مستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في لواء الجامعة
وعالقته باألنماط القيادية السائدة لدى مديريهم
الدكتور .عايد احمد خوالده

الملخص هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في لواء
الجامعة ،وتقصي العالقة بينه وبين األنماط القيادية السائدة لدى مديريهم ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع

المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم الخاص في لواء الجامعة والبالغ عددهم ( )0088معلم ومعلمة ()0298
من الذكور )0008( ،من اإلناث ،وطبقت الدراسة على عينة قوامها ( )008معلماً ومعلمة تم اختيارها بالطريقة

العشوائية الطبقية ( )029من الذكور و( )000من اإلناث ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي لغايات
تحقيق أهداف الدراسة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الخاصة كان
متوسطاً ،إذ حظيت جميع مجاالت الصمت التنظيمي بمستوى متوسط وجاءت مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب

متوسطاتها على النحو اآلتي :الصمت القائم على المبادئ ( ،)2609الصمت القائم على المنفعة ( )2602الصمت

القائم على اإلذعان والخوف ( )2600وبلغ المتوسط الكلي ( .)2602كما أظهرت النتائج فروقاً ذات داللة

إحصائية في استجابات عينة الدراسة عن مستوى الصمت تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ،وفروقاً تعزى
لمتغير الخبرة على مجال الصمت القائم على المنفعة لصالح أصحاب الخبرة (أقل من  0سنوات) عند مقارنتها

أما فيما يتعلق باألنماط القيادية السائدة لدى مديري ومديرات
مع أصحاب الخبرة (من  - 0أقل من  )08سنواتَّ ،

المدارس الخاصة في لواء الجامعة ،فقد حظي النمط القيادي الديمقراطي بمتوسط حسابي بلغ ( )2600وبمستوى

مرتفع ،بينما حظي النمط القيادي األوتوقراطي والتسيبي على متوسطين حسابيين على التوالي بلغا ()2600
( ) 2603وبمستوى متوسط ،وأظهرت النتائج كذلك أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى الصمت التنظيمي
وبين األنماط القيادية السائدة لدى المديرين والمديرات إذ بلغ معامل االرتباط ( )86202وبمستوى داللة (.)86888

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصى الباحث بعدة توصيات كان من أبرزها تعزيز
ممارسة مديري ومديرات مدارس لواء الجامعة للنمط القيادي الديمقراطي ،توجيه البرامج التدريبية نحو تغيير

معتقدات المديرين البيروقراطية ،وتفعيل قنوات االتصال بين المعلمين والمديرين ومنح المعلمين سقفاً أعلى من
الحرية إلبداء آرائهم وأفكارهم ذات العالقة بمشكالت العمل.

________________________________________________
الكلمات المفتاحية :الصمت التنظيمي ،األنماط القيادية ،المدارس الخاصة في األردن.
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Abstract
The level of organizational silence for teachers (male and female) of private
schools of Al-Jame'a district and its relation with their principals
leadership prevailed patterns
The study aimed to define the level of organizational silence for teachers (male
& female) of the private schools in Al-Jame'a district, and to investigate its relation
with the prevailed leadership of their principals.
The study society consisted of all teachers (male & female) in the private
schools in Al-Jame'a district, their number (8500) teacher, (1920) male teachers,
(6580) female teacher. The study was applied upon a random sample consisted of
(880) teacher, (192) from male teachers and (658) female teacher.
The researcher used the correlative descriptive approach in order to achieve the study
objectives.
The results of the study revealed that the level of the organizational silence for
the teachers of the private schools was median, so the all fields of the organizational
silence were in median level and arranged in descending order upon its medians as
following: The silence on the base of principles (3.62). The silence on the base of
benefit (3.59). The silence on the base of bow and fear (3.58).
The total median was (3.59). The results also revealed that there is differences
with statistical significant in the sample responses about the organizational level
attributed to the variable of gender to the benefit of female teachers, and differences
attributed to the variable of experience from (5 to less than 10 years) but about the
leadership patterns that prevailed in private schools principals at Al-Jame'a district, the
results were as following:
The democratic leadership with high average (3.68). Whereas the autocratic
leadership, with median level (3.57), also the careless leadership pattern was with
medium level (3.66). The results also revealed that there is a correlation with positive
relation between the organizational silence and the prevailed leadership patterns of the
headmasters and headmistresses, so the coefficient factor reached to (0.369) with
significant level (0.000).
At the shade of the study results, the researcher recommended many
recommendations the most important to reinforce the usage of the democratic
leadership pattern, and to direct the training programs towards changing the
bureaucratic believes of the principals, and to activate the communication channels
between the teachers and principals, and to grant teacher and open free to present their
opinions and ideas that related to the work problems.
__________________________________________________
Keywords: Organizational silence, Leadership patterns, The private schools in Jordan.
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مقدمة:
لقددد تنددامى االهتمددام بحقددوق اإلنسددان فددي حريتدده فددي التعبيددر عددن آ ارئدده وأفكددار بشددكل ملحددوظ ومعبددر عندده
بالوثائق المتعلقة بحقوق اإلنسان على اعتبار ضرورة من ضرورات الحيداة وحاجدة مدن حاجدات الوجدود اإلنسداني إذ
أقددرت المددادة ( )02مددن اإلعددالن العددالمي لحقددوق اإلنسددان الص دادر عددن األمددم المتحدددة الحاجددة إلددى حمايددة حريددة
التعبير لألفراد في مختلف السياقات التي يشغلونها.
وقددد أت ددى ه ددذا االهتم ددام كمحص ددلة إلرهاص ددات فلسددفية وبحثي ددة ف ددي ه ددذا المض ددمار تحدي ددداً ،إذ وف ددر اإلرث
الفلسددفي والنظددري نتاج داً نوعي داً وفريددداً أبددرز أهميددة وضددرورة حريددة التعبيددر وخطددورة قمعهددا وكبتهددا ،وقددد تلونددت تلددك
الطروحات بتلون الفالسفة والمنظرين ومرجعياتهم وخلفياتهم الثقافية والسياسية واالقتصادية والتربوية واأليديولوجية.
فإن تناول مفهوم الصمت أو المجاهرة (الصوت) بمعزل عدن التصصديل الفلسدفي لهمدا ليعدد نقصداً مخدالً فدي
دتثناء يددر مقبددول لتقصددي جددذور المفهددومين الددذي يقتضددي تندداول أحدددهما تندداول اآلخددر ،فعلددى
مسددصلة البحددث ،واسد ً
الصددعيد الفلسددفي كددان لطروحددات الفالسددفة دو اًر كبيد اًر فددي توجيدده البحددث فددي هددذا الميدددان وتقعيددداً ألصددوله ،إذ أكدددوا
أهمية حرية التعبير وأنها جديرة باالستماتة في الدفاع عنها وعددوها قيمدة جوهريدة اواد اركداً لمعندى آدميدة اإلنسدان وأن
تقييدها ليعد انتهاكاً الستقاللية اإلنسان وكرامته ،وقدم جون رسل الوارد في فايجل ووربيدرتن ( )9802مجموعدة مدن
الحجج التي تسدتند إليهدا حريدة التعبيدر منهدا :النفعيدة واألخالقيدة التدي تشدجع الحدوار الضدروري إلحدداث الديمقراطيدة
بفعاليددة ،إذ أن الق د اررات الصددائبة تحتدداى إلددى كددم كبيددر مددن األفكددار المتنوعددة والمعارضددة للطددر العددام ،وأن الحقيقددة
مهمة ومهما وصل مدى تصكد الشخص من معرفته للحقيقدة فدال يدزال أريده يحتمدل الخطدص ،وضدرورة وجدود سدوق حدرة
لألفكددار لتجلددي الحقيقددة واسددتبعاد الخطددص ،وأن الح دوار النشددط فددي ظددل وجددود آراء متباينددة يعيددد الحيويددة لددنراء ،وأن
اإليمان بحجة العصمة من الخطص معضلة من المعاضل التي تعترض حرية التعبير ألننا نخطد حتدى فدي المسدائل
التددي ال جدددال فيهددا ،وأن حريددة معارضددة اآلراء التقليديددة شددرط مددن شددروط التطددور الفكددري والتقدددم ،وأشددار إلددى مددا
أسما بحجة العقائد الميتة ،الذي يعني أن اإليمان بدالرأي دون مناقشدة سدينتهي بده الحدال إلدى اعتناقده كعقيددة ميتدة،
كما أكد حجة الصواب الجزئي التي تعني احتمال وجود عناصر من الحقيقة ضمن رأي خاط بمجمله.
ولقددد أسددندت هددذ الددرفى الفلسددفية م ارحددل التنظيددر فددي ميدددان العمددل اإلداري واإلدارة التربويددة تحديددداً وذلددك
في التحول في العاملين مدن مرحلدة اإلقصداء والتهمديى إلدى مرحلدة المشداركة والتمكدين انسدجاماً مدع تغيدر معتقددات
القادة عن أهمية مشاركتهم بآرائهم وأفكارهم وبناء جسور من الثقة المنظمية اوايمانهم بصن لدى المرفوسين قددرة علدى
المشاركة في توجيه المنظمة وتحقيق أهدافها بل اواحداث تغيير حقيقي فيها.
ولكدن تكمددن الخطدورة فددي أن الصدمت فددي المنظمدات اليددوم وعلدى اخددتالف أنواعهدا قددد يشدير إلددى حالدة مددن
التجدداوز علددى حريددة المرفوسددين فيهددا ،وأن اخددتالف الدددوافع بددين أن دواع الصددمت ليعددد أم د اًر أكثددر خطددورة علددى تلددك
المنظمات ،فالصمت القائم على اإلذعان أقل خط اًر من الصمت القائم على الدوعي الدذي قدد يقدود تنظيمده عبدر فتدرة
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من الزمن إلى ما يعرف بالمعارضة (كاسنج )0222 ،تلك المعارضة التدي أصدبحت سدمة بدارزة وظداهرة لددى كثيدر
من المنظمات كرد فعل واضح وجلي للكبت واإلسكات المفجل لدى المرفوسين.
ومع أن الدراسات التي تناولت متغير الصدمت التنظيمدي وربطتده بمتغيدرات أخدرى كاتخداذ القد اررات ،والدوالء
التنظيمدي ،والعوامددل الكبددرى للشخصددية ،والثقددة التنظيميددة ،واألداء التنظيمدي ،إال أنهددا أشددارت جميعهددا إلددى أن هندداك
دو اًر ملحوظاً لقيادة المنظمات في ممارسة الصمت من عدمده (خنتاندة9882 ،؛ المجدالي9889 ،؛ عبدود9800 ،؛
الشوابكة.)9883 ،
فالصمت أو الصوت (المجداهرة) همدا سدلوكان تابعدان لمتغيدر رئديس مهدم أالل وهدو الدنمط القيدادي ،إذ يعبدر
الصددمت عددن ردة فعددل طبيعيددة لممارسددة السددلوك القيددادي األوتددوقراطي بينمددا يعبددر سددلوك الصددوت (المجدداهرة) عددن
ممارسة السلوك القيادي الديمقراطي الذي يعطي للعاملين سقفاً أعلى من الحرية ،األمر الدذي يسدتعدي ربدط متغيدري
الصددمت والصددوت عنددد د ارسددتهما فددي المنظمددات اإلداريددة بددنمط القيددادة السددائد فددي تلددك المنظمددات علددى اعتبددار أن
الصوت (المجاهرة) هو محصلة الحرية وأن الصمت محصلة للتسلط والقمع واإلقصاء.
وقددد أكدددت الد ارسددات التددي تناولددت موضددوع الصددمت والصددوت التنظيميددان علددى عالقتهمددا بممارسددة الددنمط
القيادي وانعكاس ذلك على إنجاز المرفوسين وأدائهم وتقديراتهم لتبني ندوع مدن أندواع الصدمت أو الصدوت فدي ضدوء
تلك المعطيات السائدة في ُمناخ العمل ).(Zehir, 2011; Bagheri et al., 2012

مشكلة الدراسة:

إن المتتب ددع الحص دديف لمس ددار التعل دديم الخ دداص ف ددي األردن ي ددرى أن دده يم د َّدر بم ددرحلتين متم ددايزتين ف ددي ال ددرفى
والتطلعددات واألهددداف ،أوالهمددا :مرحلددة التعلدديم الخدداص المسددتند إلددى رفى وفكددر وأيددديولوجيات جماعددات وطوائددف
وجمعي ددات ،منح ددت حري ددة كافي ددة إب ددان الحك ددم العثم دداني ف ددي إنش دداء م دددارس خاص ددة تخ دددم مص ددالح تل ددك الطوائ ددف
والجمعيات والجماعات ،إلى أن قامت إمارة شرقي األردن بتعديالت علدى القدانون العثمداني عدام  0290أكددت حدق
هذ الجماعات في تولي مسفولية تقدديم الخدمدة التعليميدة وتدوالى تصكيدد هدذا الحدق ،الدذي أكدتده فيمدا بعدد التشدريعات
الصددادرة كنظددام المعددارف ( )9لعددام ( )0222الددذي تندداول فددي فصددله السددادس موضددوع المدددارس الخاصددة ،إلددى أن
جدداء الدسددتور األردنددي عددام ( )0220ليعتبددر هددذا الحددق دسددتورياً لتلددك الجماعددات فددي تصسدديس مدددارس خاصددة يوكددل
إليهدا التعلدديم ،وفدي عددام ( )0202صددر قددانون التعلديم العددام الدذي وضددع َّأول تنظديم تشدريعي للمددارس الخاصددة فددي
إطار النظام التعليمي األردني وتنوعت في ضوئه المدارس إلى مدارس للجمعيات اإلسالمية ،وللطوائدف المسديحية،
وللجمعيات التبشيرية (الحصيني ،وسالمة.)9888 ،
وظل العمل التعليمي والتربوي في تلك المددارس رهدن بتوجهدات رفى وأفكدار الموجدودين لتلدك المددارس ،إذ
ركددزت علددى جددوهر العمددل التربددوي والتعليمددي ،وكددان اختيارهددا لمددديري ومعلمددي تلددك المدددارس قائم داً علددى االنتقائيددة
لمددخالت العمليددة التعليميددة التعلميددة ،فكددان ديدددنها االسددتثمار فددي الفكددر الددذي يخدددم توجهاتهددا أكثددر مددن التفكيددر فددي
البعد االستثماري المادي.
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أمددا المرحلددة الثانيددة :فهددي مرحلددة التعلدديم المسددتند إلددى االسددتثمار والربحيددة ،كانددت بدددايتها فددي مطلددع القددرن
َّ
العشدرين ،فددي ظددل ظددروف سدداهمت فددي إيجادهددا ،تمثلددت فددي الطلددب المت ازيددد علددى التعلدديم مددن جهددة وتدددني مسددتوى
الثقددة بددالتعليم الحكددومي ،وسددعي أوليدداء األمددور الحثيددث فددي البحددث عددن فددرص تعلدديم نددوعي ألبنددائهم (األنصدداري،
 .)9888األمددر الددذي جعددل هددذا القط دداع مجدداالً مشددجعاً لالسددتثمار فيدده فتهاف ددت المسددتثمرون لالسددتثمار فددي ه ددذا
الميدددان .مسددجلين نسددب أربددا عاليددة قدددرت حسددب بعددض اإلحصدداءات الماليددة ب د ( )%28ممددا جعددل األمددر مدددعاة
الستجالب وتحول االستثمارات من القطاعات األخرى إلى االستثمار فدي هدذا المجدال ،لكدن فكدرة تسدليع التعلديم مدن
مندداظير اقتصددادية بحتددة أفقدددت العمليددة التعليميددة جددوهر رس ددالتها ومبادئهددا التربويددة ممددا أضددر فددي جددوهر العمددل
التربوي وأفقد بوصلته الموجهة ).(Amad, 2010
ففددي ظددل ت ارخددي المفسسددات التش دريعية عددن إصدددار تش دريعات ناظمددة وضددابطة لهددذا القطدداع اواطددالق يددد
المسددتثمري ن وعلددى اخددتالف مرجعيدداتهم فيدده ،واالكتفدداء برقابددة صددورية شددكلية متواضددعة تجلددت مشددكالت عديدددة ال
يمكدن السددكوت عنهددا ،األمددر الدذي جعددل و ازرة التربيددة والتعلدديم فدي اآلونددة األخيدرة تعيددر ج َّدل اهتمامهددا لميدددان التعلدديم
الخاص وتسن بعض التشريعات الناظمة للعمل فيه مثل مشدروع نظدام تصدنيف المفسسدات التعليميدة الخاصدة الدذي
رفع إلى ديوان التشريع ومازال قيد العمل ،وما كان هدذا المشدروع ليكدون لدوال ارتفداع وتيدرة المطالبدة بحقدوق العداملين
في هذا القطاع من معلمين اواداريدين فدي ظدل يداب المظدالت التدي تقديهم تغدول المسدتثمرين علدى حقدوقهم إذ تشدير
التقدددارير الصد ددادرة إلد ددى حرمد ددان هد ددذ الفئد ددات مد ددن مظلد ددة الضد ددمان االجتمد دداعي ،وتد دددني مسد ددتوى أجد ددورهم وتالعد ددب
المس ددتثمرين ف ددي عق ددود عمله ددم ،وحرم ددانهم م ددن أدن ددى حق ددوقهم الوظيفي ددة فعل ددى س ددبيل المث ددال ال الحص ددر يتقاض ددى
( )00282مددن المددفمن علدديهم فددي ميدددان التعلدديم الخدداص أجددو اًر ال تزيددد عددن ( )028دينددا اًر أردني داً ،وأن مددا نسددبته
( )%0060يعمل د د ون بد دددون عقد ددود ،وأن مد ددن يعملد ددون بعقد ددود ال يسد ددتطيعون الحصد ددول علد ددى نسد ددخة منهد ددا (الس د دبيل،
.)9800
ففد ددي ظد ددل المعطيد ددات السد ددابقة ،وتحكد ددم المسد ددتثمرين فد ددي مصد ددير العد دداملين فد ددي هد ددذا القطد دداع ،وامد ددتالكهم
لصالحيات إنهاء عقود العداملين مدن معلمدين اواداريدين دون رقيدب أو حسديب ،أضدحت أدوار هدفالء العداملين شدكلية
صورية ،موجهة بطريقة مباشرة من المستثمرين فدي هدذا العمدل ،وانعددمت ُمناخدات اإلبدداع وصدارت جهدود العداملين
محكومة بر بدات المدالكين وبجندي األربدا دون أدندى اعتبدار لجدوهر العمدل التربدوي ،وسدادت ُمناخدات الخدوف علدى
مصدر الرزق ،وتجلت حالة من اإلذعان في الممارسة بما يخدم مصالح المالكين لهذا القطاع.

فدداإلدارات المدرسددية تعمددل بتوجيدده مددن المددالكين ،فدداإلدارة الحقيقيددة هددي إدارة فددي الظددل وتقدديم فددي كثيددر مددن
األحيان في تلك المدارس ،فالمديرون ال ينطلقون من معتقداهم التربوية التي هي حصديلة خبدراتهم فدي ميددان العمدل
التربوي ،فهم يتخلون عنها ،فصنماطهم القيادية هي حصيلة إدراكاتهم لتوجهدات المدالكين التدي ال تسدتند فدي كثيدر مدن
األحيان إلى أصول نظرية في ميدان العمل التربوي وقد أكددت ذلدك كثيدر مدن الد ارسدات التدي تناولدت مشدكالت هدذا
القطاع (البنا ،9882 ،دواني وديراني ،0220 ،المساد وآخرون.)0222 ،
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أما المعلمون فإن ممارستهم ألدوارهم محكومة حتماً بهذ التوجهات تنفيذ ما يطلب مدنهم ،إذ تشدكلت لدديهم
َّ
إدراكات عبر خدمتهم في هذا القطاع بصن ال مجال إلبداء اآلراء واألفكار التي تخددم العمدل طالمدا يوجدد مسدتثمرون
ه ددم أدرى بمص ددالح مدارس ددهم ومفسس دداتهم التعليمي ددة ،وأن بق دداءهم ره ددن لص ددمتهم وتنفي ددذ م ددا يطل ددب م ددنهم فقددد يك ددون
ص ددمتهم خوفد داً اواذعاند داً عل ددى مص ددالحهم ،أو مجامل ددة عل ددى حس دداب العم ددل ل دددعم عالق دداتهم م ددع م ددديريهم اوارض ددائهم
وبالتددالي إرضدداء المسددتثمرين أنفسددهم ،أو أن صددمتهم حالددة مددن الكبددت المفجددل قددد يعلنددون عندده فددي لحظددة مددا مهمددا
ترتب عليه من نتائج.
وفي مقابل كل ذلك اوان كان مدا تقددم يشدكل ظداهرة ال يمكدن تعمديم هدذ الحالدة علدى كدل المددارس العاملدة
في هذا القطداع فدي ظدل َّ
أن بعضدها أسدهم إسدهاماً فداعالً فدي مسديرة التعلديم األردندي ،وأفدرز مخرجدات فريددة ونوعيدة
في مجال التعليم ،ويسجل له ممارسات متميزة ،وينعم العاملون فيه من معلمين اواداريدين بحالدة مدن الرضدا ،وتسدود
مناخات مفعمة باإلبداع والتجلي ،لذا تلخصت مشكلة الدراسة بالسفال الرئيسي اآلتي:
مااا مسااتوى الصاامت التنظيمااي لاادى معلمااي ومعلمااات الماادارس الخاصااة فااي لاواء الجامعااة ومااا عالقتااه
باألنماط القيادية السائدة لدى مديريهم؟

هدف الدراسة وأسئلتها:
هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .0ما مستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في لواء الجامعة من وجهة نظرهم؟
 .9هد د د ددل تختلد د د ددف اسد د د ددتجابات عيند د د ددة الد ارسد د د ددة عد د د ددن مسد د د ددتوى الصد د د ددمت التنظيمد د د ددي عند د د ددد مسدد د ددتوى داللد د د ددة
) (α = 0.05باختالف( :نوعهم االجتماعي ،خبراتهم)؟
 .2مددا األنمدداط القياديددة السددائدة لدددى مددديري ومددديرات المدددارس الخاصددة فددي ل دواء الجامعددة مددن وجهددة نظددر
المعلمين والمعلمات العاملين فيها؟
 .2هدل توجدد عالقدة ارتباطيدة عندد مسدتوى داللدة ) (α ≤ 0.05بدين مسدتوى الصدمت التنظيمدي وأبعداد وبدين
األنماط القيادية السائدة لدى المديرين والمديرات في مدارس لواء الجامعة؟

أهمية الدراسة:
انبثقت أهمية الدراسة مما يلي:
 .0األهميددة النظريددة :يمكددن أن تقدددم هددذ الد ارسددة معرفددة نظريددة مهمددة فددي مجددال استقصدداء األدب النظددري
والدراسات السابقة في مجال الصمت التنظيمي للباحثين في ميدان اإلدارة التربوية ،لمدا وفرتده مدن د ارسدات
أجنبيددة حددول هددذا الموضددوع هددذا مددن ناحيددة ومددن ناحيددة أخددرى فددي إعددادة اسددتقراء أن دواع جديدددة للصددمت
التنظيمي تمثلت في :الصمت اإلذعاني والصمت المنفعي والصمت المتركز على المبادئ على هددي ممدا
قدمه األدب النظري والد ارسدات السدابقة وربطده باألنمداط القياديدة التدي تناولتهدا كثيدر مدن الد ارسدات والبحدث
في العالقة بين هدذين المتغيدرين ،الدذي يعدد ميدزة لهدذ الد ارسدة فدي ظدل شدح الد ارسدات العربيدة  -علدى حدد
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علدم الباحددث  -التددي تناولدت هددذ المتغيدرات ،ممددا يجعدل هددذ الد ارسددة عتبددة لد ارسدات أخددرى تدربط الصددمت
التنظيمي بمتغيرات ذات أثر وعالقة في ممارسة العمل اإلداري.
 .9األهميددة التطبيقيددة :يمكددن أن تسددهم أدوات هددذ الد ارسددة ونتائجهددا فددي أن تكددون معين داً للقددادة التربددويين فددي
المفسسات التعليميدة للكشدف عدن أسدباب صدمت العداملين ،ومكينزمدات تفعيدل الصدوت (مجداهرة العداملين)
كونه ددا تغذي ددة راجع ددة ،وعملي ددة ض ددابطة للعم ددل اإلداري ذات فائد ددة ف ددي إص ددال العم ددل واس ددتثمار إمكان ددات
العاملين واسدتجالء مكدامن قدوتهم فدي إيجداد ُمنداخ إبدداعي اواضدافات نوعيدة تحقدق ميدزة تنافسدية للمفسسدات
التعليمية.

