني ذكروا يف حماولة تعريفه بعض العنارص املشرتكة التي  

فه   عر  فقد  التنظيمي؛  الصمت  مفهوم  تبلور  يف  من  كلٌّ  تساعد 

Dyne et al (2003) ; Milliken et al (2003)   قدرة عدم  بأنه: 

أو   أفكارهم  أو  اقرتاحاهتم  مشاركة  أو  التعبري  عم  العاملني 

تعريفه   ويمكن  عنها.  التبليغ  أو  باإلفصاح  يرغبون  معلومات 

بأنه حجب العاملني ملد الت مهمة، أو فشلهم يف مشاركة ما  

عقلهم يف   Pinder and Harlos, 2001; Morrison and) يدور 

Milliken, 2000) . 

( القرين  هو  2015وذكر  التنظيمي  الصمت  سلوك  أن   )

التعبري   العاملون عن  فيها  يعجز  أو  يفشل  من عام  حالة  لدهيم 

الوض    حتسني  إ   هتدف  ومقرتحات،  وأفكار  معلومات 

 ( الفاعوري  ويرص  وتطويره.  ا ايل  أن 2004التنظيمي   )

ي التنظيمي  الصمت  إ  مفهوم  املنظامت  يف  العاملني  ميل  عني 

أو  جتن  لرؤسائهم،  االقرتاحات  أو  املعلومات  تقديم  ب 

سلبية   فعل  ردود  من  التنظيمية؛  وفاا  باملشكالت  إ بارهم 

وعرف  ذلك.  عم  ترتتب  مرضية  غري  نتائج  أو  جتاههم، 

( العاملني  2007الشوابكة  إحساس  بأنه  التنظيمي  الصمت   )

م عن  التعبري  من  القضايا باخلوف  وعن  العمل،  يف  شكالهتم 

تُ  إجراءات التي  مثل:  للنقاش،  قابلة  غري  املنظمة  ثقافة  يف  عد  

املديرين،   كفاءة  وعدم  الدف ،  يف  العدالة  وعدم  القرار،  صن  

( 2018  ،عبد الوهابكام عرف )  واألداء التنظيمي الضعيف.

باملعلومات  االحتفاظ  العاملني  ا تيار  بأنه  التنظيمي  الصمت 

عن  واال التعبري  عم  قدرهتم  لعدم  وذلك  املهمة،  قرتاحات 

الفعل   رد  من  خلوفهم  أو  التنظيمية،  املشاكل  حول  أفكارهم 

كذلك فقد ذكر بعض الباحثني أن مفهوم السلبي من اإلدارة.  

التنظيمي قد يستند امليل إ     الصمت  أو  الذات  اخلوف ومحاية 

عم   للحفاظ  أو  اإلذعان  أو  القائمة  االجتامعي  العالقات 

 (.2019 )العيساوي،

التنظيمي الصمت  تعريف  يمكن  سبق  بأنه:   ا إجرائي    ومما 

امللك سعوداإلداريات  املوظفات  ا تيار   أو   يف جامعة  إ فاء 

من   التي  واألفكار  واآلراء  واالقرتاحات  املعلومات  حجب 

العمل واجل للظروف ؛  ككل  امعةشأهنا حتسني وتطوير  إذعاناا 

ا أو  واملواقف  من  لتنظيمية،  سلبية  فعل  ردود  من  خلوفهم 

العليا، أو قد يكون حجب املعلومات رؤسائهم أو من اإلدارة  

 للحفاظ عم مصلحة اجلامعة وسمعتها.
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 أنواع الصمت التنظيمي  .2

 Dyne et alبحسب ما ذكر  يمكن تصنيف أنواع الصمت  

 ، إ  ثالثة أنواع رئيسة وهي كالتايل: (2003)

القبول  .  2-1 أو  : وهو Acquiescent Silenceصمت اإلذعان 

واملعلومات يعرب   بإ فاء اآلراء واملقرتحات  العاملني  قيام   عن 

حجبها أن    ؛أو  أي  التنظيمية،  واملواقف  للظروف  إذعاناا 

كنتيجة   ولكن  املعرفة،  فارق  أو  اخلوف  بسبب  ليس  الصمت 

االستسالم أو  االعتزال  يف  ورغبة  املباالة   Pinder and)لعدم 

Harlos, 2001)  يرتتب لن  والتعبري  ا ديث  أن  اعتقادهم  أو   ،

فارق، وعليه فهذا النوع من الصمت يعكس اجتاهات   عليه أي  

إليها   ينتمون  التي  املنظمة  الواعية نحو   CAVUS et)العاملني 

al, 2015) ِا سلبي ا با تيار الصمت م ا حر  ن ، وهو ما يمثل سلوكا

 ل العاملني.بَ قِ 

الدفاعي  ا 2-2 النوع    :Defensive Silenceلصمت  هذا  ويف 

أنفسهم   املعلومات واآلراء  امية  العاملون  الصمت صفي  من 

والقضايا  املشكالت  حول  ا ديث  وعواقب  نواتج  من 

تفضيل   ؛(Erdirencelebi and Sendogdu, 2016)التنظيمية   أي 

السلبية   الفعل  ردود  من  اخلوف  بسبب  صامتاا  البقاء  العامل 

، وهذا النوع من (Pinder and Harlos, 2001)للتعبري عن آرائه  

سلوك   فهو  اإلذعان،  صمت  من  تكتيكية  أكثر  يعد   الصمت 

يقوم عم اإلدراك والتفكري والنظر يف البدائل،   د استباقي  متعم  

للوقاية من خماطر   ؛لومات واألفكارثم ا تيار قرار بحجب املع

تُ  قد  يود  شخصية  التي  باملشكلة  اهتامه  من  اخلوف  أو   صيبه، 

حُتَجب  ا  أيضا الصمت  من  النوع  هذا  ويف  عنها،  اإلبالغ 

 األ طاء الشخصية يف العمل.

اإلجيايب    2-3 االجتامعي  :  Prosocial Silenceالصمت 

َح  املتعمد  العاملني  ا تيار  النوع  هذا  األفكار  جْ ويتضمن  ب 

عم   ا فاظ  منطلق  من  بالعمل  املتعلقة  واآلراء  واملعلومات 

املنظمة   أو  (Pinder and Harlos, 2001)وسمعتها  مصلحة   ،

اإليثار   مبدأ  من  وذلك  آ رين؛  أشخاص  استفادة  هبدف 

املواطنة   سلوك  أدبيات  إ   جذوره  تعود  الذي  والتعاون، 

 Organizational Citizenship  (Mirmohhamdi andالتنظيمية  

Marefat,2014)  نتيجة يكون  الصمت  من  النوع  فهذا  وعليه   ،

للمنظمة التي  الهتامم العامل باآل رين، ورغبته يف حتقيق النف   

  يعمل هبا.

 مراحل ظهور الصمت التنظيمي دا ل املنظامت  .3

من تُ  مستوياهتا  با تالف  التنظيمي  الصمت  ظاهرة  عد 

واال تالف   ما،  حدٍّ  إ   املنظامت  مجي   يف  املوجودة  الظواهر 

(، وهي Milliken et al, 2003يكون يف درجة وضوحها فقط )

ظيمية، سواء عم املستوص  تؤثر عم جوانب خمتلفة يف البيئة التن

 الفردي أو اجلامعي أو التنظيمي.

إن ظاهرة الصمت التنظيمي قد تتكون نتيجة ممارسات أو 

أنه  إال  لعوامل أ رص؛  قد تكون سبباا  ا  تنظيمية، وأيضا عوامل 

تصبح   حتى  متتابعة  مراحل  بعدة  متر   أن  جيب  ا التني  يف 

 Pideritا ذكره  ظاهرة، فهي ال حتدث فجأة يف املنظامت، وهو م

and Ashford (2003)     متر التنظيمي  الصمت  ظاهرة  بأن 

 باملراحل األربعة اآلتية: 

)الشمول(:  3-1 االستغراق  من    مرحلة  حالة  تتضمن 

الرسور واالستثارة، وعند اإلحساس بعدم االرتباط 

ما  وبني  العمل  عن  متوق   هو  ما  بني  االنتظام  أو 

 الصمت بالتبلور. حيدث فعلي ا، تبدأ ظاهر 

تبدأ هذه املرحلة بانخفاض الرسور   مرحلة الكساد:  3-2

واالستثارة التي كانت يف املرحلة السابقة، وما يتبعها 

يف  واألداء  الرضا  مستوص  يف  انخفاض  من  تدرجيي ا 

 العمل، وعليه تقل الكفاءة. 

االنفصال:  3-3 ويبدأ   مرحلة  حيدث  ما  املوظف  يدرك 

ويف النفيس،  لدص باالنسحاب  تزداد  املرحلة  هذه   

واعتالل   النفيس،  اإلجهاد  مستويات  املوظف 

يؤد   ما  والنفسية،  البدنية  حدوث  الصحة  إ   ي 

 الصمت. 

نكون وصلنا هنا إ  أقىص مراحل   مرحلة االتصال:  3-4

املوظف غري   تفكري  التنظيمي، وفيها يكون  الصمت 

به  مت   فيصل  الذاتية،  وشكوكه  ارتيابه  بسبب  زن؛ 

ترك  يف  املستمر  والتفكري  التدمري  مرحلة  إ   األمر 

 العمل واملنظمة. 

 أسباب الصمت التنظيمي  .4

الباحثني واملهتمني بموضوع الصمت تتعد   د وجهات نظر 

سلوك   العاملني  ا تيار  ودواف   أسباب  حول  التنظيمي؛ 

مه ودوافعه،  يَ من حيث صلتها بشخصية املوظف وقِ ؛  الصمت
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تنظيمية، وإدارية. أو عوامل ثقافية  أو من حيث صلتها بعوامل  

الدراسات   من  العديد  أن  إال  وغريها؛  اجتامعية  كدراسة  أو 

عودة،  2007املجايل،  ) فض  2015؛  أسباب (  تقسيم  لت 

وتتضمن   وفردية.  تنظيمية،  إ :  وعوامله  التنظيمي  الصمت 

 اآليت:

 العوامل التنظيمية  4-1

التغذية   • من  العليا  اإلدارة  السلبية   وف  العكسية 

املرؤوسني: من  بحجب   الصاعدة  العليا  اإلدارة  قيام  إن 

صص   فيام  سواء  وجتاهلها،  السلبية  أو    األ بار  سلوكهم 

ا عدائي ا م  العاملني ناقيل  مشكالت املنظمة، أو انتهاجها سلوكا

السار   غري  حَيُ األ بار  ذلك  نقل  ة،  يف  العاملني  حرية  من  د  

يؤد  األفكار واملقرتحات،   ما  الصمت وهو  بلورة سلوك  إ   ي 

ويرص  (Milliken et al, 2003)املنظمة  دا ل    .Dyne et al 

ظهور    (2003) يف  األسايس  السبب  هي  العليا  اإلدارة  أن 

مُ  غري  تكون  عندما  التنظيمي؛  الراهن  كَ درِ الصمت  للوض   ة 

الصحيحة،   املعلومات  عم  ا صول  يف  راغبة  وغري  السيئ، 

ل سامع األوتُ   وإن كانت مضللة. ، بار املفرحة فقط فض 

الضمنية: • املديرين  ذكره   معتقدات  ما  بحسب  وهو 

Milliken et al (2003)  إحباط إ   املديرين  ميل  يمثل   ،

بقضايا   دراية  أكثر  أهنم  العتقادهم  الصاعدة؛  االتصاالت 

التنظيم ومشكالته، ونظرهتم إ  العاملني نظرة سلبية عم أهنم  

يفض   العمل،  أنانيون  مصلحة  عم  اخلاصة  مصا هم  لون 

 ، دائاما األطراف  مجي   بني  االتفاق  برضورة  اعتقادهم  وكذلك 

منظمة   بصدد  نكون  حتى  واملعارضة،  اال تالف  عن  والبعد 

 سليمة.

السلطة بحسب ما   الرسمية يف السلطة: • الرسمية يف 

( العطية  املستمَ 2003ذكره  القوة  هي:  أو د  (  املنصب  من  ة 

اهلرم التنظيمي؛ فيتكون الصمت التنظيمي من  الهلا    املوق  يف

لألنظمة   ا ريف  والتطبيق  اإلدارة،  يف  املركزية  عم  باالعتامد 

وعدم  التنظيمية  واملشكالت  األفراد  م   التعامل  يف  والقوانني 

األ ذ بآرائهم، وغياب آلية واضحة للتغذية العكسية الرسمية  

 (.2007)املجايل، 

مجي     لالتصاالت  االتصال: • يف  حيوي  دور 

املنظامت  يف  وهي  اإلنسان،  عروق  يف  كالدم  فهي  املنظامت، 

كفاءة   وترف   وانسياهبا،  اإلدارية  العمليات  استمرار  تقوم عم 

)ماهر،  االتصال  يف  املديرين  بكفاءة  ارتبطت  كلام  العمل 

2009( املغريب  ويرص  أداة 2010(.  إال  هو  ما  االتصال  أن   )

املنظ يف  العاملني  وال  تربط  هدفها،  لتحقيق  ا  بعضا ببعضهم  مة 

الرضورية.    يمكن ألي   للمعلومات  تبادل  ينفذ دون  أن  نشاط 

( أن الصمت التنظيمي يتشكل من عدم  2015ويعتقد عودة )

ات   وسائل  فع  توافر  أن صال  العاملني  وإحساس  املنظمة،  يف  الة 

فيفض   العليا،  املستويات  إ   تصل  ال  وآراءهم  لون  اقرتاحاهتم 

 م عليها وعدم مشاركتها.ت  التك

 العوامل الفردية:    4-2

العاملني    العزلة: • العزلة عندما تتكون قناعة لدص  تنشأ 

تَ  مل  منظمتهم  وذلك  عُ أن  للعمل؛  املناسب  املكان  د 

)املطريف،   نفسها  املنظمة  وهي 2005بسبب   .)

لعدم   االتصال التكي ف  انعكاس  أو ضعف  التنظيمي 

العاطفي الدفء  لضآلة  انفصال ؛  أو  إ   يؤدي  وذلك 

االجتامعي  اتصاله  وضعف  املنظمة،  عن  العامل 

والذهني،  والبدين  النفيس  االرتياح  وعدم  دا لها، 

با باآل رين وإحساسه  ثقته  وعدم  واخلوف  لقلق 

بحد  1999)عنوز،   العزلة  إن  إ    (.  تدعو  ذاهتا 

بتطوير  هيتم  ال  هنا  فاملوظف  والسكوت،  الصمت 

فيد العمل وتنمية أدائه، وال بتقديم آراء أو مقرتحات تُ 

بمشكالهتا  اهتامم  أو  بارتباط  يشعر  وال  املنظمة، 

يف الصمت  سلوك  تكوين  يف  يساعد  ما    وقضاياها، 

 (. 2007املنظمة )املجايل، 

لألفراد:يَ القِ  • الثقافية  )  م  عواد  القيم  1995يرص  أن   )

يتبن  التي  السلوكية  األنامط  جمموعة  هي  اها  الثقافية 

السائدة  الثقافة  عن  صائص  ا  تعبريا هبا  ويلتزم  الفرد 

قِ  تفاعل  نتيجة  تتكون  والتي  املنظمة،  متنوعة  يَ يف  م 

تؤد وفردية  وتنظيمية  التنظيمي اجتامعية  للصمت  ي 

هبا 2014)البليهد،   يؤمن  التي  املعتقدات  وهي   .)

الفرد ويلتزم هبا سواء كان مصدرها جمتمعه أو دينه أو 

فالقِ  )املغريب، يَ  ربته،  للسلوك  والدليل  املرشد  هي  م 

إ فاء  2010 العاملني  وا تيار  الصمت  فسلوك   .)
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املعلومات واآلراء قد يكون سببه قيم املجتم  وثقافته  

 ل الصمت والسكوت. التي تفض  

العاملون   عد  يُ    وف املرؤوسني من ردود فعل سلبية: •

يف  الصمت  سلوك  ظهور  يف  املهمة  العوامل  أحد 

ف  إبداء املنظامت،  وعدم  الصمت  إ   العاملني  ميل 

التنظيم،  ا ديث عن مشاكل  أو  واقرتاحاهتم،  آرائهم 

سببه   يعود  معارضة،  نظر  وجهات  طرح  أو 

إيقاع عقوبات عليهم، سواء   إلحساسهم باخلوف من 

هم   وعد  رؤسائهم،  من  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل 

 (.2004الفاعوري، مثريي مشكالت دا ل التنظيم )

دة يتضح أن العوامل املكونة لسلوك الصمت معق  مما سبق  

ومتنو  ومتعد   حد  دة  إ   ومتدا لة  نظر    عة  وجهة  ومن  ما، 

الباحثة فإن أهم أسباب الصمت التنظيمي هي:  وف اإلدارة  

املديرين  ومعتقدات  السلبية،  العكسية  التغذية  من  العليا 

والقِ  فعيَ الضمنية،  ردود  من  و وفهم  للعاملني،  الثقافية  ل  م 

 سلبية.

 اآلثار والنتائج املرتتبة عم الصمت التنظيمي  .5

العديد  توص   إ   الصمت  بموضوع  واملهتمون  الباحثون  ل 

تصل  بل  فقط،  املوظف  يف  تؤثر  ال  التي  السلبية،  النتائج  من 

املجايل  ذكر  فقد  والتنظيمي.  اجلامعي  املستوص  إ   آثاره 

ينت2007) املنظامت  دا ل  الصمت  انتشار سلوك  أن  عنه  (  ج 

والتفاعل   االتصال  وانقطاع  األداء،  مستوص  يف  انخفاض 

واإلدارة،  العاملني  بني  واالحرتام  الثقة  وفقد  والتعاون، 

وتقليل فرص النمو والتطور والوصول لألهداف عم املستوص  

 Rocha (2011) ; Morrison منكلٌّ الفردي واجلامعي. وقد أكد 

and Milliken (2003)  آثار أهم  أن  هو  ،  التنظيمي  الصمت 

يف   وقصور  التنظيمي،  والتغيري  التطوير  عمليات  عرقلة 

عمليات اختاذ القرار وجودة القرارات املتخذة، وغياب التنوع  

يف املعلومات، والقدرة عم اكتشاف االنحرافات وتصحيحها 

مستوص   عم  التعلم  قدرة  وإضعاف  املناسب،  الوقت  يف 

األ حدوث  معدالت  وارتفاع  التنظيمية  املنظمة،  زمات 

 والظواهر السلبية كالفساد.

من  وأشار  ; Morrison and Milliken (2000) كلٌّ 

Premeaux and Bedeian (2003) ; Lowe et al (2002)  ،   أن  إ

العاملني  قدرة  انخفاض  يف  تتلخص  التنظيمي  الصمت  نتائج 

عم   وقدرهتم  التنظيمية،  واملشاركة  والتطوير،  التعلم  عم 

رصاعات التنظيمية بكفاءة وفاعلية، ما ينعكس عم  مواجهة ال

حرية  من  فا د   كذلك  ككل.  املنظمة  وأداء  الوظيفي  أدائهم 

ارتفاع   إ   ويؤدي  استقالليتهم،  عم  يؤثر  التعبري  يف  العاملني 

وارتفاع  العام،  الرضا  وانخفاض  لدهيم،  العمل  ضغط 

 Cox Edmondson and Munchus ويرىمعدالت ترك العمل.  

عرف بالدمدمة التنظيمية  أن ظاهرة الصمت ختلق ما يُ ،  (2007)

Organizational Rumbling    تعرب النكد التي  حالة  عن   

قدرهتم  نتيجة عدم  املوظفني  بني  تنترش  التي  العامة  والشكوص 

 عم التعبري أو ا ديث عن القضايا واملشكالت التنظيمية. 

اإلدارة   عرص  يف  التنظيمي  الصمت  املواكِبة  إن  ا ديثة 

أهم   أحد  البرشي  العنرص  من  واملتخذة  والتغيري،  للتطوير 

حَيُ  فهو  عديدة،  سلبية  تأثريات  له  وأصوهلا،  من    د  مواردها 

واآلراء  األفكار  ومشاركة  التعبري  عم  املوظفني    قدرات 

الوظيفي،  أدائهم  عم  ينعكس  ما  العمل،  وتطوير  للتحسني 

 ستمرارها.ومن ثم  عم نجاح املنظامت وا

 مفهوم األداء الوظيفي  .6

البحث  نالت  التي  املفاهيم  أكثر  من  الوظيفي  األداء 

ا من أمهية   انطالقا الدراسات واملؤلفات اإلدارية؛  والتحليل يف 

بالعلوم  وارتباطه  املنظمة،  يف  وتأثريه  البرشي  العنرص 

)املحاسنة،   املختلفة  الفكرية  ما 2013واالجتاهات  وهو   .)