مصطلحات الدراسة:
عرفت المصطلحات التي وردت في الدراسة تعريفاً مفاهيمياً اواجرائياً على النحو اآلتي:
 .0الصمت التنظيميُ :عرف بصنه ياب صدوت العداملين ،وحجدبهم ألفكدارهم وآرائهدم ومعلومداتهم ذات العالقدة
بتطوير العمل وتصحيح مسار ) ،(Prinda, 2001وعرف كذلك على أنده تفضديل العداملين لالمتنداع عدن
التعبير عن أفكارهم وآ ارئهم ومشاعرهم وجهاً لوجه عن المشدكالت التدي تعتدرض التنظديم الدذي يعملدون فيده
) (Morrison & Miliken, 2000ونبده ) (Salajegheh et al., 2015إلدى أن الصدمت ال يعندي فدي
كددل األح دوال وصددفاً لحالددة سددلبية فقددد يكددون الصددمت أحيان داً نشدداطاً داخلي داً واعي داً قصدددياً هدددفياً ،وقددد قسددم
بعدض الدارسددون لمتغيددر الصددمت التنظيمددي الصددمت اسددتناداً إلدى أربعددة أبعدداد هددي :الصددمت المعتمددد علددى
ال د د د دددفاع واإلذع د د د ددان والص د د د ددمت المس د د د ددتند إل د د د ددى حماي د د د ددة ال د د د ددذات والخ د د د ددوف ،والص د د د ددمت المس د د د ددتند إل د د د ددى
الميل االجتماعي اإليجابي ،والصمت المستند إلدى الحفداظ علدى العالقدات القائمدة ;(Alparslan, 2010
;Dyne et al., 2003; Morrison & Miliken, 2003; Perlow & Repenning, 2007
).Pinder & Harlos, 2001
وف ددي ض ددوء التعريف ددات المفاهيمي ددة الس ددابقة فق ددد ع ددرف الباح ددث الص ددمت التنظيم ددي بصن دده حج ددب الع دداملين
ألفكددارهم وآ ارئ هددم ومقترحدداتهم ومعلومدداتهم ذات العالقددة بتطددوير العمددل وقسددما الصددمت التنظيمددي إلددى أندواع
ثالثة هي :الصمت اإلذعاني والصمت النفعي والصمت المرتكز على المبدادئ التدي تضدمنتها أداة الد ارسدة
المعدة لهذ الغاية.
 .9الصددوت التنظيمددي (المج دداهرة) :تطددرق الباح ددث إلددى التعريف ددات المفاهيميددة للص ددوت التنظيمددي ألن تندداول
متغيددر الص ددمت التنظيمددي أينم ددا ورد فددي ثناي ددا الد ارسددة يس ددتوجب مقارنتدده بالص ددوت التنظيمددي الددذي اتف ددق
الباحث على تسميته "بالمجداهرة" التنظيميدة ،وقدد عدرف الصدوت التنظيمدي بصنده أيدة محاولدة علدى اإلطدالق
إلحددداث التغييددر بدددالً مددن الهددروب مددن المواجهددة ،وأندده السددلوكات الشددجاعة التددي تعبددر عددن التحدددي البندداء
بهدف تحسين العمل وظروفه بدالً من مجرد االكتفاء بتقديم النقد ) (Brimfield at el., 2009وقدد تبندى
الباحث هذا التعريف عند مقارنته بمفهوم الصمت التنظيمي في ثنايا الدراسة.
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 .2األنم دداط القيادي ددة :ه ددي أس دداليب الق ددادة وط ددرقهم ف ددي ممارس ددة عملي ددة الت ددصثير ف ددي المرفوس ددين وقسددمت تل ددك
األنمدداط وفددق طروحددات األدب النظددري والد ارسددات السددابقة إلددى نمددط القيددادة األوتوقراطي دة التددي تقددوم علددى
االسددتبداد بددالرأي اواتبدداع أسدداليب اإلك د ار والقسددر اواعطدداء األوامددر والتدددخل فددي عمددل المرفوسددين ممددا يشدديع
ج دواً مشددحوناً بددالخوف والمشددكالت (ح دريم .)0223 ،والقيددادة الديمقراطيددة التددي تقددوم علددى أسدداس االحت درام
المتبددادل بددين القائددد ومرفوسدديه واعتبددار كددل فددرد فددي المجموعددة ذو أهميددة بالغددة فددي تسدديير أعمددال المنظمددة
وتحقيق أهدافها فتشيع ُمناخات التفوق والتميز واإلبداع واالبتكدار واإلسدهام الفعدال فدي رسدم السياسدة واتخداذ
الق د اررات وتحديددد األهددداف وتنفيددذها (إليدداس )0202 ،والقيددادة الفوضددوية الترسددلية التددي تقددوم علددى أسدداس
عدددم التدددخل فددي مجريددات األمددور ،وال تددفدي دو اًر يددذكر فددي تسدديير شددفون العدداملين أو إق درار أسدداليبها أو
تحديد أهدافها (كنعان.)0222 ،
وقددد تبنددى الباحددث هددذا الفهددم لكددل نمددط مددن تلددك األنمدداط السددابقة وقسددمت فددي ضددوء ذلددك أنمدداط مددديري
المدددارس الخاصددة إلددى ثالثددة أنمدداط ،هددي :الددنمط األوتددوقراطي والددنمط الددديمقراطي والددنمط التسدديبي و طددي
كددل مجددال مددن هددذ المجدداالت بمجموعددة مددن الفقدرات المددفثرة علددى سددلوك المدددير حسددب األداة التددي أعدددت
لهذ الغاية.
 .2المدددارس الخاصددة :هددي تلددك المدددارس الخاصددة الموجددودة فددي منطقددة ل دواء الجامعددة وتتبددع مديريددة التعلدديم
الخاص في و ازرة التربية والتعليم.

حدود ومحددات الدراسة:
تمثلت حدود ومحددات هذ الدراسة بما يلي:
 الحدود المكانية :أجريت هذ الدراسة على مدارس التعليم الخاص في لواء الجامعة. الحدود الزمانية :أجريت هذ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .9800 الحدود البشرية :أجريت هذ الدراسة على معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في لواء الجامعة. المحددددات :تعمدديم نتددائج هددذ الد ارسددة محكددوم بصدددق اسددتجابات عينددة الد ارسددة عنهددا ،وبددإجراءات الصدددقوالثبدات التدي أجريددت لهدا ،شددروط نشدر البحددث أر مدت الباحددث علدى اقتصددار د ارسدة الفددروق لمتغيدرات تددم
جمعهددا إذ أن د ارسددتها تقتضددي زيددادة حجددم البح دث ممددا يتعددذر نشددر فاقتص در الباحددث علددى متغيددري النددوع
والخبرة كونهما األكثر أهمية لتحقيق أهداف الدراسة.

8

األدب النظري والدراسات السابقة:
ارتصى الباحث أن يقسدم األدب النظدري ذا العالقدة بمتغيدرات الد ارسدة :األنمداط القياديدة ،والصدمت التنظيمدي
داء بنظريددات
وفددق م ارحددل التنظيددر اإلداري بدددءاً مددن النظريددات الكالسدديكية ومددرو اًر بنظريددات العالقددة اإلنسددانية وانتهد ً
القيادة الحديثة وعلى النحو اآلتي:

أ -المدارس الخاصة:
تعد المدارس الخاصة شدريكاً إسدتراتيجياً وجدزءاً أساسدياً مدن التعلديم العدام فدي األردن ،و ارفدداً حيويداً لبنيتده إذ
يشددكل مددا نسددبته ( )%20مندده (و ازرة التربيددة والتعلدديم .)9809 ،وتقدددم المدددارس الخاصددة الخدمددة التعليميددة لجميددع
انتهاء بالمرحلة الثانوية.
مراحل الطلبة العمرية بدءاً من رياض األطفال ومرو اًر بالمرحلة األساسية و ً
وتشددرف و ازرة التربيددة والتعلدديم علددى شددفون المدددارس الفنيددة واألكاديميددة ،ولكددن المالحددظ الحصدديف يددرى أن
نطاق اإلشراف أصبح واسعاً في ظل انتشار المدارس الخاصة وزيادة أعدادها مما يجعل مديرية متواضدعة بكوادرهدا
قد ال تحقق إشرافاً فاعالً يحافظ على جوهر العمل التعليمي والتربوي في تلك المدارس.
ومددن المالحددظ كددذلك أن ضددعف التشدريعات الضددابطة والناظمددة لعمددل تلددك المدددارس أحدددث كمداً كبيد اًر مددن
المشكالت التي تعاني منها تلك المدارس وخصوصاً فيما يتعلدق بركدائز العمليدة التعليميدة التعلميدة اإلدارة والمعلمدين
الذي أظهرت المتابعات والتقارير بصن هناك تغدوالً علدى حقدوقهم سدواء فيمدا يتعلدق بالحدد مدن حدريتهم وتدوجيههم وفدق
ر بات المالكين والمستثمرين أو فيما يتعلق بصجورهم وأمنهم الوظيفي ،والتدخل في عملهم وممارسدة الضدغوط علديهم
(البنا ،9882 ،دواني ودي ارني.)0220 ،
ويبدددو أن مددديري المدددارس الخاصددة ال يسددلكون نمط داً واحددداً فددي قيددادة مدارسددهم ،كمددا أنهددم مختلفددون فددي
تعدداملهم الشخصددي والمهنددي وفددي إجدراءاتهم ووسددائلهم اإلداريددة بدداختالف فلسددفاتهم ومرجعيدداتهم ،وبدداختالف أعدددادهم
وت دددريبهم واتس دداع خبد دراتهم ونظد درتهم إل ددى اإلدارة م ددن جه ددة أخ ددرى (الخطي ددب .)9882 ،وق ددد أك دددت الد ارس ددات الت ددي
تناولددت األنمدداط القياديددة وعالقتهددا بددالمتغيرات األخددرى فددي العمددل اإلداري ،أن لتلددك األنمدداط أثددر فددي فاعليددة أداء
الع دداملين وخصوصد داً فيم ددا يتعل ددق ب ددالنمط القي ددادي ال ددديمقراطي ال ددذي يش دديع جد دواً م ددن الثق ددة والش ددعور ب دداألمن ب ددين
المرفوسين ،ويقلل من مشاعر القلق واإلحباط لديهم (أبو عيد .)9808 ،
ولكددن األمددر فددي المدددارس الخاصددة اليددوم يحتدداى إلددى د ارسددة معمقددة تجيددب عددن أسددئلة جوهريددة مددن أبرزهددا،
هل يمارس المديرون أنماطهم القيادية التي يعتنقونها أم أن هناك فجوة بين ما يعتقدون ويعتمددون مدن أفكدار تربويدة
وبين ممارساتهم في ميدان العمل؟ أوجد هذ الفجوة تنازع الدور بين تطبيق ما يجدب أن يطبدق وبدين ر بدة المدالكين
لتلدك المددارس والمسدتثمرين فيهدا وتلددك الر بدة الممهدورة بطدابع اسدتثماري تجدداري بحدت ،وهدل يسدتطيع المعلمدون فددي
هددذ المناخددات أن يعبددروا بحريددة عددن أفكددارهم أم أنهددم يحجمددون عددن ذلددك خوف داً علددى مصدددر رزقهددم وسددعياً لتحقيددق
أمدنهم الدوظيفي؟ وبالتدالي يعيشدون حالدة مدن اإلذعدان والخدوف والمجاملدة ،لدذا فدإن ذلدك يسدتدعي وقفدة بحثيدة تصمليدة
للحفاظ على جوهر العمل في مدارس التعليم الخاص.
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ب -العالقة بين الصمت التنظيمي واألنماط القيادية:
 -1األنماط القيادية في النظريات اإلدارية الكالسيكية وعالقتها بالصمت التنظيمي (مرحلة اإلقصاء):
داء واضددحاً للعدداملين ،انطالق داً مددن إرهاصددات فلسددفية فحواهددا أن
لقددد مارسددت نظريددات القيددادة الفرديددة إقصد ً
اإلنسددان كددائن اقتصددادي يمكددن الددتحكم بدده وضددبط سددلوكه بدداألجر والم ازيددا النفعيددة التددي يمكددن أن يتحصددل عليهددا،
أفددرزت هددذ الرفيددة طروحددات نظريددة كانددت فددي معظمهددا سددلبية فددي النظ درة ل نسددان العامددل فددي منظمددات األعمددال
وعلددى اختالفهددا ،تمثلددت تلددك الطروحددات بددصن اإلنسددان بطبعدده كسددول ،ويتجنددب تحمددل المسددفولية ،و يددر طمددو  ،وال
يسددعى للعمددل إالل مددن أجددل األمددان فقددط ،وال يعمددل إالل بالمراقبددة ،وال يعتبددر إالل بالعقدداب (أبددو جدداموس)0229 ،؛ لددذا
فددإن العبدرة فددي القيددادة ،وأن نجددا المنظمددة فددي تحقيددق أهدددافها رهددن بسددمات القائددد وصددفاته (كنعددان .)0222 ،كمددا
ربطدت القيدادة بو ارثدة سدمات وخصدائص شخصدية تجعلهددم يتميدزون عدن أتبداعهم (الزعبدي )0222 ،فهدم  -القددادة -
يمتددازون عددن يددرهم بالمقدددرة واإلنجدداز والمسددفولية والمشدداركة والمركددز االجتمدداعي واالقتصددادي (دوان دي ،ودي ارن دي،
 .) 0202وب ددذا أهمل ددت تل ددك النظري ددات ،الت ددابعين ودوره ددم ،ومواق ددف العم ددل وتصثيراته ددا وربط ددت القي ددادة ربطد داً مكيند داً
بشخص القائد ،وعززت أفضليته.
ولقددد أفضددت هددذ اإلرهاصددات الفلسددفية واالفت ارضددات النظريددة إلددى أن تتجلددى ممارسددات القائددد علددى أنهددا
رهددان نجددا المنظمددة بصددرف النظددر عددن دور العدداملين ومشدداركتهم ،وأذكددت هددذ الددرفى انعدددام عناصددر الثقددة فددي
الع دداملين وبمش دداركتهم ،إذ انع دددمت المعولي ددة  Reliabilityوالكف دداءة  Competencyواالنفت ددا  Opennessالت ددي
تعددد عناص د اًر للثقددة فددي منظمددات األعمددال .فددال يعددول القائددد وال يعتمددد علددى العدداملين فددي أنهددم يطبقددون شدديئاً جدددي اًر
باالهتمددام وال يثددق بكفدداءتهم بددل يثددق بمدراقبتهم وال يددرى ضددرورة إلطالعهددم علددى أي أمددور تتعلددق بالعمددل بددل يحجددب
عنهم األفكار ويرى أن اإلطالع عليها من حقه )(Hoy & Tschannen, 2003؛ لذا أفرز هذا الفهدم نمطداً قياديداً
سدداد المنظمددات هددو الددنمط القيددادي األوتددوقراطي ،وما ازلددت ترسددبات هددذا الفكددر تشددكل رفى قيددادة بعددض المنظمددات
حتى يومنا هذا.
ويمددارس هددذا الددنمط بضدراوة شددديدة ،فالسددلطات والصددالحيات بيددد القائددد ،ألدديس هددو الرجددل العظدديم صدداحب
السمات الفريدة؟ ألديس نجدا المنظمدة فدي تحقيدق أهددافها رهدن بقوتده؟ ألديس العداملون كسدالى بطدبعهم؟ يهربدون مدن
تحمددل المسددفولية؟ إذن فلددم يفددوض صددالحياته ،ولد يدم ال ينفددرد باتخدداذ الق درار؟ ومددا جدددوى مشدداركة العدداملين أو حتددى
استشددارتهم ،فمددا علددى العدداملين والحالددة تلددك إالل أن يددذعنوا ويطيع دوا ويثق دوا بدده (الحقيددل .)9882 ،ومهمددا يك دن هددذا
النمط أوتوقراطي متسلط أو خير مناور لبق ،إالل أن ممارسته ال تخلو من تهديدد لجماعدات العمدل ،وخفدض لدروحهم
المعنوية ،اواقصائهم عن المشاركة ،اواحالتهم إلى رباء عن التنظيم (أحمد( )9880 ،حسان والعياد.)0200 ،
ولقدد كددان لممارسددات هدذا الددنمط انعكاسددات سدلبية كبيدرة علددى العداملين فددي المنظمددات تجلدت فددي إد اركدداتهم
لددردود الفعددل كمددا صددمتهم أو صددوتهم (إعددالن مجدداهرتهم) ،هددذ المفارقددة المتجليددة بددين اعتمدداد الصددمت أو إعددالن
الصدوت كاندت مفصدالً جوهريداً النبعداث الد ارسدات حدول ذلدك ،إذ رأى ) (Van Dyne, et al., 2003أن العداملين
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اء وطرقاً بناءة لتطوير العمدل المنظمدي برمتده ،لكدنهم إزاء ذلدك تدارة يمارسدون الصدوت
يمتلكون أفكا اًر ومعلومات وآر ً
(المجد دداهرة) بصفكد ددارهم ومعلومد دداتهم وتد ددارةً أخد ددرى يحجمد ددون عد ددن ذلد ددك ويمارسد ددون الصد ددمت إزاء  .ويعند ددي الصد ددوت
(المجدداهرة) إيجابي داً أيددة محاولددة علددى اإلطددالق مددن قبددل العدداملين إلحددداث التغييددر بدددالً مددن الهددروب مددن المواجهددة
) (Hirschman, 1970الدوارد فددي ) (Zehir & Erbooan, 2011وأندده أي نشدداط يقدوم بدده العدداملون لتحسددين
مواقف العمل ،وكما أكد )َّ (Van Dyne & Lepine, 1998
أن نية المجاهرة وفحواهدا التحددي البنداء بنيدة تحسدين
أمدا الصدمت فيعندي يداب صدوت العداملين وحجدبهم ألفكدارهم ومعلومداتهم
العمل بدالً مدن مجدرد النقدد واالكتفداء بدهَّ ،
ذات العالقة بتطوير العمل وتصحيح مسار ).(Pinder & Harlos, 2004
فددالنمط األوتددوقراطي التسددلطي ،يجعددل العدداملين إزاء ممارسددته علدديهم ،يميلددون إلددى تبنددي الصددمت اإلذعدداني
استناداً إلى إدراكاتهم لمعتقدات قيادي التنظيم الذين يمارسون هذا الدنمط ،وتتمثدل تلدك المعتقددات بإيمدان القيدادة بدصن
علمداً ود اريدة بمصدلحة المنظمدة،
العاملين في ردود أفعالهم تحكمهم المصلحة الذاتية فقط ،اوايمانهم بصن القيدادة أكثدر ل
اوايم ددانهم ب ددصن المواجه ددة والمعارض ددة أم ددر مض ددر بالمنظم ددة ،وخ ددوفهم م ددن ردود الفع ددل الس ددلبية ،وأن أي ردود فع ددل
اعتداء على هيبة القيادة ،ومفش اًر على ضعفها وعدم كفاءتها ).(Bgheri & et al., 2012
معارضة
ً
أمددا علددى صددعيد التددابعين فددإن إد اركدداتهم تلددك حتم داً سددتقودهم إلددى تبنددي نددوع مددن أن دواع الصددمت أالل وهددو
الصددمت المسددتند إلددى الدددفاع واإلذعددان ،خوفداً مددن ردود الفعددل يددر المضددمونة مددن القيددادة إذا مددا جدداهروا بصددوتهم،
فيحجبددون أفكددارهم ومعلومدداتهم وآراءهددم ،خوف داً علددى أمددنهم الددوظيفي ،واسددتقرار مكددانتهم ،وتكددون اتجاهدداتهم إذعانيددة
نحو الموقف ،حماية لذواتهم فالصمت والحالدة تلدك البداً مدا يكدون نتيجدة للممارسدات القسدرية ويترتدب عليده الخدوف
واإلذعدان & (Alparslan, 2010; Dyne et al., 2003; Morrison & Milliken, 2003; Perlow
).Repening, 2007; Pinder & Harlos, 2001
وقد يرتبط الصمت في هذا الموقف بعدة عوامل ذاتية لدى التابعين كما أشدارت بعدض الد ارسدات (Dyne
) et al., 2003; Pinder, 2001مثددل التقدددير المددنخفض للددذات ونقدص الخبدرة ،وعدددم قدددرتهم علددى التددصثير فددي
مجريددات العمددل ،وأنهددم يددر قددادرين علددى إحددداث التغييددر ،وبددذا تنسددجم افت ارضددات ه دفالء التددابعين مددع افت ارضددات
قي د اداتهم عددنهم ويسددود الصددمت ،ولكددن الخطددورة تكمددن فددي أن الصددمت ال يعنددي السددكون واالسددتاتيكية لدددى جميددع
التابعين ،لذا أشارت الد ارسدات آنفدة الدذكر إلدى ندوع آخدر مدن الصدمت وصدف بالصدمت الكدامن لددى التدابعين الدذين
المناخدات يعداقون عدن التعبيدر عنهدا،
اء مهمة حول العمدل ومشدكالته لكدنهم وفدي ظدل سديادة هدذ ُ
يمتلكون أفكا اًر وآر ً
فهددذا الكمددون قددد يقددودهم فددي لحظددة مددا إلددى المجدداهرة اواعددالن الصددوت ثددم إلددى المعارضددة العلنيددة مدرة واحدددة ،إذا مددا
نظم التابعون صمتهم ،وحظي باتفاق جماعي ،فإن هذا يستند إلى الوعي والتربص ال إلى الخوف واإلذعان.
 -2األنماط القيادية في نظريات العالقات اإلنسانية وعالقتها بالصمت التنظيمي (مرحلة المشاركة):
جدداء التحددول نحددو أهميددة مشدداركة العدداملين كددرد فعددل علددى الطروحددات الفلسددفية الكالسدديكية واالفت ارضددات
النظرية ،التي نظرت إلى اإلنسان العامل ككائن اقتصادي ،ونظدرت للقيدادة نظدرة فرديدة حصدرتها فدي شدخص القائدد
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وفددي سددماته ،إذ تغيددرت النظ درة ل نسددان العامددل ،ودحضددت أفكددار النظريددات التقليديددة (×) ،وتبنددى التحددول الجديددد
افتراضات جديدة إزاء العاملين في المنظمات ،مدن أهمهدا :أن العمدل شديء عدادي ال يكرهده العداملون ،والعداملون ال
يتحملون المسفولية بل يسعون إليها وينشدونها ،وأن الحاجات النفسدية للعداملين وتحقيقهدا متغيدر ذو أهميدة ل نجداز،
ألن العامل كائن إنساني اجتماعي بطبعه (كنعان ،)0222 ،وأن حاجاته تحدد سلوكه ،وأن مشاركته أمدر ضدروري
(حقي ،)9800 ،واإلنتاى متغير تابع يتصثر بالتوازن في التركيز ما بدين حاجدات العمدل وحاجدات العداملين؛ وبدذا بددأ
االهتمددام بمتغيددر حريددة العدداملين وحاجدداتهم ومواقددف العمددل وزاد االهتمددام بمددنح العدداملين ثقدةً أكثددر وسددقف أعلددى مددن
الحرية بعدما أن مورس عليهم اإلقصاء فترة من الزمن ،ويمكن تلخيص القيم المضدافة للبحدث فدي هدذ المرحلدة بمدا
يلي:
 زيادة مساحة الحرية للعاملين في التعبير عن أفكارهم وآراءهم ومشاركتهم ومنحهم ثقة أكثر في ظدل إثبداتالدراسات التي أجريت في جامعة أيوا بصن النمط الدديمقراطي هدو أفضدل األنمداط القياديدة التدي يمكدن للقدادة
أن يستخدموها (حسن.)9882 ،
 إعطدداء االعتبددارات اإلنسددانية أهميددة واعتبارهددا متغي د اًر لنجددا القيددادة ،وحصددرها فددي بعدددين :القيددادة المرتك دزةعلى العمل ،والقيادة المرتكزة على المرفوسين ،وبذا أصدبحت القيدادة أكثدر حساسدية تجدا مشداعر العداملين
وكل ما يزيد من رضاهم ،فزادت مشاركتهم وحريتهم في التعبير عن آ ارئهم وأفكارهم كحاجة مدن حاجداتهم،
واعتبرت اإلنجاز متغي اًر تابعاً لذلك وهذا ما أكدته دراسات جامعة أوهايو (أبو النصر.)9883 ،
 إحددداث حالددة مددن الت دوازن بددين بعدددي :التركيددز علددى اإلنتدداى والتركيددز علددى العدداملين للحكددم علددى فاعليددةالقيددادة (بددالل ،)9880 ،والتميي ددز بددين المشدداركة الحق ددة والمشدداركة الظاهريددة للمرفوس ددين ،والوصددول إلددى
مجموعة من األنماط القيادية في تعاملها مع مشداركة العداملين ،الدنمط االسدتغاللي النفعدي :الدذي يقبدل فيده
القائد أحياناً آراء العداملين ومقترحداتهم ،والسدما لهدم باالتصدال الصداعد ،والدنمط االستشداري :الدذي يظهدر
فيه القائد ثقته بمرفوسيه ويحرص علدى اسدتثارتهم ،ولكدن يتخدذ القد اررات المهمدة بنفسده ويتدرك لهدم القد اررات
الروتينيدة ،ويعدزز نظدام االتصدال الجمداعي ،والدنمط المشددارك :إذ يبددي القائدد ثقدة كبيدرة بمرفوسديه ويشددجع
تقديم األفكار واآلراء والمقترحدات وهدذا مدا توصدلت إليده نتدائج جامعدة ميشدغان (العميدان ،)9808 ،والدنمط
االجتماعي :الذي يعطي فيه القائد حرية للمرفوسين ،والنمط التسيبي الدذي ال يهدتم بالعداملين وال باإلنتداى،
والددنمط المعت دددل ،ال ددذي يسددعى في دده القائ ددد إلددى إح ددداث حال ددة مددن التد دوازن ب ددين العدداملين واإلنتدداى ،والددنمط
المتكامل الذي يعطي فيه القائد العداملين ثقدة كبيدرة ويشدجعهم علدى إبدداء أفكدارهم وآ ارئهدم ومقترحداتهم وهدذا
ما أفرزته نتائج دراسات الشبكة اإلدارية لبليك وموتن ).(Nicole, 1942
 تحديد ددد مشد دداركة العد دداملين فد ددي التعبيد ددر عد ددن آ ارئ هد ددم وأفكد ددارهم بمتغي د درات موقفيد ددة عد دددة منهد ددا :خصائصد ددهمالشخصددية ،وخصددائص القائ ددد ،وطبيعددة الموقددف ،وتمثي ددل القيددادة بالعالقددة ب ددين درجددة الحريددة للمرفوسددين
بالمشاركة ،ومقدار السلطة المستخدمة من قبل القائد استناداً إلى خصائص الموقف (بالل.)9880 ،
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 فمشاركة العاملين اوابداء أفكارهم وآ ارئهم رهن بتقدير القائد لها ،مما يعني أن مشاركتهم والفرصدة الممنوحدةلهم للمشاركة اوابداء األفكار ليست واحدة ،إنما يحددها عوامل موقفية عدة وهذا مدا أكدتده النظريدة الموقفيدة
لفدلر (حسن .)9882 ،لذا فإن القائد قدد يمدارس نمدط التوجيده المركدز علدى المهدام مدع المرفوسدين الجددد،
ويمدارس نمدط السددلوك المسداند مددع العداملين األكثددر خبدرة ،ونمددط السدلوك المشددارك :الدذي يعطددي فيده القائددد
حريددة أكثددر للمرفوسددين فددي وضددع الحلددول للمشدداكل وتشددجيعهم فيدده علددى االقت ارحددات اوابددداء اآلراء وهددذا مددا
أكدتدده نظريددة المسددار والهدددف لهدداوس (جلدددة ،)0 ،9882 ،كمددا اعتبددرت بعددض النظريددات متغيددر نضددج
العاملين محو اًر من محاور تحديد النمط القيادي ،وتحدد نضج العداملين بمسدتويين همدا :النضدج الشخصدي
والنضدج العملددي ،إذ يسدتخدم القددادة نمدط التوجيدده مددع المرفوسدين قليلددي الخبدرة ،ونمددط اإلنتداى والتحفيددز مددع
المرفوس ددين الد د ار بين ف ددي العم ددل ي ددر الق ددادرين عل ددى إنج دداز  ،وأس ددلوب المش دداركة عل ددى المرفوس ددين ي ددر
ال ار بين في العمل والقادرين عليه (بالل.)9880 ،
 تحديد نجدا القيدادة بتحقيدق التفاعدل والتكامدل بدين السدمات الشخصدية للقيدادة ،وعناصدر الموقدف ،وجماعدةالعمل من حيث تركيبها ،وربط نجا القيادة بمدى قدرتها على تمثيل أهداف المرفوسين اواشدباع حاجداتهم،
وقناعدة المرفوسدين بددصن القائدد أصددلح شدخص للقيددام بمتطلبدات هددذا الددور وهددذا مدا أكدتدده النظريدة التفاعليددة
(حسددين ،)9883 ،كمددا ربطددت الد ارسددات فددي هددذا السددياق ضددرورة إحددداث حالددة مددن الشددعور المتبددادل بددين
أعضدداء الجماعددة والقيددادة وذلددك بتقدددير كددل مددنهم لدرجددة التضددحية التددي يقدددمها كددل مددنهم لنخددر وبمقدددار
المنفعة التي يحققونها وهذا ما أكدته النظرية التبادلية (عبدد الشدافي )0220 ،كمدا ربطدت بعدض النظريدات
فاعليدة القيددادة بالعالقددة بددين القائددد والمرفوسددين ،وفسددرت ذلدك بددصن القائددد ال يتعامددل مددع المرفوسددين بطريقددة
واحدددة بددل ينمددي عالقددات فريدددة ومتمي دزة ثنائيددة أرسددية ،ويددنجح القائددد إذا اسددتطاع أن يبنددي حس داً مشددتركاً
بالمصددير الواحددد ويولددد والء للمرفوسددين بالمنظمددة ويفشددل إذا ل ددم يسددتطع كسددب أكبددر قدددر مددن الجماعددة
للدخول في دائرة العالقة المميزة معه وهذا ما أكدته نظرية الترابط الثنائي الرأسي (حسن.)9882 ،
فتبن ددي المرفوس ددين للص ددمت التنظيم ددي أو الص ددوت التنظيم ددي وف ددق إفد د ارزات البح ددث له ددذ المرحل ددة تح دددد
بمجموع ددة م ددن الثنائي ددات الجدلي ددة وج ددود الق ددادة عل ددى متص ددل الممارس ددة ب ددين ه ددذ الثنائي ددات وه ددي( :الديمقراطي ددة -
األوتوقراطيددة)( ،االهتمددام بالعدداملين  -االهتمددام بالعمددل)( ،المشدداركة الحقيقيددة  -المشدداركة الظاهريددة)( ،النضددج مددن
عدمه)( ،الثقة من عدمها)( ،الفرد  -الجماعة)( ،التفاعل والتبادل  -اإلنكفاء والعزلة)( ،االعتراف  -اإلنكار).
ويمكن النظر إلى العالقة بين إف ارزات هدذ المرحلدة التنظيريدة ومفهدومي الصدمت والصدوت التنظيميدان بمدا
يلي:
 إن وجددود القددادة علددى متصددل الديمقراطيددة واألوتوقراطيددة ،كددان فيص دالً فددي تحقيددق رد فعددل متبدداينين همددا:تبنددي الصددمت لدددى المرفوسددين ج دراء سدديادة الددنمط األوتددوقراطي ،المترتددب عليدده سدديادة ثقافددة الظلددم وعدددم
العدالددة المتمثلددة بالمعاملددة اإلقصددائية ،وسدديطرة القددادة ومرك دزيتهم اواعطدداء األولويددة ل نتدداى والصددمت هنددا
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تعبي در عددن حددالتين :صددمت إذعدداني خوف داً علددى المصددالح الذاتيددة أو صددمت واع يحددرم فيدده المرفوسددون
المنظمدة مدن أفكدار وآراء مهمدة قدد تسداعد فدي حلدول مشداكل العمدل ) (Pinder & Harlos, 2001أمدا
إعددالن الصددوت (المجدداهرة) فهددو رهددن بالحريددة التددي يمارسددها القددادة ج دراء تبندديهم للددنمط الددديمقراطي وبددذا
يقدمون فرصاً نوعية وقيماً مضافة للعمل.
 إن وجود القادة على متصل االهتمام بالفرد أم الجماعة ،اواظهار ميل واضدح نحدو تنميدة مفهدوم العالقداتاالجتماعية أسهم في تبني المرفوسين نوعاً من أنواع الصمت هو :الصمت القائم على الميدل االجتمداعي
أو الصدمت القدائم علددى الحفداظ علددى العالقدات إذ يكددون المرفوسدون ار بدون فعدالً فدي التعبيددر عدن آرائهددم
للمشدداركة فددي حددل مشددكالت المنظمددة لكددنهم يتخلددون عددن ذلددك نددزوالً عنددد ر بددة الجماعددة حفاظ داً علددى
عالق دداتهم فن ددوع الص ددمت إيجابيد داً ف ددي حد ددود المص ددلحة العام ددة للمنظم ددة ومفشد د اًر عل ددى تماس ددك الجماع ددة
& (Alparslan, 2010; Dyne et al., 2003; Morrison & Miliken, 2003; Perlow
).Repennig, 2007; Pinder & Harlos, 2001
 إن وجددود القددادة علددى متصددل ممارسددة أنمدداط قياديددة مسددتندة إلددى الخصددائص الموقفيددة (خصددائص القائددد،خصددائص العدداملون ،طبيعددة المهددام) ،أكددد أن تبنددي الصددمت لدددى العدداملين يقددوم علددى إد اركدداتهم للعناصددر
الموقفيددة ذاتهددا :معتقدددات القددادة نحددو قبددول المعارضددة ،خددوفهم مددن ردود الفعددل السددلبية ،خصددائص مندداخ
العمددل ،مدددى تددوفر آليددات رسددمية لددردود الفعددل والتغذيددة الراجعددة ،صددحة الهياكددل التنظيميددة والسياسددات،
توفر خصائص الثراء في مناخ العمل ).(Majtaba, 2012
 إن وجدود القدادة علددى متصدل اختيدار الددنمط القيدادي فدي ضددوء إد اركداتهم لعامدل النضددج مدن عدمده ،فرقددتالد ارس ددات الت ددي تناول ددت الص ددمت ب ددين المرفوس ددين الص ددامتين إذعاند داً وب ددين المرفوس ددين الص ددامتين وعيد داً
وهدددوءاً ،وتوصددلت إلددى أن المددذعنين هددم أقددل نضددجاً ووعي داً وخب درة وأنهددم يددر قددادرين علددى إحددداث أيددة
أمددا
تغيي درات لمصددلحة العمددل وأن تقددديرهم لددذواتهم مددنخفض وال يسددتطيعون التددصثير فددي مجريددات العمددل َّ
الصدامتون الواعدون فلددديهم أفكدار جوهريددة ونوعيدة وفردانيددة عدن العمدل ولكددنهم يبحثدون عددن فرصدة مواتيددة
إلعالنها ).(Pinder, 2001
 إن وجددود القددادة علددى متصددل التفاعددل والتبددادل  -واإلنكفدداء والعزلددة فددي ممارسددتهم لألنمدداط القياديددة ليعدددمنطلق داً لد ارسددات الصددمت التددي عدددت متغيددري التفاعددل والتبددادل سددبباً فددي تبنددي الصددمت مددن عدمدده ،إذ
يقيم دون
أكدددت نظريددة دوامددة الصددمت أن األف دراد حينمددا يتبنددون فك درة معين دة أو رأي مخددالف فددإنهم أول مددا ل