الطعامنة ) األدا2009يتفق م  رأي  أن مفهوم  أهم  ( يف  ء من 

جمال وظيفي، وعند اقرتان األداء املتميز م     حماور العمل يف أي  

ومشج   عادلة  عمل  إ   بيئة  صاحبه  األداء  هذا  فسيحمل  عة، 

الس   يف  عليا  الذي  مستويات  ا ايل  الوقت  ففي  الوظيفي.  لم 

املنظامت  تستطي   لن  الرشسة،  واملنافسة  بالرسعة  يتميز 

رتف  أهم مميزاهتا، وهو ما ينب  من  الصمود إال إذا كان األداء امل

 حصيلة أداء العاملني دا لها. 

( األداء الوظيفي بأنه: جمموعة من  2011عرف الرصايرة ) 

لعمله،   املوظف  ممارسة  تعكس  التي  اإلدارية  السلوكيات 

وجودة  واألنظمة،  والتعليامت  باللوائح  االلتزام  وتتضمن 

وُح  املْس األداء  الفنية  واخلربة  التنفيذ،  الوظيفة،  ن  يف  طلوبة 

املنظمة.  يف  العاملني  بقية  م   والتعاون  االتصال  إ   إضافة 
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( عامر  تنفيذ  2011ويرص  عملية  هو:  الوظيفي  األداء  أن   )

ا للمعايري   املوظف ألعامله وواجباته التي تكلفه هبا املنظمة وفقا

( الدين  جالل  تعريف  م   يتفق  وهو  ا.  سابقا ( 2008املحددة 

الوظي األداء  واملهام  بأن  باألنشطة  العامل  بقيام  يتمثل  في 

يؤدي  التي  والطريقة  وظيفته،  منها  تتكون  التي  والواجبات 

مهامه هبا، واجلهد املبذول سواء كان عضلي ا أو ذهني ا، بام حيقق 

( 2003أهداف املنظمة بكفاءة وفاعلية. وهذا ما ذكره العطية )

ف التي تسعى  أن األداء ما هو إال جمموعة املخرجات واألهدا

 املنظمة إ  حتقيقها عن طريق العاملني هبا.

وغالباا ما حيدث تدا ل بني مفهوم األداء واجلهد، فاجلهد 

التي عرب  يُ  النتائج  إ   فيشري  األداء  أما  املبذولة،  الطاقة  عن   

قها الفرد، فيعرف األداء الوظيفي يف هذه ا الة بأنه درجة  حق  

(. كذلك فهناك  2000الوظيفة )الصواف،  حتقيق وإمتام مهام  

عام   تعبري  هو  فالسلوك  واألداء،  واإلنجاز  السلوك  بني  فرق 

إ    فيشري  اإلنجاز  أما  املنظمة،  يف  أنشطة  من  املوظف  به  يقوم 

توق   بعد  يبقى  الذي  الناتج  أو  أداء  األثر  عن  املوظف  ف 

السلوك   بني  التفاعل  من  الل  األداء  يتكون  وعليه  النشاط، 

ا )درة، واإل  (.2003نجاز والنتائج التي حتققت معا
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با تالف  الوظيفي  األداء  يف  تؤثر  التي  العوامل  ختتلف 

إن   األداء    املنظامت، وحيث  الدراسة عم  تركز يف هذه  الباحثة 

( بظاظو  يرص  اجلامعات،  يف  املؤسسات 2010الوظيفي  أن   )

تستطي    ال  وَ اجلامعية  دون  واضحة ْض العمل  أداء     طط 

ا ق منها، وهو ما حتى تتمكن من قياس ما حتق  ؛  وحمددة مسابقا

يؤثر يف أداء العاملني فيها، وكذلك مشاركة املستويات اإلدارية  

مِ  املشاركة  هذه  فغياب  القرار،  وصن   التخطيط  يف  ن  املختلفة 

حُيْ بَ قِ  العاملني  العليا دِ ل  بينهم وبني اإلدارة  للجامعة،   ث فجوة 

فإن  كذلك  ككل.  اجلامعة  أداء  عم  سلباا  ينعكس  ما  وهو 

بعوامل  يتأثر  اجلامعات  يف  للعاملني  الوظيفي  األداء  مستوص 

مثل: الرضا الوظيفي، وقدرة اجلامعة عم إجياد بيئة عمل مادية  

العوامل  هذه  فضعف  وغريها؛  املتب ،  ا وافز  ونظام  مناسبة، 

حُيْ  نقصها  ا سلبدِ أو  آثارا العاملنيث  دافعية  إ  يؤد    ما  ية عم  ي 

 ضعف أدائهم الوظيفي.

( هايتز  أشار  يف  1989وقد  تؤثر  عنارص  ثالثة  أهم  إ    )

 األداء من وجهة نظره وهي: 

املوظف: بام يمتلكه من معرفة ومهارات واهتاممات  •

 وقيم واجتاهات ودواف .

متطلبات    الوظيفة: • من  الوظيفة  هذه  حتمله  وما 

تقدمه وحتديات   أن  يمكن  ما  ا  وأيضا وصعوبات، 

 لشاغلها من فرص عمل ممتعة. 

تشمل   • التي  التنظيمية،  البيئة  إ   يشري  وهو  املوقف: 

واألنظمة   واملوارد  واإلرشاف،  العمل  مناخ 

 تيح للعامل أداء عمله بكفاءة.اإلدارية، والتي تُ 

( السلمي  اجليد  1977أما  لألداء  الوصول  أن  فريص   )

  عرب  ، ومها: املقدرة، والرغبة يف العمل، وتُ متوقف عم عنرصين

يكتسبها   التي  املعرفة  من  املخزون  عن  العمل  عم  املقدرة 

توافر   إ   إضافةا  اخلربة،  أو  والتدريب  بالتعليم  املوظف 

فتتحد   العمل  يف  الرغبة  أما  الشخيص.  من  الل  االستعداد  د 

ماد   عوامل  دافعة  عدة  تكون  حتى  تنظيمية  عمل  وظروف  ية 
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للتعر    Yucekaya  (2019)  دراسة هدفت  عم  والتي  ف 

عم   التنظيمي  الصمت  ومستويات  التنظيمية  العدالة  عالقة 

قائمة   استخدمت  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  العاملني.  أداء 

( بلغ عددها  عينة  موظفا 429استقصاء عم  ا برشكة  اصة.  ( 

واألداء أظهرت   التنظيمي  الصمت  بني  عالقة  وجود  النتائج 

العدالة   بني  عالقة  هناك  كان  كذلك  للموظف،  الفردي 

 التنظيمية والصمت التنظيمي.

دراسة التعرف عم    هبدف  (Bordbar et al, 2019)  وكانت 

تأثري الصمت التنظيمي عم اإلنتاجية. استخدم املنهج البحثي 

العاملني يف مصلحة ن جمتم   الوصفي. وتكو   الدراسة من كل  

ا. أظهرت  ( موظفا 25الرضائب يف مدينة اراك والبالغ عددهم )

عم   وسلبي  مبارش  تأثري  له  التنظيمي  الصمت  أن  النتائج 

 اإلنتاجية البرشية. 

ف عم  ( دراسة هدفت للتعر  2018وأجرص عبدالوهاب )

الشخصية   بعوامل  وعالقتها  التنظيمي  الصمت  أسباب 

املقارن.    اخلمسة. املنهج الوصفي االرتباطي  الباحث  استخدم 
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الباحث قام  الدراسة  أهداف  الدراسة   ولتحقيق  عينة  بتقسيم 

تضمنت عينة املرحلة  من  الل تطبيق استبيان،  عم مرحلتني  

يف  300)  األو  حكومية  إدارات  من  ا تيارهم  تم  موظف   )

واملواصالت   والنقل  الصحة  بعده  والتموين يفوزارة  ا مرص، 

ا والذين يمثلون عينة  ا هم األكثر صمتا ( موظفا 78ا تيار )تم  

الثانية من  املرحلة  جمموعة  هناك  أن  إ   الدراسة  توصلت   .

صن   التنظيمي،  الصمت  ألسباب  املحددة  الباحث  األبعاد  فها 

العمل   بإدارة  املتعلقة  األسباب  جمموعة  مها:  جمموعتني  إ  

إلدارة، أما املجموعة   وف العاملني من رد فعل ا  :وكان أمهها

تتعلق بخصائص شخصية املوظف التي تتسم بالسلبية  ف الثانية  

 ب املشكالت. والرغبة يف جتن 

ت بشكل أسايس  هدف   (Acaray et al, 2015)  كذلك دراسة

وسلوك  ل التنظيمية  املواطنة  سلوك  بني  العالقة  عم  لتعرف 

استخدمت  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  التنظيمي.  الصمت 

( عددها  بلغ  عينة  عم  استقصاء  العاملني 462قائمة  من   )

تركيا.  يف  إسطنبول  مدينة  اجلنسيات يف  متعددة  برشكة  اصة 

أبعاد   تأثري سلبي عم  له  الدفاعي  الصمت  أن  النتائج  أظهرت 

الصمت  سلوك  عكس  عم  التنظيمية،  املواطنة  سلوكيات 

 لتنظيمية.ر إجيابي ا عم سلوك املواطنة ااالجتامعي فهو يؤث  

القرين   عم  2015) وأجرص  التعرف  إ   هدفت  دراسة   )

الصمت  مناخ  ومستوص  التنظيمي  الصمت  سلوك  مستوص 

، التنظيمي لدص أعضاء هيئة التدريس بجامعة امللك عبدالعزيز 

اعتمد   والديمغرافية.  التنظيمية  املتغريات  ببعض  وعالقتها 

الباحث عم املنهج البحثي الوصفي بأنواعه التحلييل واملسحي 

( الدراسة من  ( عضو هيئة  1500واالرتباطي. وتكون جمتم  

النظرية،  الكليات  يف  العاملني  من  حكمهم  يف  ومن  تدريس 

ا. وتوصلت الدراسة إ 182استجاب منهم )   أن أعضاء  ( فردا

الصمت  يامرسون  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  التدريس  هيئة 

الدرجة   من  كبري  حد  إ   تقرتب  ضعيفة  بدرجة  التنظيمي 

املتوسطة. وأن مناخ الصمت التنظيمي يتوافر بدرجة متوسطة،  

أعم حمدداته   الصمت"وكانت  نحو  العليا  اإلدارة  ، "اجتاهات 

ارتبا عالقة  وجود  الدراسة  أظهرت  داللة  كذلك  ذات  طية 

إحصائية موجبة بني سلوك الصمت ومناخ الصمت التنظيمي  

لدص أعضاء هيئة التدريس، وكانت عالقة ارتباطية عكسية بني  

ا   سلوك الصمت وفرص االتصاالت املتوافرة يف اجلامعة. أيضا

داللة   ذات  ارتباطية  عالقة  وجود  إ   الدراسة  توصلت 

من متغريات الثقة يف  وكلٍّ  إحصائية سالبة بني سلوك الصمت  

الرؤساء، والعدالة اإلجرائية، وااللتزام التنظيمي. كام توصلت  

إ  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابات أعضاء 

ا ال تالف   تبعا الصمت  لسلوك  تقدرهيم  حول  التدريس  هيئة 

ج  متغريات اجلنس، واجلنسية، واجلامعة التي   منها، والرتبة ختر 

وس ا  األكاديمية،  تبعا فروق  وجدت  حني  يف  اخلدمة،  نوات 

 ال تالف أعامر أعضاء هيئة التدريس باجلامعة.

إ فقد    (Morrison, 2014)  دراسةأما   حتليل   هدفت 

يف   والتعبري  الصمت  سلوك  ودراسات  أبحاث  ومراجعة 

العاملني  جتعل  التي  واألسباب  العوامل  وحتديد  املنظامت، 

املرتتبة   واآلثار  إحداها،  اال تيار.  صتارون  هذا  وقد  عم 

توصلت الدراسة إ  أن أهم دواف  أو موان  الصمت والتعبري  

والتصو   الفردية،  النزعات  هي  املنظامت  واالجتاهات يف  رات 

التنظيمية والوظيفية، واالنفعاالت واملعتقدات، وسلوك القائد 

التعبري   مناخ  مثل:  صلة  ذات  أ رص  وعوامل  املرشف،  أو 

الر ومناخ  وثقافة  اجلامعي،  اهلرمي،  واهليكل  واالهتامم،  عاية 

 ومقاومة التغيري.

الوهيبي دراسة  التعر  2014)  وهدفت  إ   أهم  (  عم  ف 

املسب   يف العوامل  اال تالفات  وحتديد  التنظيمي،  للصمت  بة 

منطقة   يف  ا كومية  الدوائر  يف  العاملني  لدص  التنظيمي  املناخ 

جمتمعةا  التنظيمي  املناخ  أبعاد  وأثر  عم   ومنفردةا   القصيم، 

املنهج   الباحث  استخدم  التنظيمي.  للصمت  العاملني  تفضيل 

يف  العاملني  كل   من  الدراسة  جمتم   وتكون  الوصفي.  البحثي 

منطقة   يف  ا كومية  الدوائر  يف  الوسطى  اإلدارية  املستويات 

الصحية،   للشؤون  العامة  )املديرية  يف  تتمثل  والتي  القصيم، 

والشؤ القصيم،  مرور  واملديرية وإدارة  والقروية،  البلدية  ون 

حيث تم االعتامد عم أسلوب ا رص   ؛العامة للرتبية والتعليم(

الشامل. وتوصلت الدراسة إ  وجود درجة متوسطة للصمت  

أهم  وأن  القصيم،  منطقة  يف  ا كومية  الدوائر  يف  التنظيمي 

هي   تنازلي ا  مرتبة  التنظيمي  للصمت  املؤدية   وف  "العوامل 

املرتدة  املديرين التغذية  و"من  االتصال"،  مهارات  ، "نقص 

العليا"و اإلدارة  دعم  و"عدم  و"العزلة"،  العاملني  "،   وف 

انتقادات  أو  اقرتاحات  أي  عم  السلبية  الفعل  ردود  من 

 . "يقدموهنا
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دف  هب  (Zehir and Erdogan, 2011)  دراسةوجاءت  

القيادة يف ا التنظيمي وسلوك  الصمت  العالقة بني    لتعرف عم 

املوظفني   أداء  عم  التعرف  إ   إضافة  األ القية،  القيادة  حالة 

املتغريات. هذه    مسح عم  الدراسة  استندت    وقد  من  الل 

)لاستقصائي   من  الرشكات 714عينة  لدص  يعملون  ا  ( شخصا

توصلت الدراسة إ  أن والوطنية ومتعددة اجلنسيات يف تركيا.  

صمت   يف  كبري  تأثري  هلا  األ القية  أن واملوظف،  القيادة 

املوظف،   أداء  إجيايب عم  تأثري  له  االجتامعي  اإلجيايب  الصمت 

األداء  عم  سلبي  تأثري  له  اإلذعان  صمت  حني  ا    .يف  وأ ريا

توصلت الدراسة إ  عدم وجود عالقة بني الصمت الدفاعي 

 وأداء املوظف.

املجايل أثر 2007)  ودراسة  عم  للتعرف  هدفت  التي   )

للمؤسسات  القرارات  صن   عملية  يف  التنظيمي  الصمت 

العامة األردنية، وشمل جمتم  الدراسة مجي  املؤسسات العامة 

( عددها  والبالغ  مؤسس46األردنية   )( ا تري  منها  50ة،   )%

إ    مت  وُقس  و دمي ثالثة  عشوائي ا،  اقتصادي  قطاعات: 

%( من العاملني  50وتعليمي. والعينة ُسِحبت عشوائي ا بنسبة )

أهداف  ولتحقيق  قطاع.  كل  من  ا تريت  التي  املؤسسات  يف 

طو   )الدراسة  من  مكونة  استبانة  الباحثة  فقرة، 77رت   )

عت عم ) ،  3108وُوز  ( صا ة  2643اسرتج  منها )( عامالا

إحصائية   داللة  ذات  عالقة  وجود  النتائج  أظهرت  للدراسة. 

القرارات،   صن   عملية  وأبعاد  التنظيمي  الصمت  عوامل  بني 

صن    عملية  يف  التنظيمي  الصمت  لعوامل  ا  أثرا هناك  وأن 

العاملني حول   وأتت تصورات  املؤسسات.  القرارات يف هذه 

بدرجة التنظيمي  الصمت  تصوراهتم   عوامل  أما  متوسطة، 

 ألبعاد عملية صن  القرارات فأتت بدرجة مرتفعة.

للتعر    (Huang et al, 2005)  وأجرص طرق  دراسة  عم  ف 

قيم   عم  التعرف  من  الل  وذلك  الصمت،  حدة  ختفيف 

العاملني.  ومشاركة  التحفيز،  وسياسات  التنظيمية،  املواطنة 

( دولة  24إدارية يف ) ( وحدة  421وتكون جمتم  الدراسة من )

أن   الدراسة  نتائج  من  وكان  اجلنسيات.  متعددة  لدص رشكات 

عن   وا ديث  التعبري  عم  العاملني  يشج   املشاركة  مناخ 

 آرائهم، وهو ما يؤدي إ  كرس حاجز الصمت. 

الفاعوري أثر الصمت 2004)  كام أجرت  ( دراسة ملعرفة 

ة، عم مديري  التنظيمي يف املشاركة يف صن  القرارات التنظيمي

الش   ورؤساء  ومساعدهيم،  مؤتة  عَ الدوائر،  جامعة  يف  ب 

أهداف   لتحقيق  التحلييل  الوصفي  املنهج  استخدم  باألردن. 

وطو   قامت الدراسة،  البيانات،  جلم   كأداة  استبانة  رت 

( البالغ  الدراسة  جمتم   عم  وحصلت 179بتوزيعها  ا،  فردا  )

( وأهم  146عم  للدراسة،  صا ة  استبانة  إليه  (  توصلت  ما 

بني  وف   إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  الدراسة:  هذه 

الصمت  عوامل  كأحد  السلبية،  العكسية  التغذية  من  املديرين 

التنظيمي واملشاركة يف صن  القرارات التنظيمية، كذلك وجود  

متغريات   من  كل  بني  إحصائية  داللة  ذات  أنانية "عالقة 

املشاركة يف  "، و"ة االتفاقأمهي"و  "معرفة اإلدارة"و  "املرؤوس

التنظيمية القرارات  وجود  .  "صن   عدم  إ   وتوصلت 

ا تالفات ذات داللة إحصائية من وجهة نظر املبحوثني حول  

الوسيطة اخلدمة،   ،املتغريات  سنوات  وعدد  العمر،  وهي: 

واملؤهل العلمي، م  وجود فروق ذات داللة إحصائية لعامل 

تُ  اعزَ أمهية االتفاق  املديرين من ص ملتغري  جلنس، وعامل  وف 

 ص ال تالف املسمى الوظيفي.عزَ التغذية العكسية السلبية، تُ 

جابة عن  اإل  التي كان هدفها   (Milliken et al, 2003)  دراسة

والتي   بسهولة؟  أعم  إ   املعلومات  تصعد  ال  ملاذا  سؤال: 

العاملون  يكره  التي  القضايا  أنواع  الكشف عن  ا  أيضا حاولت 

الدراسة  أهداف  الصمت. ولتحقيق  ا ديث عنها، ويفضلون 

( م   مقابالت  خمتلفة.  40أجريت  مؤسسات  يف  ا  موظفا  )

تعر   العاملني  أغلب  أن  إ   الدراسة  ملواقف  توصلت  ضوا 

لكن  تنظيمية  وقضايا  فض  ومشكالت  عم  هم  الصمت  لوا 

هذه  أهم  من  وكان  عنها،  مديرهيم  أو  مرشفيهم  م   ا ديث 

كف األجور،  القضايا:  وعدالة  املديرين،  أو  العمل  زمالء  اءة 

كام   األ القية.  والقضايا  التنظيمي،  التحسني  وعمليات 

الصمت  سلوك  العاملني  ا تيار  أسباب  أن  الدراسة  أظهرت 

يُ  فوا بشكل سلبي، وكذلك  وفهم من  صن هو  وفهم من أن 

 إفساد عالقاهتم االجتامعية يف العمل. 