اتجاهددات مجتمددع العمددل نحوهددا خوف داً مددن ع دزلتهم واسددتبعادهم فعندددما يتبددادلون هددذ اآلراء مددع اآلخ درين
ويجد دددون تفد دداعالً معهد ددا فد ددإنهم يتبند ددون اإلعد ددالن عنهد ددا وعند دددما يجد دددون العكد ددس فد ددإنهم يتبند ددون الصد ددمت
وخصوصداً حينمدا ال يجددون دعمداً مدن زمددالء العمدل (Bowen & Blackman, 2003; Cokici,
).2007
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 -3األنمااااط القيادياااة فاااي نظرياااات القياااادة الحديماااة وعالقتهاااا بالصااامت التنظيماااي مرحلاااة (التمكاااين والتخويااا
والتحوي ):
ق ددام ه ددذا االتج ددا عل ددى التح ددول ف ددي النظ ددر للم ددرفوس عل ددى أن دده ك ددائن أخالق ددي فض ددائلي عل ددى اعتب ددار أن
الفضددائل األخالقيددة هددي منطلددق القائددد فددي تعاملدده مددع مرفوسدديه ،وركددزت النظريددات علددى منظومددة مددن االلت ازمددات
األخالقية وتطوير العالقات األخالقية بين القادة واألتباع ،لدذا فدإن القدادة وفدق هدذا االتجدا يعدززون ويفكددون أهميدة
الفضديلة األخالقيدة (العم ارندي )9882 ،ومدن أشدهر النظريدات التددي مثلدت هدذا االتجدا مدا يعدرف بالنظريدة التحويليددة
إذ يعم ددل الق ددادة وف ددق ه ددذ النظري ددة عل ددى توس دديع وتعظ دديم اهتمام ددات المرفوس ددين وحاج دداتهم إل ددى م ددا ه ددو أبع ددد م ددن
اهتماماتهم الشخصية من أجل مصلحة المفسسة (العامري.)9889 ،
فلدم يعددد سدعي القائددد مقتصد اًر علدى السددما لهددم بالمشداركة فددي آرائهددم وأفكدارهم بددل تجدداوز ذلدك إلددى تحقيددق
مفهددوم االعتباريددة الفرديددة لكددل فددرد فددي المنظمددة ،وتحقيددق مفهددوم االسددتثارة الفكريددة ،وتجدداوز النظددر فددي المشددكالت
بطريقددة تقليديددة إلددى البحددث عددن مكددامن قددوة المرفوسددين وتنشدديطها وحددثهم ودفعهددم نحددو إبددداء آراءهددم ومشدداركتهم
اواحددداث تغييددر حقيقددي فددي مجددرى أعمددالهم ،اواعطدداء قدديم مضددافة ومعدداني لمددا يقومددون بدده مددن عمددل ذلددك فددي مندداخ
تسود الفضيلة وتتوفر فيه عناصر الثقة واالحترام المتبادلين بين القائد والمرفوسين (عطية.)9882 ،
ويددفمن القددادة وفددق هددذا التوجدده بددصن لدددى المرفوسددين قدددرات ظدداهرة وأخددرى كامنددة وتنحصددر مهمددتهم فددي
تحريدك هدذا الكمدون بتددوفير ُمناخدات مشدجعة علددى المشداركة ،كمدا يفمنددون بدصن المرفوسدين لددديهم كثيدر مدن األفكددار
واآلراء والمعلومددات المهمددة عددن العمددل فهددم عامددل مهددم مددن عوامددل اسددتنطاق العدداملين ج دراء مددا يتمتعددون بدده مددن

جاذبيددة ومصددد اًر مددن مصددادر إلهددام العدداملين ومقدددحاً لالسددتثارة الفكريددة فهددم يسددعون فددي ذلددك كل ده إلددى زيددادة ثقددة
العدداملين بصنفسددهم ويسددتند المرفوسددون فددي تبيددنهم الصددمت أو المجدداهرة علددى مدددى جديددة القائددد فددي تحقيددق األبعدداد
سددالفة الددذكر لددديهم ،إذ أكددد ) (Detert & Burris, 2007أن واحددداً مددن أكثددر العوامددل نفددوذاً وتددصثي اًر فددي تبنددي
المرفوسددين لسددلوك الصددوت (المجدداهرة التنظيميددة) هددو انفتددا القددادة كمتغيددر مددن عناصددر الثقددة فددي المنظمددة ،بددل
يجعل العاملين يشعرون بجديدة بمسدفوليتهم نحدو تبندي التعبيدر عمدالً ومنهجداً ) (Fuller et al., 2006كمدا أشدارت
كثير من الد ارسدات التدي بحثدت العالقدة بدين القيدادة والصدمت التنظيمدي أو الصدوت التنظيمدي (المجداهرة التنظيميدة)
واإلنجاز إلى َّ
أن متغير النمط القيادي الذي يستخدمه القائد ليعدد متغيد اًر وسديطاً يدفثر فدي تبندي المرفوسدين لممارسدة
الصددوت التنظيمددي والمجدداهرة ،أو الصددمت التنظيمددي وأندده ذو عالقددة  -الددنمط القيددادي األخالقددي  -بددين الصددمت
والصدوت ومسدتوى األداء واإلنجداز للمرفوسدين (Yuki, 2002; Lliyas, 2003; Daf, 2003, Ullah et al.,
).2001
وفي ظل سيادة ُمناخ يمدارس فيده المرفوسدين حدريتهم ويسدعى فيده قدادة النظدام إلدى البحدث عدن مكدامن قدوة
أفك ددارهم وآراءه ددم ذات العالق ددة بالعم ددل واس ددتنطاقهم ،ف ددإن ه ددذا المن دداخ يش ددجع الع دداملين حتمد داً عل ددى تبن ددي الص ددوت
التنظيمددي (المجدداهرة) إالل أنهددم حينمددا يتبنددون "الصددمت" فددإن تبندديهم مسددتند إلددى وعدديهم ولدديس إلددى الخددوف واإلذعددان
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وتحقيق المنافع بل إلى المبادئ التدي يفمندون بهدا وتقدديرهم لقيدادة المنظمدة وتحقيدق مفهدوم التماثدل التنظيمدي لدديهم،
وتقديمهم لمصلحة المنظمة أوالً فوق كل اعتبار فهم قد يمارسدون الصدمت المرتكدز علدى المبدادئ مدع أن لدديهم آراء
وأفكار مهمة للنهوض بالمنظمة إالل أنهم يدركون بدصن الوقدت يدر مناسدب اوامكانيدات المنظمدة متواضدعة فدي الوقدت
الحددالي فهددم يصخددذون كددل الظددروف بعددين االعتبددار خوف داً علددى مصددلحة المنظمددة وسددمعتها ،وهددذا مددا سددلطت عليدده
األدبيات التي تناولت الصمت وعدته نوعاً من أنواع الصمت الواعي الحميد ).(Zehir, 2011
وخالصة القول أن التشابه النظري للم ارحدل السدابقة أكدد أن ممارسدة األنمداط القياديدة ذات عالقدة بممارسدة
الصددمت أو الصددوت (المجدداهرة) للمرفوسددين فددي المنظمددات ولكددن تددصثرت دوافددع ممارسددة الصددمت التنظيمددي لدددى
المرفوس ددين بإد ارك دداتهم لل ددنمط القي ددادي وف ددق ه ددذ الم ارح ددل المختلف ددة فكان ددت دواف ددع ص ددمت المرفوس ددين ف ددي مرحل ددة
اإلقصاء مفسرة بالخوف واإلذعان ،ودوافع الصمت في مرحلدة المشداركة مفسدرة بالحفداظ علدى العالقدات االجتماعيدة
أمددا فددي مرحلددة التمكددين
واإلذعددان لموافقددة الجماعددة وأحيانداً ممارسددة الصددمت المرتكددز علددى تبددادل المنددافع مددع القددادة ل
والتحويددل فقددد بدددا أن الدددافع ال درئيس وراء صددمت العدداملين أو مجدداهرتهم مفسددر بصندده صددمت مرتكددز علددى المبددادئ
األخالقية والحفاظ على مصلحة المفسسة فكان صمتاً قائمداً علدى الدوعي بمصدلحة المنظمدة ولديس علدى الخدوف أو
اإلذعددان أو المنفعددة األمددر الددذي دفددع بالباحددث إلددى تندداول الصددمت انطالق داً مددن هددذا الفهددم ،والتماس داً للوقددوف علددى
أنواعدده لدددى المعلمددين فددي المدددارس الخاصددة أهددو صددمت قددائم علددى الخددوف واإلذعددان أم صددمت قددائم علددى الحفدداظ
عل ددى العالق ددات م ددا ب ددين القائ ددد والمرفوس ددين أم مس ددتند إل ددى المنفع ددة أم أن دده ص ددمت مس ددتند إل ددى المب ددادئ والفض ددائل
األخالقية ،كما قام الباحث بتقصي العالقة بدين األنمداط القياديدة السدائدة وممارسدة أندواع الصدمت لددى المعلمدين ،إذ
أنه مهما تلونت تلك األنماط وتبدلت فهي تنحصر في أنماط ثالثة هي :النمط الديمقراطي والدنمط األوتدوقراطي ومدا
بينهما أال وهو النمط الحر التسيبي.