 للتعرف   (Morrison and Milliken, 2000)   وهدفت دراسة

عم دور الصمت التنظيمي يف إعاقة عمليات التغيري والتطوير  

متعد   عامل  يف  عم  التنظيمي  الدراسة  هذه  ُطبقت  الوظائف.  د 
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الوظائف اإلرشافية يف  845) يعملون يف  الذين  املديرين  ( من 

مؤسسات خمتلفة يف والية ميسيسبي. توصلت الدراسة إ  أن  

املدي29) من  يشجعون  %(  األول  اإلرشايف  املستوص  يف  رين 

%( من 85العاملني عم التعبري وا ديث عن آرائهم، بمقابل )

املشكالت  عن  التعبري  عم  قادرين  غري  كانوا  العاملني 

بسبب   وذلك  عنها؛  يعلمون  أو  هبا  يشعرون  التي  والسلبيات 

تتبن  التي  القيادية  أظهرت األدوار  وكذلك  العليا.  اإلدارة  اها 

يؤث  ال التنظيمي  الصمت  أن  والتطوير دراسة  التغيري  يف  ر 

التنظيمي، وأن له العديد من النتائج السلبية، كانخفاض جودة  

وزيادة  املعلومات،  يف  التنوع  وفقدان  القرار،  اختاذ  عمليات 

 احتامل حدوث األزمات. 

أهنا  يتضح  السابقة،  الدراسات  استعراض  من  الل 

التنظيمي عم   تناول مفهوم سلوك الصمت  ،  حدةركزت عم 

أ رص تنظيمية  بموضوعات  عالقته  معرفة  يف   ؛أو  كاملشاركة 

املواطنة   وسلوك  التنظيمي،  وااللتزام  القرارات،  صن  

التنظيمية، وغريها. فنجد أن  الدراسات التي تناولت موضوع 

  تؤكد  -وجمتمعاهتا  أهدافها  ا تالف   عم–التنظيمي  الصمت  

 يف   الصمت  حاجز  كرس  وأمهية  للصمت  السلبية   التأثريات

 . املنظامت

يُ  متغريي  كام  تناولت  التي  الدراسات  ندرة يف  هناك  أن  الحظ 

الوظيفي( واألداء  التنظيمي  )الصمت  ا  معا ا عربي    الدراسة 

املتعلقة   حيث؛  اوحملي   الدراسات  تركيز  بالصمت   يتضح 

حملي   الدراسة، التنظيمي  هذه  بخالف  أ رص  جوانب  عم  ا 

الوهيبي للتعر  2014)  فدراسة  هدفت  العوامل (  أهم  عم  ف 

ا كومية املسب   الدوائر  يف  العاملني  لدص  التنظيمي  للصمت  بة 

القرين دراسة  وهدفت  القصيم.  منطقة  للتعر  2015)  يف  ف ( 

عم مستوص سلوك الصمت التنظيمي ومستوص مناخ الصمت  

امللك   بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  لدص  عبد  التنظيمي 

الصمت .  العزيز  دراسة  إ   الباحثة  سعت  املنطلق،  هذا  ومن 

الدفاعي،  الصمت  اإلذعان،  )صمت  بأنواعه  التنظيمي 

االجتامعي( اإلجيايب  يف    ،الصمت  الوظيفي  باألداء  وعالقته 

اإلداريات؛ جامع املوظفات  نظر  وجهة  من  سعود  امللك   ة 

حملي   العامة  واإلدارة  البرشية  املوارد  حقل  أن     اصةا ا،  إلثراء 

من    موضوع أنواع الصمت التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي

القالئل يف   الدراسة األدب  الدراسات  ومتثل  العريب،  اإلداري 

ه تتناول  التي  اململكة  يف  نوعها  من  املوضوعاألو   ومن ذا   .

يف   السابقة  الدراسات  من  استفادت  الباحثة  أن  ذكر  األمهية 

للدراسة   النظري  اإلطار  بناء  ويف  العلمية،  اخللفية  إثراء 

 ب ، وأداة الدراسة. وتدعيمه، ويف ا تيار املنهج املت  

 منهجية الدراسة ا:  ثالثا 

إ    تسعى  التي  واألهداف  الدراسة  لطبيعة  ا  حتقيقها،  نظرا

الوصفي  اسُتخِدمَ  املسحي  كام  ؛  املنهج  الظاهرة  دراسة  هبدف 

من   ننا  يمك  ما  ا،  دقيقا ا  وصفا ووصفها  الواق ،  يف  موجودة  هي 

م   التعامل  عم  تساعد  وتعميامت  استنتاجات  إ   الوصول 

 (.2010ا االت املامثلة يف املستقبل )القحطاين وآ رون، 

 جمتم  وعينة الدراسة  .1

الدراسة من مجي  املوظفات اإلداريات   يتكون جمتم   هذه 

عددهن   والبالغ  الرياض،  مدينة  يف  سعود  امللك  جامعة  يف 

امللك سعود، 5155) جلامعة  اإلحصائي  )امللخص  موظفة.   )

(. وا تري أفراد العينة باستخدام العينة باملصادفة، وهي  1435

االحتاملية غري  العينات  أنواع  االستبانة  ز  وُ حيث  ؛  أحد  عت 

قِ مِ إلكرتوني ا   التعامالت  بَ ن  عامدة  الربيد  ل  عرب  اإللكرتونية، 

وقد   باملوظفات،  اخلاص  اجلامعي  منهن اإللكرتوين  استجاب 

 ( موظفة. 415)
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 عينة الدراسة    صائص أفراد (:  1جدول ) 

 النسبة التكرار  التصنيف   صائص العينة 

 العمر

 14,5 60 سنة  30من أقل 

 40من أقل  – 30من 

 سنة
293 70,6 

 50من أقل  – 40من 

 سنة
55 13,3 

 1,7 7 سنة فأكثر 50

 ا الة االجتامعية 

 23,4 97 عزباء 

 68,0 282 متزوجة 

 7,7 32 مطلقة

 1,0 4 أرملة

 املؤهل العلمي 

 9,6 40 ثانوية عامة فأقل 

 10,6 44 دبلوم

 64,6 268 بكالوريوس

 15,2 63 دراسات عليا 

 عدد سنوات اخلربة 

 12,5 52 سنوات  5من  أقل 

 71,6 297 سنوات  10من  أقل   – 5

 15,9 66 سنوات فأكثر 10

اإلدارة التابعة هلا  

 املوظفة

 19,8 82 كلية صحية

 21,2 88 كلية علمية

 31,1 129 كلية إنسانية

 28,0 116 عامدة مساندة

 أداة الدراسة  .2

عم   وتشتمل  املعلومات،  جلم   أداةا  االستبانة  ا تريت 

أجزاء كاآليت:  ؛ثالثة  ا  وهي  البيانات    تضمن  ألولاجلزء 

الدراسة. لعينة  مستوص  واجلزء    الشخصية  عم  للتعرف  الثاين 

التنظيمي الصمت    الصمت  اإلذعان،  )صمت  بأنواعه 

االجتامعي( اإلجيايب  الصمت  يف  الدفاعي،  الباحثة  استفادت   .

فكان   اجلزء الثالثأما  .  (Acaray et al, 2015)ئها من دراسة  بنا

إعدادها  الباحثة يف  الوظيفي، استفادت  لقياس مستوص األداء 

)الطالع،   دراسة  ليكرت 2017من  مقياس  واسُتخِدم   .)

(Likert) .اخلاميس 

 صدق أداة الدراسة .3

عم   االستبانة  التدريس  ُعِرَضت  هيئة  أعضاء  من  جمموعة 

مت يف  لك سعوديف جامعة امل لت، وُقد  ، ويف ضوء آرائهم، ُعد 

صورهتا النهائية. وملعرفة مدص مالءمة االرتباط ألبعاد مقياس  

تم   للمقياس،  الكلية  بالدرجة  التنظيمي  الصمت  مستوص 

حه اجلدول حساب معامل ارتباط بريسون كام  اآليت: يوض 

مستوص الصمت  (: معامالت ارتباط بريسون ألبعاد مقياس  2جدول ) 

 التنظيمي بالدرجة الكلية للمقياس 

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس  األبعاد 

 ** 0,905 صمت اإلذعان

 ** 0,922 الصمت الدفاعي 

 ** 0,700 االجتامعياإلجيايب  الصمت 

 فأقل. 0,01** دال عند مستوص الداللة 

اجلدول من  ُمعامالت  2)  يتبني   قيم  أن  بني (  االرتباط 

الصمت  مستوص  ملقياس  الكلية  والدرجة  الُبعد،  درجة 

عالية الُبعد  إليه  ينتمي  الذي  بني  ؛  التنظيمي،  ما  ترتاوح  حيث 

و)0,700) بام 0,922(،  إحـصائي ا،  ودالـة  موجبة  ومجيعها   ،)

 يعكس درجة عالية من صدق البناء ألبعاد املقياس. 

 ثبات أداة الدراسة .4

ألف  اسُتخِدم كرونباخمعامل  ثبات    ا  معامل   ساب 

 وفيام ييل جدول يبني معامالت الثبات:  ،االستبانة

 الدراسة   كرونباخ ألداة   (: معامالت ثبات ألفا 3جدول ) 

 املحاور 
عدد  

 العبارات 

معامل  

 الثبات 

مستوص الصمت التنظيمي يف جامعة 

 امللك سعود
15 0.890 

مستوص األداء الوظيفي يف جامعة امللك  

 سعود
16 0.878 

 0.876 31 الثبات الكيل لالستبانة

 

 ( اجلدول  من  أن3يتضح  ملقياس    (  العام  الثبات  معامل 

التنظيمي الصمت  الثبات 0,890)  بلغ   مستوص  معامل  وبلغ   ،)

( الوظيفي  األداء  ملقياس  معامل (،  0.878العام  قيمة  وأن 

( بلغت  لالستبانة  العام  أن    ما(،  0.876الثبات  عم  يدل 

يمكن االعتامد   الثبات، وعليه  بدرجة عالية من  يتمت   املقياس 

 عليه يف التطبيق امليداين للدراسة.
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 أساليب املعاجلة اإلحصائية  .5

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات التي مُجعت، فقد  

االجتامعية"  تاسُتخِدم  للعلوم  اإلحصائية  (  SPSS)  "ا زم 

ا سابية،  مثل:   واملتوسطات  املئوية،  والنسبة  التكرارات، 

الدراسة  أفراد  لوصف  صائص  املعياري،  واالنحراف 

بريسون  ساب ارتباط  ومعامل  النتائج،  وعرض   ومفرداهتا 

ألفا كرونباخ  الدراسة، ومعامل  الدا يل ألداة  صدق االتساق 

مع كلموجروف  لتحديد  وا تبار  الدراسة،  أداة  ثبات  -امل 

ارتباط   ومعامل  التوزي ،  اعتدالية  من  للتحقق  سمرينوف 

التنظيمي   الصمت  مستوص  بني  العالقة  سبريمان  ساب 

إذا   ما  ملعرفة  والس  كروسكال  وا تبار  الوظيفي،  واألداء 

الداللة  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوص  كانت هنالك 

إجاب0,05) يف  الدراسة  (  حماور  نحو  الدراسة  جمتم   أفراد  ات 

إ    تنقسم  التي  )الديموغرافية(  الشخصية  خلصائصهم  ا  وفقا

 أكثر من فئتني، إذا مل يتحقق رشط اعتدالية توزي  البيانات. 

)ا دود  اخلاميس  ليكرت  مقياس  طول  اليا  ولتحديد 

املدص  تم حساب  الدراسة،  حماور  املستخدم يف  والعليا(  الدنيا 

ثم  4=5-1) عم  ُقسم  (،  للحصول  املقياس  عدد  اليا  عم 

(، بعد ذلك أضيفت هذه  0,80=4/5طول اخللية الصحيح أي )

القيمة إ  أقل قيمة يف املقياس، وذلك لتحديد ا د األعم هلذه  

 اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كام ييل:

 (: طريقة تصحيح املقياس 4جدول ) 

 املتوسط ا سايب قيمة   وزنه  البدائل 

 1,80إلى  1,00 1 اال أوافق مطلقا 

 2,60إلى  1,81من  2 ال أوافق 

 3,40إلى  2,61من  3 حمايد 

 4,20إلى  3,41من  4 أوافق 

 5,00إلى  4,21من  5 اأوافق متاما 

 ا: الدراسة امليدانية رابعا 

عرضا   ييل  فيام  تم  نتناول  التي  الدراسة  أسئلة  لنتائج  ا 

النحو  التوصل   عم  وهي  امليدانية،  الدراسة  من  الل  إليها 

 التايل: 

 

مستوص الصمت التنظيمي يف جامعة امللك سعود من   .1

 : وجهة نظر املوظفات اإلداريات 

( اجلدول  من  العام أدناه  (  5يتضح  ا سايب  املتوسط  أن 

( بلغ  التنظيمي  الصمت  عبارات  ووفق  5من    2,79جلمي    .)

فئة   حتت  يق   فذلك  عينة املقياس  حياد  يعني  مما    )املحايد(؛ 

بالصمت  صتص  فيام  اإلداريات  املوظفات  من  الدراسة 

 التنظيمي بشكل عام. 

(: مستوص الصمت التنظيمي للموظفات اإلداريات يف جامعة  5جدول ) 

 امللك سعود 

 األبعاد 
املتوسط 

 ا سايب 

االنحراف  

 املعياري 

 0,72 3,91 االجتامعياإلجيايب  الصمت 

 0,94 2,28 اإلذعانصمت 

 0,94 2,19 الصمت الدفاعي 

 0,62 2,79 املتوسط العام

 

اإلجيايب الصمت  "عد  بُ   أنأدناه  (  6)اجلدول  تضح من  كام ي

بني    جاء  "االجتامعي من  األو   املرتبة  مستوص  أبعاد  يف 

هناك أن  (، مما يعني  3,91الصمت التنظيمي، بمتوسط حسايب )

البُ أفراد  ل  بَ ن قِ )موافقة( مِ  إال أهنن عد،  الدراسة عم توفر هذا 

فقرة  كن    عم  بشدة(  )أوافق  بدرجة  أمحي   "موافقات 

باجلامعة اخلاصة  الرسية  عم حرصا   ؛املعلومات  مني  ا 

 .(4,28بمتوسط حسايب ) "مصلحتها

بُ   اإلذعان"عد  يليها  بمتوسط   "صمت  الثانية  املرتبة  يف 

مِ 2,28) أوافق(  وبدرجة )ال  قِ (،  توفر  أفراد  ل  بَ ن  الدراسة عم 

عد حيث كانت الفقرة األو  من بني فقرات هذا البُ ؛  عدهذا البُ 

قبويل  "  :هي بسبب  العمل  بتطوير  املتعلقة  باألفكار  أحتفظ 

(، وبدرجة  2,44بمتوسط حسايب )  "ورضو ي لوضعي ا ايل

 )ال أوافق( لدص أفراد الدراسة. 

بُ   ا  "الصمت الدفاعي"عد  وجاء  املرتبة  لثالثة، بمتوسط يف 

حيث كانت ؛  الدراسةأفراد  (، وبدرجة )ال أوافق( لدص  2,19)

هي    البعد  هذا  فقرات  بني  من  األو   حقائق  "الفقرة  أجتاهل 

لكي   بالعمل  )  "نفيسأمحي  مرتبطة  حسايب  (، 2,55بمتوسط 

 وبدرجة )ال أوافق( لدص أفراد الدراسة.
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 الصمت اإلجيايب االجتامعي(   -الصمت الدفاعي   -بعاد )صمت اإلذعان أ (: استجابات أفراد الدراسة عم عبارات  6جدول ) 

 املتوسط ا سايب  العبارة  م 
االنحراف  

 املعياري 

 1,18 2,44 . املتعلقة بتطوير العمل بسبب قبويل ورضو ي لوضعي ا ايلأحتفظ باألفكار  2

 1,17 2,33 . اقرتاحات إلحداث تغيري بسبب شعوري بعدم االرتباط بالعمل أو اجلامعةأي ال تتوافر لدي الرغبة يف تقديم   1

 1,20 2,25 .التغيريتطويرية بسبب شعوري بعدم الثقة والكفاءة عم إحداث فكرة أحتفظ لنفيس بأي  4

 1,13 2,18 . بحلول املشكالت يف العمل املتعلقة أحتفظ لنفيس باألفكار  3

 1,11 2,17 .أحتفظ لنفيس باألفكار املتعلقة بتطوير وحتسني العمل بسبب عدم شعوري باالرتباط بالعمل أو اجلامعة  5

 0,94 2,28 لبعد صمت اإلذعان   املتوسط ا سايب العام 

 1,24 2,55 . نفيسأمحي  أجتاهل حقائق مرتبطة بالعمل لكي  8

 1,17 2,26 . يف محاية نفيس أجتنب إبداء اآلراء واملقرتحات التطويرية رغبةا  9

 1,08 2,07 . أحتفظ بمعلومات ذات صلة بالعمل بداف  اخلوف 7

 1,06 2,07 . أحتفظ لنفيس بحلول مشاكل العمل بسبب اخلوف 10

 1,03 1,98 . أحد عن اقرتاحايت إلحداث تغيري بسبب شعوري باخلوفم   أحتدث ال  6

 0,94 2,19 عد الصمت الدفاعي املتوسط ا سايب العام لبُ 

 0,88 4,28 .ي عم مصلحتهاا من حرصا  ؛أمحي املعلومات الرسية اخلاصة باجلامعة 12

1

5 
 0,90 4,28 .أمحي معلومات اجلامعة الرسية بشكل مناسب  ريص عليها

 1,07 4,07 .أرفض الكشف عن أي معلومات قد تكون ضارة للجامعة 14

1

1 
 1,11 3,94 أحفظ املعلومات الرسية من مبدأ التعاون.

 1,38 2,96 أقاوم ضغوط من اآل رين إلفشاء أرسار اجلامعة. 13

 0,72 3,91 املتوسط ا سايب العام لبعد الصمت اإلجيايب االجتامعي 

مستوص األداء الوظيفي يف جامعة امللك سعود من   .2

 : وجهة نظر املوظفات اإلداريات 

ا  هناك  أن  أدناه  (  7يتضح من جدول )  أفراد يف موافقة  تقاربا

سعود   امللك  جامعة  يف  الوظيفي  األداء  مستوص  عم  الدراسة 

 ايل ـحيث كانت إمجات؛ ــــــاإلداريمن وجهة نظر املوظفات 

املحور،  فقرات  مجي   عم  بشدة(  )أوافق  بدرجة  متوسطاهتم 

لدص   املوافقة  متوسطات  )  أفرادوجاءت  بني  ما   3,86الدراسة 

)أوافق/أوافق بشدة( عم أداة درجة  إ     ( والتي تشري 4,59إ   

 الدراسة. 
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 (: مستوص األداء الوظيفي للموظفات اإلداريات يف جامعة امللك سعود 7جدول ) 

 االنحراف املعياري  املتوسط ا سايب  العبارة  م

 0,61 4,59 .املبارش فيام صص العمل مسؤويل ذ األوامر والتعليامت الصادرة من أنف   10

 0,57 4,57 . ألداء العمل اآل رين ق وأتعاون م  أنس   6

 0,60 4,52 . بطريقة صحيحةاألعامل أبذل الوقت واجلهد الكايف إلنجاز  14

 0,61 4,51 . د بأنظمة وقوانني اجلامعةألتزم وأتقي   5

 0,67 4,51 .ألتزم بأوقات العمل الرسمية 12

ل أمتلك القدرة  3  0,64 4,49 .مسؤولية األعباء اليومية للعمل عم حتم 

 0,65 4,47 .ا للخطط والربامج املرسومةأحرص عم تنفيذ العمل وفقا  7

 0,69 4,44 . العمل املحدد يف الوقت املحدد إلنجازهإنجاز أستطي    2

 0,68 4,39 .القدرة عم تصحيح األ طاء الناجتة عن قيامي بأداء العمل  توجد لدي   9

 0,88 4,30 .تتوفر لدي الدافعية إلنجاز العمل  13

 0,77 4,27 .يتوفر لدي االستعداد الستخدام األسلوب العلمي للتخطيط للمهام املوكلة يل 16

 0,88 4,26 . أؤدهياتتوفر لدي املعرفة الكاملة بمتطلبات الوظيفة التي  15

 0,68 4,23 . أحرص عم حتقيق األهداف العامة للجامعة 1

 0,86 4,14 . يتوفر لدي القدرة عم اإلبداع والتجديد وتطوير العمل  8

 0,96 4,09 .ل أي أعباء وظيفية إضافيةأمتلك القدرة عم حتم   4

 1,23 3,86 واملتابعة املستمرة من قبل الرؤساء يتحسن مستوص أدائي نتيجة اإلرشاف املبارش  11

 0,47 4,35 ملستوص األداء الوظيفي املتوسط ا سايب العام

العالقة بني مستوص الصمت التنظيمي ومستوص األداء   .3

الوظيفي يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر  

 املوظفات اإلداريات. 