الد ارسات السابقة:
أجدرى الهتانددة ( )9882د ارسددة هدددفت إلددى تقصددي أثددر عوامددل الصددمت التنظيمددي فددي الثقددة التنظيميددة لدددى
العاملين في المفسسات العامة األردنية ،واستخدم الباحث المنهج المسدحي الوصدفي االرتبداطي ،وطبقدت علدى عيندة
أن أبعداد الصددمت التنظيمدي جداءت بمسدتوى متوسددط ،وأن
عشدوائية قوامهدا ( )009موظفداً وكدان مددن أبدرز نتائجهدا :ل
أبعداد الثقددة التنظيميدة جدداءت بمسدتوى مرتفددع ،وأن أبعدداد الصدمت التنظيمددي ذات أثدر فددي الثقدة التنظيميددة ،إذ فسددرت

ما نسبته ( )%0062من التباين في بعد الثقة التنظيمية.
كمددا أجددرت المجددالي ( )9883د ارسددة هدددفت إلددى تقصددي أثددر الصددمت التنظيمددي فددي عمليددة صددنع الق درار
للمفسسددات العامددة األردنيددة ،وشددملت الد ارسددة ( )20مفسسددة عامددة ،وطبقددت علددى عينددة قوامهددا ( )0900موظفداً تددم
اختي ددارهم بالطريق ددة العشد دوائية البس دديطة ،واس ددتخدمت الباحث ددة م ددنهج البح ددث الوص ددفي االرتب دداطي ،وك ددان م ددن أب ددرز
نتائجها :أن عوامل الصمت التنظيمي جاءت بدرجة متوسطة ،وأن أبعاد عملية المشاركة في صدناعة القدرار جداءت
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بدرجددة مرتفعددة ،وأن هندداك عالقددة دالددة إحصددائياً بددين عوامددل الصددمت التنظيمددي وأبعدداد عمليددة المشدداركة فددي صددنع
القرار.
أمددا عبددود وحسددين ( )9800فقددد أجريددا د ارسددة هدددفت إلددى تقصددي العالقددة التصثيريددة بددين أسددباب الصددمت
ل
التنظيمددي ومسددتوى أداء العدداملين ،وطبقددت الد ارسددة علددى عينددة عش دوائية بسدديطة قوامهددا ( )000موظف داً فددي جامعددة
دصثير سددلبياً واضددحاً
بابدل العدراق ،واسددتخدم الباحدث المددنهج المسددحي االرتبدداطي ،وكدان مددن أبددرز نتائجهددا :أن هنداك تد اً
ألسباب الصمت التنظيمي في المفشرات الخاصة بمستوى األداء بشكل عام.
وأج ددرى الشد دوابكة ( )9883د ارس ددة ه دددفت إل ددى تق دددير مس ددتوى الص ددمت التنظيم ددي ل دددى القي ددادات اإلداري ددة
األكاديميددة فددي الجامعددات األردنيددة الرسددمية ،وعالقتدده بددالوالء التنظيمددي للمرفوسددين والمشدداركة فددي صددنع الق د اررات
التنظيمية ،وطبقت الدراسة على عينة قوامها ( )000قائداً إداريداً أكاديميداً ،تدم اختيدارهم بالطريقدة العشدوائية الطبقيدة،
واس ددتخدم الباح ددث م ددنهج البح ددث المس ددحي االرتب دداطي ،وك ددان م ددن أب ددرز نتائجه ددا :أن مس ددتوى الص ددمت جدداء بدرج ددة
متوسددطة ،وأن ال دوالء التنظيمددي جدداء بدرجددة مرتفعددة ،وأن مشدداركة القيددادات األكاديميددة فددي صددنع الق د اررات جدداءت
بدرجد ددة متوسد ددطة ،ولد ددم تظهد ددر الد ارسد ددة فروق د داً ذات داللد ددة إحصد ددائية فد ددي مسد ددتوى الصد ددمت تعد ددزى لمتغيد ددر :الند ددوع
االجتمد دداعي ،وند ددوع الكليد ددة ،والمسد ددتوى الد ددوظيفي ،بد ددل أظهد ددرت فروق د داً ذات داللد ددة إحصد ددائية تبع د داً لمتغيد ددر :الرتبد ددة
األكاديميددة ،والخب درة ،ومك دان الحصددول علددى الدددكتو ار  ،والجامعددة ،كمددا توصددلت إلددى وجددود عالقددة سددلبية ذات داللددة
إحصددائية بددين مسددتوى الصددمت التنظيمددي لدددى القيددادات اإلداريددة األكاديميددة وبددين كددل مددن درجددة ال دوالء ومسددتوى
المشاركة في صنع الق اررات.
وقددد أجددرى هيوسريفشدداهي ) (Husrevashi, 2015د ارسددة هدددفت إلددى التحقددق مددن العالقددة بددين المواجهددة
التنظيميددة وسددلوك الصددمت بددين المعلمددين فددي المدددارس االبتدائيددة األساسددية والوسددطى فددي اسددتنابول تركيددا ،وطبقددت
الدراسة علدى ( )0020مدرسدة مدن المددارس العامدة ،منهدا ( )20مدرسدة أساسدية و( )20مدرسدة متوسدطة ،وطبقدت
الدراسة على عينة قوامها ( )209معلماً ،واستخدم الباحث المنهج البحثي الوصفي االرتباطي ،وقدد اسدتخدم الباحدث
معامالت االرتبداط وتحليدل االنحددار ،واسدتخدم مقيداس العندف فدي أمداكن العمدل ) (SDWVSلقيداس مددى تعدرض
المعلمين للمواجهة في أمداكن عملهدم ،وقيداس سدلوك صدمت العدالمين ) (WSBSلتحديدد مسدتوى صدمت المعلمدين،
وأظهرت نتائج الدراسة أن المعلمين يتعرضون للمواجهة في مجال االتصاالت؛ وبذا يمارسون الصدمت المسدتند إلدى
حمايدة الددذات والخددوف واإلذعددان أكثددر مدن أي نددوع آخددر مددن أندواع الصدمت ،وأن سددلوك المواجهددة الددذي يتعددرض لدده
المعلمددون يمكددن أن يكددون عددامالً مددن عوامددل التنبددف الهامددة بممارسددة سددلوك الصددمت التنظيمددي ،كمددا أن مددن أكثددر
أنماط سلوك الصمت شديوعاً كدذلك الصدمت القدائم علدى المحافظدة علدى العالقدات مدع جماعدة العمدل ،كمدا توصدلت
الدراسة إلى أن هناك ارتباط وعالقة بين ممارسة أبعاد الصمت والمواجهة التي يتعرض لها المعلمون.
وأجرى زهير ) (Zehir, 2011دراسة هدفت إلى تقصي العالقة بدين الصدمت التنظيمدي والقيدادة األخالقيدة
من خالل إنجاز العاملين ،وطبقت الدراسة على عينة قوامها ( )302موظفاً من العاملين في المنظمدات فدي منطقدة
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مرم درة تركيددا متعددددي الثقافددات ،واسددتخدم الباحددث مددنهج البحددث الوصددفي االرتبدداطي ،واسددتخدم أسدداليب إحصددائية
متنوعددة للوصددول إلددى نتددائج الد ارسددة منهددا :التحليددل العدداملي ومعددامالت االرتبدداط وطددور أنموذج داً للبحددث يضددم كددل
المتغي درات ذات العالقددة بالد ارسددة حيددث تكددون األنمددوذى مددن متغي درين رئيسددين همددا :الصددمت التنظيمددي وقسددمه إلددى
ثالثددة أقسددام هددي :الصددمت اإلذعدداني ،والصددمت الدددفاعي ،والصددمت االجتمدداعي .والصددوت التنظيمددي قسددمه كددذلك
إلى ثالثة أقسام هي :الصوت اإلذعداني ،القيدادة األخالقيدة وربدط القيدادة األخالقيدة بمتغيدر تدابع هدو إنجداز العداملين
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة :أن تبني العاملين للصدمت التنظيمدي أو الصدوت التنظيمدي ذو عالقدة
بممارسددة القددادة لددنمط القيددادة األخالقيددة ،وأن هندداك عالقددة ارتباطيددة بددين صددمت العدداملين والقيددادة األخالقيددة ،وبددين
صدوت العداملين والقيدادة األخالقيدة فدي بعدددين عددا بعدد الصدوت الددفاعي ،وبددين صدمت العداملين واإلنجداز عددا بعددد
الص ددمت ال دددفاعي وب ددين ص ددمت الع دداملين والقي ددادة األخالقي ددة اوانج دداز الع دداملين ف ددي ك ددل األبع دداد ع دددا بع ددد الص ددمت
الدفاعي ،وبشكل عام فدإن ممارسدة القدادة لدنمط القيدادة األخالقيدة كدان لده أثدر فدي تبندي العداملين للصدمت التنظيمدي
أو الصوت التنظيمي وكان لذلك أثر في مستوى إنجاز العاملين.
وأجدرى سدالجيقيه وآخددرون ) (Salajegheh et al., 2015د ارسدة اتنو رافيددة هددفت إلددى بحدث وتقصددي
أس ددباب الص ددمت التنظيم ددي ف ددي قس ددم التعل دديم ف ددي محافظ ددة جوليس ددتان ف ددي إيد دران ،واس ددتخدم الب دداحثون مددنهج البح ددث
االنتددو رافي ،وتددم اسددتخدام أسددلوب المقابلددة المفتوحددة وتددم تحليددل البيانددات عددن طريددق الترميددز المفتددو  .وتوصددلت
الدراسة إلى أن هنداك ثالثدة مكوندات للصدمت التنظيمدي فدي قسدم التعلديم ميددان الد ارسدة هدي :الخدوف اإلذعداني مدن
القددادة ووجددود كثيددر مددن الل دوائح والقواعددد والتنظيمددات والخصددائص الشخصددية ،ويمثددل كددل مكددون مددن هددذ المكونددات
حالة مختلفة في تكوين الصمت التنظيمي ،وقد فصل الباحثون هدذ المكوندات إذ عددوا الصدمت القدائم علدى الخدوف
يحدث وفق حاالت مختلفة دفاعاً عن الدنفس وانسدجاماً مدع األ لبيدة اواذعانداً للقيدادة ،وأكددوا أن الصدمت قدد ال يكدون
بمعنا السلبي ويمكن أن يكون الصمت قائماً على الوعي وكمون األهداف.
وأجدرى بداقري وآخدرون ) (Bagheri et al., 2012د ارسدة هددفت إلدى تقصدي المفداهيم األساسدية للصدمت
التنظيم ددي وعوا م ددل تطوره ددا ،واس ددتخدم الب دداحثون م ددنهج البح ددث التحليل ددي بمراجع ددة األدب النظ ددري والد ارس ددات ذات
العالقة ،وتوصلت الدراسة من التحليل السابق إلى مجموعة من القوى المتعددة في المنظمدات اعتمداداً علدى أنمدوذى
العوامددل الددذي قدمدده كددل مددن ) (Morrison & Millikenوتلددك العوامددل التددي يددفدي تحليلهددا إلددى معرفددة مكددامن
الصددمت التنظيمددي فددي المنظمددات وهددي :سددمات وخصددائص فريددق اإلدارة العليددا ،والخصددائص التنظيميددة والبيئيددة،
والتددصثير فددي تفاعددل المددوظفين ،والمعتقدددات التددي تحملهددا اإلدارة ،وخددوف اإلدارة مددن ردود الفعددل السددلبية واالخددتالف
الديمو رافي للعاملين وفي ضوء ذلك توصدل البداحثون إلدى تطدوير أنمدوذى أسدمو بدصنموذى ديناميدات زيدادة الصدمت
التنظيم ددي ،تك ددون ه ددذا األنم ددوذى م ددن أح ددد عش ددر مكوند داً ه ددي :أوالً :خص ددائص فري ددق اإلدارة العلي ددا :إذ ح ددددت تل ددك
الخص ددائص بالتنس دديق واالنس ددجام ب ددين ه ددذا الفري ددق ،وخلفي دداتهم الثقافي ددة ،واخ ددتالفهم ال ددديمو رافي ،ثانيد داً :المعتق دددات
اإلدارية ،وتتمثدل فدي اعتقدادهم بدصن العداملين تحكمهدم المصدلحة الذاتيدة ،وأن اإلدارة أقددر علدى اإلنجداز ،وأن الوحددة
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جيددة والمعارضددة أمددر سديء ،ثالثداً :إدارة الخددوف مددن ردود الفعدل السددلبية ،رابعداً :الخصدائص التنظيميددة وتتمثددل فددي
ثد دراء البيئ ددة وم دددى اس ددتقرار الع دداملين ونضد دجهم ،واالعتمادي ددة المتبادل ددة ب ددين مجموع ددات العم ددل ،خامسد داً :الهياك ددل
التنظيمية والسياسات المتبعة وتتمثل فدي خطدوط االتصدال ومركزيدة صدنع القدرار ،ومددى وجدود قندوات رسدمية لدردود
الفعددل التصدداعدية ،سادس داً :الممارسددات اإلداريددة وتتمثددل فددي ميددل اإلدارة إلددى عدددم االسددتجابة والددرد السددلبي علددى
المعارضة وردود الفعل السلبية ،سابعاً :درجدات التبداين الدديمو رافي بدين المدوظفين وكبدار المدديرين ،ثامنداً :العوامدل
التي تفثر فدي تفاعدل العداملين .تاسدعاً :سديادة شدعور بدالحس الجمداعي وقدوة االتصدال ومتانتده .عاشد اًر :سديادة منداخ
الصمت ،حادي عشر :صمت على مستوى التنظيم برمته.
وأجددرى فددارد وبندداهي ) (Fard & Panahi, 2010د ارسددة هدددفت إلددى تحليددل وجهددات النظددر الوظيفيددة
للع دداملين وتحدي ددد ُمن دداخ الص ددمت التنظيم ددي وس ددلوك الص ددمت التنظيم ددي ،واس ددتخدم الباح ددث م ددنهج البح ددث المس ددحي
الوصددفي ،وطبقددت الد ارسددة علددى عينددة قوامهددا ( )908موظف داً مددن مفسسددات الدولددة المختلفددة فددي إي دران ،وأظهددرت
النتددائج أن هندداك عالقددة ذات داللددة إحصددائية بددين أبعدداد ُمندداخ الصددمت التنظيمددي (اإلدارة العليددا ،والمعتقدددات حددول
الصددمت ،واالتصددال والتواصددل مددع المشدرفين) وسددلوك الصددمت لدددى العدداملين ،ووجددود عالقددة ارتباطيددة بددين ضددعف
مستوى االتصاالت وممارسة سلوك الصمت لدى العاملين.

التعقيب على الدراسات:
تم تناول الدراسات التي توفرت للباحث من العام  9888ولغاية عام  ،9800وقدد تناولدت بعدض الد ارسدات
أثددر متغيددر الصددمت فددي بعددض المتغي درات التنظيميددة :الثقددة التنظيميددة (هتاندده )9882 ،وضددع الق درار والمشدداركة بدده
(المجددالي )9883 ،الش دوابكة ( ،)9883ومنهددا مددا كددان يبحددث فددي العالقددات االرتباطيددة :الصددمت وعالقتدده بمتغيددر
ومنداخ الصدمت وعالقتده بممارسدة سدلوك الصدمت (Fard & Panahi,
النمط القيادي واإلنجداز )ُ (Zehir, 2011
) 2010والعالقددة بددين المواجهددة وسددلوك الصددمت التنظيمددي ) (Husrevshai, 2015ومسددتوى الصددمت وعوامددل
تطورهدا ) (Bagher et al., 2012, Salajegheh et al., 2015ولقدد أفدادت الد ارسدة الحاليدة مدن األدب النظدري
والنتائج التي وفرتها الدراسات السابقة والتقدت مدع تلدك الد ارسدات فدي تنداول متغيدر الصدمت التنظيمدي ولكنهدا تفدردت
عنهددا فددي البحددث عددن العالقددة بددين األنمدداط القياديددة السددائدة ومسددتوى الصددمت التنظيمددي كوندده لددم تتناول ده أي مددن
الدراسات العربية واألجنبية على حد علم الباحث.
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الطريقة واإلجراءات:
 -1منهج الدراسة:
اس ددتخدم الباح ددث ف ددي ه ددذ الد ارس ددة الم ددنهج الوص ددفي االرتب دداطي ،لمس ددح مس ددتوى الص ددمت التنظيم ددي ل دددى
معلم ددي الم دددارس الخاص ددة ،ووص ددف ه ددذا المس ددتوى ،ومس ددح األنم دداط القيادي ددة الس ددائدة ل دددى م ددديريهم ووص ددف ه ددذ
األنمدداط ،ومددن ثددم تتبددع داللددة الفددروق فددي المتغي درات المدروسددة ،والبحددث فددي العالقددة بددين متغيددري الد ارسددة الرئيسددين
وهما :مستوى الصمت التنظيمي ،واألنماط القيادية السائدة لدى المديرين.

 -2مجتمع الدراسة:
شددمل مجتمددع الد ارسددة جميددع المعلمددين والمعلمددات فددي مدددارس التعلدديم الخدداص فددي ل دواء الجامعددة ،والبددالغ عددددهم
( )0088معلماً ومعلمة ( )0298من الذكور و( )0008إناث ،وفق اإلحصائية المتدوفرة علدى موقدع قسدم التخطديط
في مديرية التعليم الخاص ،بعد أن تم أخذ موافقة الو ازرة على إجراء الدراسة الملحق.

 -3عينة الد ارسة:
تكونت عيندة الد ارسدة مدن ( )008معلمداً ومعلمدة مدن مجتمدع الد ارسدة أي مدا نسدبته ( )08620تدم اختيدارهم
بالطريقددة العش دوائية الطبقيددة ،وزعددت علدديهم أداتددي الد ارسددة ،وتددم اسددترجاع ( )008اسددتبانة صددالحة للتحليددل والجدددول
( )0يوضح توزع أفراد عينة الدراسة على متغيراتها.
الجدو ( )1توزع أفراد عينة الدراسة على متغيراتها
المتغيرات

التوزيع

العدد

النسبة المئوية

المجموع

النوع االجتماعي

ذكر

029

%9960

008

أنثى

000
369

%3360

الخبرة

أقل من 0

%2262

 -0أقل من 08

333

%2269

 - 08فصكثر

148

%0362

850

 -4أداتي الدراسة:
قددام الباحددث بتطددوير أداتددي الد ارسددة :أداة الد ارسددة المتعلقددة بقيدداس مسددتوى الصددمت التنظيمددي لدددى معلمددي
المدارس الخاصة في لواء الجامعة ،وأداة الدراسة المتعلقة بقياس األنماط السائدة لدى مدديري المددارس الخاصدة فدي
لدواء الجامعدة ،وذلددك بعدد الرجددوع إلدى الد ارسددات ذات العالقدة بمتغيدري الد ارسددة الحاليدة ،ومددن أهدم الد ارسددات التدي تددم
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االعتمد دداد عليهد ددا واإلفد ددادة منهد ددا فد ددي تطد ددوير أداتد ددي الد ارسد ددة د ارسد ددة :المجد ددالي ( )9883وعبد ددود وحسد ددين ()9800
والشدوابكة ( )9883و) (Zehir & Erodgan, 2011و) (Bagheri, et al., 2012و (Salajegheh et al.,
) 2015و).(Husrevsahi, 2015

 -5صدق أداتي الدراسة:
عددرض الباحددث مقياسددي الد ارسددة علددى عدددد مددن المحكمددين مددن أسدداتذة اإلدارة التربويددة والقيدداس والتقددويم،
وعدددد مددن معلمددي ومددديري المدددارس )0( ،أسدداتذة فددي القيدداس والتقددويم ،و( )0أسدداتذة فددي اإلدارة التربويددة ،و( )0مددن
معلمي المدارس و( )0من المديرين ،إلبداء الرأي حول صالحية محتوى المقياس ،وقد أخذ الباحدث بالتعدديالت مدن
األول عل ددى ( )02فقد درة وزع ددت علددى ثالثددة
ح ددذف وص دديا ة وتع ددديل ،وبمع دددل اتف دداق  %38حت ددى اس ددتقر المقي دداس َّ
مجاالت هي :الصمت القائم على المبدادئ ،والصدمت القدائم علدى المنفعدة ،والصدمت القدائم علدى اإلذعدان والخدوف.
أمددا أداة الد ارسددة الثانيددة فقددد اسددتقرت علددى ( )29فق درة وزعددت علددى ثالثددة أنمدداط هددي :الددنمط القيددادي الددديمقراطي،
ل
والنمط القيادي األوتوقراطي ،والنمط القيادي التسيبي ويوضح الملحق ( )9المرفق االستبانة بصورتها النهائية.

 -6مبات أداتي الدراسة:
للتصكدد مدن ثبدات أداتدي الد ارسدة قدام الباحدث باسدتخدام طريقدة االختبدار اواعدادة االختبدار  Test - retestإذ
قددام بتطبيددق أداة الد ارسددة األولددى والثانيددة علددى عينددة ثبددات مددن مجتمددع الد ارسددة وخددارى عينتهددا قوامهددا ( )28معلم داً
بفاصددل زمنددي مدتدده أسددبوعان بددين مرتددي التطبيددق ،وتددم حسدداب معامددل الثبددات باسددتخدام معامددل ارتبدداط بيرسددون إذ
تراوحدت قيمدده بالنسددبة لمجدداالت أداة الصددمت التنظيمدي بددين ( )8603-8602وبلددغ معامددل االرتبدداط الكلددي (،)8602
وتراوح ددت مع ددامالت االرتب دداط لمج دداالت األداة الثاني ددة األنم دداط القيادي ددة ب ددين ( )8628-8600وبل ددغ معامددل االرتب دداط
الكلدي ( ،)8629كمدا اسدتخدم الباحدث طريقدة االتسداق الدداخلي كرونبداخ ألفدا  Cronbach Alphaإذ تراوحدت قيمده
لألداة األولى الصمت التنظيمي بين ( )8620-8602ولألداة الثانية األنماط القيادية بين (.)8600-8600

 -7المعالجة اإلحصائية:
أجرى الباحث التحليالت اإلحصائية اآلتية ل جابدة عدن أسدئلة الد ارسدة :المتوسدطات الحسدابية واالنح ارفدات
المعيارية ،تحليل التباين إليجاد داللة الفروق تبعاً لمتغيدرات الد ارسدة ،اختبدار شديفيه لبيدان صدالحية الفدروق ،اختبدار
 T-testإليجدداد داللددة الفددروق تبع داً للمتغيدرات الزوجيددة ،ومعامددل ارتبدداط بيروسددن ومعادلددة كرونبدداخ ألفددا للتحقددق مددن
ثبات أداتي الدراسة واتساقهما الداخلي.
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 -8معيار الحكم المستخدم:
تم تدريج مستوى اإلجابة عن كل فقرة على األداتين وفق مقياس ليكرت الخماسدي وحدددت اإلجابدة بخمدس
درجددات :مرتفددع جددداً ،مرتفددع ،متوسددط ،قليددل ،قليددل جددداً ،وتددم الحكددم علددى النتددائج وفددق الوصددف اآلتددي (مرتفددع -
متوسط  -منخفض) وفق تطبيق المعادلة اآلتية:

الحد األعلى للبدائل  -الحد األدنى للبدائل
عدد المستويات

=

وبذلك وضعت المستويات على النحو اآلتي:
 9622 - 0 مستوى منخفض.
 2603 - 9602 مستوى متوسط.
 0 - 2600 مستوى مرتفع.
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0-0
2

=

2
2

=  0622طول الفئة

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
يتضمن هذا الجزء عرضاً للنتائج التي توصلت إليها هذ الدراسة ومناقشتها من خالل اإلجابة عن
أسئلتها ،وعلى النحو اآلتي:
السؤا األو  :ما مستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الخاصة في لواء الجامعة من
وجهة نظرهم ؟
ل جابة عن هذا السفال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الصمت التنظيمي
لدى معلمي المدارس الخاصة في لواء الجامعة من وجهة نظرهم بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة،
ويظهر الجدول ( )9ذلك.
جدو ( )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي المدارس
الخاصة في لواء الجامعة من وجهة نظرهم مرتبة تنازليا
الرقم