من   )اتضح  جدول  عكسية    أدناه (  8نتائج  عالقة  وجود 

ذات   داللة  إحصائي ا  داللة  سالبة  مستوص  بني    0,05عند  فأقل 

الوظيفياإلذعان  صمت   األداء  قيمة  ؛  ومستوص  بلغت  حيث 

( اإل0,30-العالقة  صمت  زاد  كلام  أنه  أي  أو    قل  ذعان(، 

انخفض مستوص األداء الوظيفي. ووجود عالقة عكسية سالبة  

فأقل بني الصمت    0,05عند مستوص داللة    إحصائي اداللة  ذات  

الوظيفي األداء  ومستوص  العالقة  ؛  الدفاعي  قيمة  بلغت  حيث 

قل 0,26-) الدفاعي  الصمت  زاد  كلام  أنه  أي  انخفض أو    (، 

مستوص األداء الوظيفي. وتبني وجود عالقة طردية موجبة دالة  

داللة    إحصائي ا مستوص  اإل  0,05عند  الصمت  بني   جيايبفأقل 

الوظيفي األداء  ومستوص  قيمة  ؛  االجتامعي  بلغت  حيث 

( اإل0,29العالقة  الصمت  وتطور  زاد  كلام  أنه  أي    جيايب(، 

 االجتامعي زاد مستوص األداء الوظيفي.

 

الصمت التنظيمي    أبعاد (: معامالت االرتباط سبريمان بني  8ول ) جد 

 ومستوص األداء الوظيفي 

 الصمت التنظيمي   أبعاد 
 الوظيفي األداء  مستوص  

 مستوص الداللة  معامل االرتباط 

 0,00 * 0,30- صمت اإلذعانعد بُ 

 0,00 * 0,26- الصمت الدفاعي عد بُ 

  جيايبالصمت اإلعد بُ 

 االجتامعي 
0,29 * 0,00 

 فأقل. 0,05* دال عند مستوص الداللة 

الصمت   .4 مستوص  يف  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق 

نظر   وجهة  من  سعود  امللك  جامعة  يف  التنظيمي 

 املوظفات اإلداريات با تالف املتغريات الديموغرافية  
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 الفروق حسب العمر   4-1

اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوص  

حول  0.05) الدراسة  جمتم   أفراد  اجتاهات  يف  فأقل،   )

عمر   با تالف  سعود،  امللك  جامعة  يف  التنظيمي  الصمت 

 املوظفة.  

 الفروق حسب ا الة االجتامعية  4-2

مستوص  تبني   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   

حول  0.05) الدراسة  جمتم   أفراد  اجتاهات  يف  فأقل،   )

ا الة   با تالف  سعود  امللك  جامعة  يف  التنظيمي  الصمت 

من   الدراسة  عينة  لصالح  الفروق  هذه  وأن  االجتامعية، 

لدهين   املتزوجات  املوظفات  أن  عم  يدل  وهذا  املتزوجات. 

ثر من املوظفات العازبات أو األرامل أو الصمت التنظيمي أك

 املطلقات. 

 الفروق حسب املؤهل العلمي      4-3

عند   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  أظهرت 

( فأقل، يف اجتاهات أفراد جمتم  الدراسة حول  0.05مستوص )

املؤهل   با تالف  سعود  امللك  جامعة  يف  التنظيمي  الصمت 

الر متوسط  ومن  الل  تبني  العلمي،  الفروق تب  هذه  أن   

لصالح عينة الدراسة من الاليت مؤهلهن التعليمي ثانوية عامة  

التعليمي   مؤهلهن  الاليت  املوظفات  أن  عم  يدل  وهذا  فأقل، 

التنظيمي أكثر من املوظفات   ثانوية عامة فأقل لدهين الصمت 

ودراسات  وبكالوريوس،  دبلوم،  التعليمي  مؤهلهن  الاليت 

 عليا. 

 الفروق حسب عدد سنوات اخلربة    4-4

مستوص   عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني 

حول  0.05) الدراسة  جمتم   أفراد  اجتاهات  يف  فأقل،   )

عدد  با تالف  سعود  امللك  جامعة  يف  التنظيمي  الصمت 

من  الدراسة  عينة  لصالح  الفروق  هذه  وأن  اخلربة،  سنوات 

من   )أقل  يدل  سنوات  5الاليت عدد سنوات  ربهتن  (، وهذا 

من   )أقل  سنوات  ربهتن  عدد  الاليت  املوظفات  أن    5عم 

الاليت  املوظفات  من  أكثر  التنظيمي  الصمت  لدهين  سنوات( 

( سنوات  ربهتن  من  -5عدد  سنوات   10سنوات،    10أقل 

 فأكثر(. 

 املوظفة   الفروق حسب اإلدارة التابعة هلا    4-5

ذات   فروق  النتائج عدم وجود  داللة إحصائية  اتضح من 

الدراسة 0.05عند مستوص ) أفراد جمتم   فأقل، يف اجتاهات   )

با تالف  سعود،  امللك  جامعة  يف  التنظيمي  الصمت  حول 

 اإلدارة التابعة هلا. 

 ا: النتائج والتوصيات   امسا 

 نتائج الدراسة  .1

 وجزها فيام ييل:العديد من النتائج، نُ إ   توصلت الدراسة  

املوظفات   1-1 من  الدراسة  أفراد  أن  اإلداريات  اتضح 

مستوص  حمور  أبعاد  عم  متوسطة  بدرجة  موافقات 

  .الصمت التنظيمي يف جامعة امللك سعود

أن  تبني   1-2 ا  هناك    موافقة  تقاربا عم   أفراديف  الدراسة 

بُ  اإلعبارات  صمت  أوافق(.   ذعانعد  )ال  بدرجة 

ذلك  وتعزو   أن  الباحثة  اإلداريات املوظفات  إ  

عن   جيد  بشكل  التعبري  عم  أفكارهن قادرات 

من  اإلبداعية   التي  وحتسشأهنا  واجلديدة    نيتطوير 

قيود،   ودون  بحرية  العمل  املوظفات  وأن  آليات 

لدهين انتامء شديد للجامعة التي يعملن هبا وتسعني 

   لتطويرها ونجاح منظومة العمل هبا.دائاما 

النتائج   1-3 ا    هناكأن  كشفت  موافقة  تقاربا  أفراديف 

بُ  الدفاعي بدرجة  الدراسة عم عبارات  الصمت  عد 

الباحثة   وترص  أوافق(.  عن  أن  )ال  ناتج  إقدام ذلك 

عم مواجهة كل ا قائق التي    املوظفات بشكل جاد  

تتعلق بنقاط الضعف بالعمل دون جتاهلها واهلروب 

ا  هناك  وأن  منها،   ا ريمنا ا مِ من  قِ ة  القيادات بَ ن  ل 

بعرض   هلن  وأفكارهن  يسمح  دون آرائهن  اجلديدة 

 .  تعنيٍف أو  من لومٍ   وٍف 

الدراسة عم عبارات    أفراد وجود تفاوت يف موافقة   1-4

كان مجايل  اإلأن  االجتامعي إال    جيايبد الصمت اإل عْ بُ 

عم  يدل  وذلك  الدراسة.  أداة  عم  )أوافق(  بدرجة 

يؤمن  أن   إ  املوظفات  معلومات أو    فشاءأن  ترسيب 

حتقيق   عم  سلبي  بشكل  يؤثر  أهداف اجلامعة 

 اجلامعة العامة ورؤيتها املستقبلية ونظرة املجتم  هلا.
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موافقة     1-5 تقارب يف  الدراسة عم مستوص    أفراديوجد 

وجهة  من  سعود  امللك  جامعة  يف  الوظيفي  األداء 

املوظفات   )أوافق/أوافق  اإلداريات  نظر  بدرجة 

األو   باملرتبة  وجاءت  الدراسة.  أداة  عم  بشدة( 

مسؤويل أنفذ األوامر والتعليامت الصادرة من  "فقرة  

العمل صص  فيام  بشدة  "املبارش  )أوافق  (؛ بدرجة 

من  الل التسلسل  األوامر  م بتنفيذ  االلتزاإن  حيث  

ا فاظ   يضمن  الوظيفي  العمل  عم  اهلرمي  نجاح 

باملرتبة  أهدافه  وحتقيق   جاءت  بينام  األ رية  العامة. 

يتحسن مستوص أدائي نتيجة اإلرشاف املبارش  "فقرة  

مِ  املستمرة  قِ واملتابعة  الرؤساءبَ ن  بدرجة    "ل 

دائاما (؛  )أوافق الرؤساء  يقوم  بالتوجيه  حيث   

اخلاطئةواإلرشاد   العمل  مسارات  إ     وتصحيح 

حتقيق   اجتاه  يف  السليمة  العامة، األهداف  املسارات 

الباحثة   ترص  تُ األمر  هذا  أن  لكن  له بعض  فض  قد ال 

عائقا   ،املوظفات فرصة يكون  أن  من    بدالا   اوتراه 

 لتحسني مستوص األداء.

عكسية    1-6 وجود عالقة  النتائج  من  ذاتاتضح   سالبة 

داللة    إحصائي ا داللة   مستوص  بني    0.05عند  فأقل 

أنه   أي  الوظيفي،  األداء  ومستوص  اإلذعان  صمت 

قل اإلذعان  صمت  زاد  مستوص أو    كلام  انخفض 

وتفرس   الوظيفي.  ذلك  األداء  الباحثة  ا رص بأن   

املتعل   باألفكار  االحتفاظ  العمل، عم  بتطوير  قة 

تقديم   يف  الرغبة  إلحداث اقرتأي  وعدم  احات 

أي   وحجب  الشعور  فكرة  تغيري،  بسبب  تطويرية 

وجتاهل  التغيري،  إحداث  عم  والكفاءة  الثقة  بعدم 

العمل يف  املشكالت  بحلول  متعقلة  أفكار  كل   ،أي 

بالنهاية يؤدي  مستوص  إ     هذا  أداء  انخفاض 

 املوظفات بالعمل. 

 إحصائي ا داللة  تبني وجود عالقة عكسية سالبة ذات    1-7

داللة   مستوص  الصمت   0.05عند  بني  فأقل 

زاد  كلام  أنه  أي  الوظيفي،  األداء  ومستوص  الدفاعي 

قل الدفاعي  األداء أو    الصمت  مستوص  انخفض 

أن  الباحثة ذلك  وتعزو  الوظيفي.   جتاهل حقائق  إ  

وجتن  بالعمل،  واملقرتحات مرتبطة  اآلراء  إبداء  ب 

ا  التطويرية،   واالوأيضا ا لول  قرتاحات  حجب 

يؤثر  شأنه أن  اجليدة ملشاكل العمل بداف  اخلوف من  

 األداء الوظيفي.ا عم مستوص  سلبا 

دالة  أظهرت    1-8 موجبة  طردية  عالقة  وجود  النتائج 

داللة    إحصائي ا مستوص  بني   0.05عند  فأقل 

اإل األداء   جيايبالصمت  ومستوص  االجتامعي 

اإل الصمت  وتطور  زاد  كلام  أنه  أي   ايبجيالوظيفي، 

وتفرس   الوظيفي.  األداء  مستوص  زاد   االجتامعي 

ذلك   اخلاصة  بأن  الباحثة  الرسية  املعلومات  محاية 

باجلامعة، ورفض الكشف عنها هبدف محايتها، ومن  

الرضوخ أجل   وعدم  باجلامعة،  اجلمي   م   التعاون 

أرسار أو    حماوالتألي   إلفشاء  ضغوط  ارجية 

من   أن  اجلامعة،  مستوص  شأنه  الوظيفي األداء  يرف  

 إجيايب. باجلامعة بشكل 

اجتاهات  1-9 يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني 

يف   التنظيمي  الصمت  حول  الدراسة  جمتم   أفراد 

االجتامعية   ا الة  با تالف  سعود  امللك  جامعة 

 .ةواملؤهل العلمي وعدد سنوات اخلرب 

يف    1-10 إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اتضح 

الصمت  حول  الدراسة  جمتم   أفراد  اجتاهات 

عمر   با تالف  سعود،  امللك  جامعة  يف  التنظيمي 

 التابعة هلا. املوظفة واإلدارة

 توصيات الدراسة  .2

الدراسة، يمكن طرح  إليها  التي توصلت  النتائج  يف ضوء 

 التوصيات اآلتية: 

اإلداريات من صمت إ راج  العمل عم   2-1 املوظفات 

مراكز  يف  إرشاكهن  من  الل  التنظيمي،  اإلذعان 

با تالف   وتأثريهن  أمهيتهن  وتأكيد  القرار،  اختاذ 

وأفكارهن   بآرائهن  واأل ذ  اإلدارية،  مستوياهتن 

الركائز  أهم  إحدص  وأهنن  هبا،  والعمل  التطويرية 

املورد   اجلامعة، وهن  عليها  تقوم  لتحقيق  التي  املهم 

 أهدافها. 

من   2-2 التخلص  عم  اإلداريات  املوظفات  مساعدة 

من  الل   التنظيمي  الدفاعي  الصمت  مشاعر 
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متكامل،  بشكل  بالعمل  املرتبطة  با قائق  تزويدهن  

 ومنحهن ا رية الكاملة إلبداء آرائهن واقرتاحاهتن. 

الصمت  2-3 بأبعاد  االلتزام  عم  املوظفات  تشجي  

إن   حيث  االجتامعي؛  حيق    اإلجيايب  محاية  ذلك  ق 

ترض   قد  التي  باجلامعة  اخلاصة  الرسية   املعلومات 

ورؤيتها  أهدافها  حتقيق  وتعرقل  بمصلحتها 

انتامئهن   عم  ا فاظ  من  الل  وذلك  املستقبلية. 

ووالئهن للجامعة، وتنمية روح املشاركة اجلامعية يف 

وتبن   حل   العمل،  امشكالت  أساليب  إلدارة  ي 

تشجي   إ   إضافة  باألهداف،  واإلدارة  التشاركية، 

 املبادرات الشخصية وتقديم ا وافز واملكافآت. 

الصحيح   2-4 التوجيه  املوظفات  توجيه  يف  االستمرار 

األعامل  إلنجاز  الكايف  واجلهد  الوقت  بذل  عم 

 بطريقة صحيحة.

والتقي   2-5 االلتزام  وقوانينها  رضورة  اجلامعة  بأنظمة  د 

 من جانب مجي  املوظفات دون تفريط أو إمهال.

للموظفات  2-6 املناسب  والتحفيز  التدريب  تقديم 

حتم   من  يمكنهم  بام  اليومية  باستمرار  األعباء  ل 

 للعمل.

ملن  2-7 السلوكي  التدريب  إتاحة  عم  العمل  رضورة 

املتنوعة،  بمستوياهتا  اإلدارية  الوظائف  يشغلون 

عم   سلوكهم  لتنمية  م  وذلك  الصحيح  التعامل 

من   يرف   بام  املختلفة،  العمل  وقضايا  املشكالت 

 أدائهم الوظيفي.

بموضوع  2-8 املتعلقة  الدراسات  من  املزيد  إجراء 

دراسة   أو  خمتلفة،  جمتمعات  يف  التنظيمي  الصمت 

مثل  الدراسة،  هذه  تتناوهلا  مل  أ رص  متغريات 

اإلبداعي،  والسلوك  التنظيمي  الصمت  بني  العالقة 

نمط  أو   أو  التنظيمي،  الوالء  أو  الوظيفي،  االلتزام 

 وغريها.  ،القيادة

 املراج  

 : املراج  العربية أوالا:  

- ( عزمي.  عم  2010بظاظو،  العاطفي  الذكاء  أثر  م(. 

غزة  مكتب  يف  العاملني  للمدراء  الوظيفي  األداء 

غري   ماجستري  رسالة  لألونروا.  التاب   اإلقليمي 

 اجلامعة اإلسالمية.منشورة، غزة، فلسطني: 

م(. أثر الصمت التنظيمي 2014البليهد، نورة حممد. ) -

)إطار   السعودية  اجلامعات  يف  املعلومات  إدارة  عم 

مج   العربية،  الرتبية  مستقبل  ع  21فكري(.   ،91 ،

 .11-75ص

للتطوير واجلودة،  - اجلامعة  امللك سعود، وكالة  جامعة 

( واملعلومات.  اإلحصاء  املل  1435إدارة  خص هـ(. 

 هـ.  1435 – 1434اإلحصائي لعام 

-  ( بوعطيط.  الدين،  االتصال 2008جالل  م(. 

ميدانية   دراسة  الوظيفي:  باألداء  وعالقته  التنظيمي 

عم العامل املنفذون بمؤسسة سون لغاز عنابة. رسالة  

العلوم  ماجستري غري منشورة، اجلزائر، قسنطينة: كلية 

منت جامعة  االجتامعية،  والعلوم  حممد اإلنسانية  وري 

 قسنطينة. 

- ( عبدالباري.  األداء  2003درة،  تكنولوجيا  م(. 

يف  وداللتها  النظرية  األسس  املنظامت:  يف  البرشي 

للتنمية   العربية  املنظمة  املعارصة،  العربية  البيئة 

 اإلدارية. عامن.

- ( عيل.  )الطبعة  1977السلمي،  العامة.  اإلدارة  م(. 

 الثانية(. القاهرة: مكتب غريب. 

)  الشوابكة، - بركات.  ربه  عبد  م(. 2007عساف 

يف  اإلدارية  القيادات  لدص  التنظيمي  الصمت  مستوص 

التنظيمي  بالوالء  وعالقته  العامة  األردنية  اجلامعات 

التنظيمية.  القرارات  صن   يف  واملشاركة  للمرؤوسني 

عامن  جامعة  األردن:  منشورة،  غري  دكتوراه  رسالة 

 العربية. 

- ( األد2011الرصايرة،  الد.  لدص م(.  الوظيفي  اء 

األردنية   اجلامعات  يف  التدريسية  اهليئات  أعضاء 
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 . 27، مج 1،2جامعة دمشق، ع  

- ( حممد.  ماهر  األداء 2000الصواف،  تقويم  م(. 

باململكة  املستخدمة  للنامذج  مقارنة  دراسة  الوظيفي 

ة. جملة اإلدارة العربية السعودية ومجهورية مرص العربي

 . 76العامة. ع 

- ( حممد.  األداء  2009الطعامنة،  قياس  معايري  م(. 
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 .1، ع7
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ا كومي،  بالقطاع  العاملني  من  عينة  لدص  اخلمسة 

ع   للكتاب،  العامة  املرصية  ص  116اهليئة   ،113-

152 . 

- ( ماجدة.  سلوك 2003العطية،  املنظمة،  سلوك  م(. 

 الفرد واجلامعة. عامن: دار الرشوق للنرش والتوزي .

- ( ماجد.  عبداللطيف  االغرتاب 1999عنوز،  م(. 
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 .19025، ص 2ع 

- ( عبدالكريم.  لألفراد 1995عواد،  القيم  أثر  م(. 

الصناعية   الرشكات  يف  القيادي  النمط  عم  واملنظامت 

رسالة ماجستري غري منشورة، املسامهة العامة األردنية،  

اجلامعة   اإلدارية،  والعلوم  االقتصاد  كلية  األردن: 

 األردنية.

- ( حممد.  اهلل  عبد  برشص  درجة  2015عودة،  م(. 

الوظيفي  التنظيمي وعالقتها بمستوص األمن  الصمت 

منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  األردنية.  اجلامعات  يف 

 األردن: اجلامعة اهلاشمية.

- ( عوجه.  مراد  أزهار  الصمت 2019العيساوي،   .)

دراسة  التنظيمية  املواطنة  سلوك  يف  وتأثريه  التنظيمي 

دراسات  مركز  جملة  التقني/الكوفة.  املعهد  يف  حتليلية 

 .598-561  ,(  53)1, الكوفة

- ( عبري.  التنظيمي 2004الفاعوري،  الصمت  أثر  م(. 

دراسة  التنظيمية:  القرارات  صن   يف  املشاركة  عم 

مج والدراسات،  لبحوث  مؤتة  ع19حالة.  ص  2،   ،

182-152 . 

معدي؛  - مذهب،  آل  أمحد؛  العامري،  سامل؛  القحطاين، 

( بدران.  العلوم 2010العمر،  يف  البحث  منهج  م(. 

إدارة   كلية  الرياض:  الثالثة(.  )الطبعة  السلوكية. 

 جامعة امللك سعود. –األعامل 

- ( عيل.  صالح  سلوك 2015القرين،  حمددات  م(. 

مت التنظيمي لدص أعضاء هيئة التدريس بجامعة  الص

التنظيمية   املتغريات  ببعض  وعالقته  عبدالعزيز  امللك 

ع   مرص.  العربية،  الرتبية  مستقبل  ، 96والديمغرافية. 
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Abstract. This study aims to identify the level of organizational silence and job performance, and 
the relationship between them. The research sample consists of 415 female employees at King Saud 
University. The descriptive survey method has been used, and through a questionnaire, data has been 
collected. The results showed that both acquiescent and defensive silence are at a low level with a 
negative relationship with job performance. And the prosocial silence is high with a positive 
relationship with job performance. The study found that differences exist based on the social 
situation, scientific qualification and years of experience . 

 