المجال

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

المستوى

3

الصمت القائم على المبادئ

3.62

0.66

1

متوسط

2

الصمت القائم على المنفعة

3.59

0.86

2

متوسط

1

الصمت القائم على اإلذعان والخوف

3.58

1.04

3

متوسط

3.59

الدرجة الكلية

0.74

متوسط

يالحظ من الجدول ( )9أن مستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي المدارس الخاصة في لواء الجامعة من
وجهة نظرهم كان متوسطا ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )2602وبانحراف معياري ( ،)8632وجاءت مجاالت األداة
في المستوى المتوسط ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين ( ،)3.58 -3.62وجاء في الرتبة األولى مجال
"الصمت القائم على المبادئ" ،بمتوسط حسابي ( )3.62وانحراف معياري ( ،)0.66وفي الرتبة الثانية جاء مجال
"الصمت القائم على المنفعة" بمتوسط حسابي ( )3.59وانحراف معياري ( ،)0.86وجاء في الرتبة األخيرة مجال
"الصمت القائم على اإلذعان والخوف" بمتوسط حسابي ( )3.58وانحراف معياري (.)1.04
وتشير نتائج الدراسة إلى أن المعلمين والمعلمات يقدرون ممارستهم للصمت في مختلف أبعاد بمستوى
متوسط في ضوء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إالل أنه وبالنظر للترتيب الذي حصل عليه كل مجال
األول بين هذ المجاالت مما
من مجاالت الصمت يتضح أن مجال الصمت القائم على المبادئ حظي بالترتيب ل
يعني أن صمت أفراد عينة الدراسة لم يكن صمت ًا سلبياً قائم ًا على الخوف واإلذعان بقدر ما هو صمت واع هادف
مقصود مرتكز على المبادئ ،وقد يعزى ذلك إلى ما أكدته بعض الدراسات بصن هذا النوع من الصمت ما هو إال
مفشر على وعي ونضج وخبرة المعلمين ،وأن لديهم أفكا اًر جوهرية ونوعية ومهمة لتطوير العمل ولكنهم يبحثون
عن فرصة مواتية إلعالنها ،وقد برر صمتهم هذا والئهم المنظمي وعالقاتهم اإليجابية مع مديريهم (Pinder,
) 2001إذ أنهم بهذا الصمت يتفادون الصراع المضر بمصلحة العمل ،أو أنهم يتحينون الفرصة المواتية إلبداء
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أرائهم وأفكارهم ،أو ألنهم يدركون أن اإلمكانات ير متوفرة إلبداء تلك اآلراء وتقديمها فهم يصمتون صمتاً إيجابي ًا
واعياً مستنداً إلى تلك المبادئ ،وقد يعزى حصول هذا المجال :الصمت المرتكز على المبادئ على الترتيب األول
بين مجاالت الدراسة أن مناخ تلك المدارس يسود الثقة التنظيمية بين المعلمين والمديرين األمر الذي أدى إلى هذ
النتيجة ،خصوصاً إذا ما تم ربط هذ النتيجة بنتيجة السفال الثاني المتعلق بالنمط القيادي السائد إذ أظهرت النتائج
أن النمط الديمقراطي حظي بدرجة مرتفعة حسب تقديرات عينة الدراسة ،وقد اتفقت هذ النتائج مع دراسة الهتانة
( ،)9882ومع دراسة الشوابكة ( ) 9883التي ربطت بين مستوى الصمت والوالء التنظيمي ،واختلف مع دراسة
هيوسربفشاهي ) (Hursevashi, 2015التي أظهرت أن الصمت المستند إلى اإلذعان والخوف مورس أكثر من
أي نوع من أنواع الصمت األخرى.
وفيما يتعلق بحصول مجال الصمت القائم على المنفعة بمستوى متوسط حسب تقديرات عينة الدراسة فقد
يعزى ذلك إلى أن هذا النوع من الصمت يمارس لدى بعض المعلمين في مدارس لواء الجامعة إدراكاً من بعضهم
بصن بقائهم وديمومتهم بالعمل رهن بممارسة هذا النوع من الصمت المبرر بإرضاء المدرين ومجاملتهم ضماناً
لبقائهم واستم ارريتهم ،اوايماناً منهم بصن المديرين يتجهون إيجابياً نحو من يتفقون معهم ،وكسباً لود وصداقة مديريهم
وحماية لمواقعهم ،وانسجاماً مع مصالح زمالئهم ،وحفاظ ًا على مصالحهم الشخصية ومكانتهم بين زمالئهم ،فهم
والحالة تلك يحجمون عن تقديم أرائهم وأفكارهم المهمة نحو العمل استناداً إلى تحقيق منفعة ذاتية أكثر من أي
اعتبارات أخرى ،وبالتالي فإن صمتهم المستند إلى تحقيق المكاسب والمنافع تم تبنيه نتيجة إلدراكات المعلمين أن
ممارسة هذا النوع من الصمت يتفق والمعتقدات التي يحملها بعض المديرين المتمثلة بخوف اإلدارة من ردود الفعل
السلبية وأن اإلدارة أقدر على اإلنجاز وأن الوحدة جيدة والمعارضة أمر سيء ،فيصمتون
إرضاء لمديريهم وكسباً
ً
لودهم وتحقيقاً لبقائهم والمحافظة على مكانتهم وهذا ما أكدته بعض الدراسات مثل دراسة سالجفيه وآخرون
).(Salajegheh et al., 2015
أما فيما يتعلق بحصول مجا ل الصمت القائم على اإلذعان والخوف على مستوى متوسط حسب تقديرات
ل
عينة الدراسة فقد يعزى ذلك إلى أن هذا النوع من الصمت يمارس لدى بعض المعلمين في مدارس لواء الجامعة
اوان كان بمستوى متوسط ،خوفاً من المواجهة ،وافتقا اًر للتشجيع على المجاهرة ،واعتقاداً منهم بصن أفكارهم ير
مرحب بها ،أو نتيجة لتقدير ذواتهم المنخفض ،أو لعدم ثقتهم بقدراتهم على طر تلك األفكار ،أو خوفاً من إثارة
ضب اآلخرين ،وخشية من انتقام مديريهم منهم ،ور بة في حماية ذواتهم والمحافظة على مواقع عملهم ،وبذا
تكون اتجاهاتهم إذعانية نحو الموقف حماية لذواتهم ،وقد يرتبط الصمت اإلذعاني في هذا الموقف بعدة عوامل
ذاتية لدى المعلمين كما أشارت بعض الدراسات ) (Dyne et al., 2003; Pinder, 2001مثل تقدير الذات
المنخفض ونقص الخبرة ،وعدم قدرتهم على التصثير في مجريات العمل ،وعدم القدرة على إحداث التغيير واتفقت
هذ النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة عبود وحسين ( )9800ودراسة ) (Husrevashi, 2015ودراسة
).(Salajegheh et al., 2015
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الس اؤا الماااني :ه ا توجااد فااروق لات داللااة حصااائية عنااد مسااتوى داللااة ( )α≥.0.5فااي مسااتوى الصاامت
التنظيماي لاادى معلمااي الماادارس الخاصاة فااي لاواء الجامعااة مان وجهااة نظاارهم تعاازى لمتغيارات
(النوع االجتماعي ،والخبرة)؟
تمت اإلجابة عن هذا السفال على النحو اآلتي:
 -0متغير الجنس:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي المدارس
الخاصة في لواء الجامعة من وجهة نظرهم  ،تبعا لمتغير الجنس ،كما تم تطبيق اختبار ( )t-testويظهر الجدول
( )2ذلك.
جدو ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي المدارس
الخاصة في لواء الجامعة من وجهة نظرهم  ،واختبار ( ،)t-testتبعا لمتغير الجنس
المجال
الصمت القائم على اإلذعان والخوف
الصمت القائم على المنفعة
الصمت القائم على المبادئ
الدرجة الكلية

الجنس

العدد

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

192
658
192
658
192
658
192
658

المتوسط
الحسابي
3.34
3.64
3.47
3.62
3.49
3.66
3.43
3.64

االنحراف
المعياري
0.87
1.07
0.81
0.87
0.71
0.65
0.63
0.76

3.608

مستوى
الداللة
*0.000

2.097

*0.036

3.035

*0.002

3.566

*0.000

قيمة ت

تشير النتائج في الجدول ( )2إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥.0.0لمستوى
الصمت التنظيمي لدى معلمي المدارس الخاصة في لواء الجامعة من وجهة نظرهم ،تبعا لمتغير الجنس ،استناداً
إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بلغت ( )26000وبمستوى داللة ( )80.00وكذلك في جميع المجاالت حيث كان
الفرق لصالح اإلناث بدليل ارتفاع متوسطاتهن الحسابية.
يتضح من نتائج الجدول ( ) 2أن المعلمات اإلناث يمارسن الصمت التنظيمي باختالف أنواعه أكثر من
المعلمين ،وقد تعزى هذ النتيجة إلى خصوصية اإلناث ،وعوامل التنشئة التي عززت مفهوم التبعية لديهن أكثر
من الذكور ،إضافة إلى القيود االجتماعية التي تفثر في أداء اإلناث ،وتقف عائقاً في وجه المعلمات من أن يكن
مبادرات في تبني المجاهرة (الصوت) ،خوفاً من ردود الفعل السلبية إزاءهن ،وعدم قدرتهن على تحمل المواجهة
واعتبار ذلك من مسفوليات المعلمين على اعتبار أنهم األقدر على القيام بذلك مما يجعلهن يمارسن الصمت
بمختلف أنواعه أكثر من الذكور وقد اختلفت هذ النتيجة مع دراسة الشوابكة ( )9883التي لم تجد فرقاً يعزى
لمتغير النوع االجتماعي.
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 .2متغير الخبرة:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي المدارس
الخاصة في لواء الجامعة من وجهة نظرهم  ،تبعا لمتغير الخبرة  ،ويظهر الجدول ( )2ذلك.
جدو ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي المدارس
الخاصة في لواء الجامعة من وجهة نظرهم  ،تبعا لمتغير الخبرة
المجال

الصمت القائم على اإلذعان والخوف

الصمت القائم على المنفعة

الصمت القائم على المبادئ

الدرجة الكلية

الخبرة

العدد

اقل من  5سنوات
من-5اقل من  01سنوات
 01سنوات فأكثر
المجموع
اقل من  5سنوات
من-5اقل من  01سنوات
 01سنوات فأكثر
المجموع
اقل من  5سنوات
من-5اقل من  01سنوات
 01سنوات فأكثر
المجموع
اقل من  5سنوات
من-5اقل من  01سنوات
 01سنوات فأكثر
المجموع

369
333
148
850
369
333
148
850
369
333
148
850
369
333
148
850

المتوسط
الحسابي
3.57
3.52
3.71
3.58
3.67
3.48
3.61
3.59
3.59
3.62
3.68
3.62
3.61
3.54
3.67
3.59

االنحراف
المعياري
0.96
1.12
1.04
1.04
0.85
0.89
0.80
0.86
0.68
0.65
0.65
0.66
0.70
0.78
0.73
0.74

يالحظ من الجدول ( )2وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمستوى الصمت التنظيمي لدى
معلمي المدارس الخاصة في لواء الجامعة من وجهة نظرهم  ،تبعا لمتغير الخبرة ،إذ حصل أصحاب فئة
( 08سنوات فصكثر) على أعلى متوسط حسابي بلغ ( ،)2603وجاء أصحاب فئة (اقل من  0سنوات) بالرتبة
الثانية بمتوسط حسابي بلغ ( )3.61وأخي اًر جاء المتوسط الحسابي لفئة (من-0اقل من  08سنوات) إذ بلغ
( ،) 3.54ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()α≥.0.0
تم تطبيق تحليل التباين األحادي ( ،)One way ANOVAوجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي
يوضحه الجدول (:)0
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جدو ( )5تحلي التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لمستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي المدارس
الخاصة في لواء الجامعة من وجهة نظرهم ،تبعا لمتغير الخبرة
المجال

مجموع
المربعات
3.740
910.167
913.907
6.051
623.287
629.338
.891
372.383
373.274
1.991
461.586
463.577

مصدر التباين

الصمت القائم على اإلذعان
والخوف
الصمت القائم على المنفعة

الصمت القائم على المبادئ

الدرجة الكلية

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

متوسط
المربعات
1.870
1.075

درجات
الحرية
2
847
849
2
847
849
2
847
849
2
847
849

3.025
0.736
0.445
0.440
0.995
0.545

1.740

مستوى
الداللة
0.176

4.111

*0.017

قيمة ف

1.013

1.826

0.364

0.162

تشير النتائج في الجدول ( )0إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α≥.0.5لمستوى
الصمت التنظيمي لدى معلمي المدارس الخاصة في لواء الجامعة من وجهة نظرهم ،تبعا لمتغير الخبرة ،استناداً
إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت ( ،)06090وبمستوى داللة ( )0.162وكذلك في بقية المجاالت باستثناء مجال
(الصمت القائم على المنفعة) وجد فيه فرقاً استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت ( ،)26000وبمستوى داللة
( )86803ولمعرفة عائدية الفروق تبعاً لمتغير الخبرة تم استخدام اختبار شيفيه للفروق والجدول ( )0يوضح ذلك.
جدو ( )6اختبار شيفيه للفروق لمستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي المدارس الخاصة في لواء
الجامعة من وجهة نظرهم لمجا
الخبرة

المتوسط
الحسابي

اقل من  5سنوات

3.67

 01سنوات فأكثر

3.61

من-5اقل من  01سنوات

3.48

الصمت القائم على المنفعة تعزى لمتغير الخبرة

اقل من  5سنوات

 01سنوات فأكثر

من-5اقل من  01سنوات

3.67

3.61

3.48

-

0.06

*1.01

-

0.13
-

 الفرق دا حصائيا عند مستوى ( ) 0.05
يظهر من الجدول السابق أن الفرق جاء بين فئة (اقل من  0سنوات) عند مقارنتها مع فئة (من  -0اقل
من  08سنوات) ولصالح فئة (أقل من  0سنوات).
وقد تعزى هذ النتيجة إلى أن المعلمين باختالف خبرات هم يمارسون أنواع الصمت التنظيمي وفق الظروف
التي تقتضي ممارستها إالل أن الفرق العائد لذوي الخبرة (أقل من  0سنوات) عند مقارنتهم بفئة أصحاب الخبرة (0
أقل من  )08قد يعلل بصن أصحاب الخبرة (أقل من  0سنوات) يستندون في ممارستهم للصمت القائم على المنفعة
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أكثر كونهم حديثي التعيين فهم يرون في ممارستهم لهذا النوع من الصمت تحقيقاً لمكاسب تتمثل في بقائهم في
رضاء لهم وحفاظاً على مصالحهم ،وأمنهم الوظيفي ،أو قد يعود األمر
أماكن أعمالهم ،وكسب ود مديريهم  -اوا
ً
كما أشارت بعض الدراسات إلى عدم ثقتهم بصنفسهم ،وتقديرهم لذواتهم المنخفضة وخوفهم من ردود الفعل السلبية
عند إبدائهم آلرائهم وأفكارهم وقد اتفقت هذ النتيجة مع ما توصل إليه الشوابكة ( )9883في إظهار فرق تبعاً
لمتغير الخبرة.

السؤا المالث :ما األنماط القيادية السائدة لدى مديري ومديرات المدارس الخاصة في لواء
الجامعة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات؟
ل جابة عن هذا السفال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألنماط القيادية السائدة لدى
مديري ومديرات مدارس لواء الجامعة الخاصة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات بشكل عام ولكل مجال من
مجاالت أداة الدراسة ،ويظهر الجدول ( )3ذلك.
جدو ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لألنماط القيادية السائدة لدى مديري ومديرات
مدارس لواء الجامعة الخاصة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات مرتبة تنازليا
الرقم

المجال

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

المستوى

2

النمط القيادي الديمقراطي

3.68

0.92

1

مرتفع

1

النمط القيادي األوتوقراطي

3.66

3

النمط القيادي التسيبي

3.57
3.64

الدرجة الكلية

0.88
1.03
0.79

2

متوسط

3

متوسط
متوسط

يالحظ من الجدول ( )3أن األنماط القيادية السائدة لدى مديري ومديرات مدارس لواء الجامعة الخاصة
من وجهة نظر المعلمين والمعلمات كانت متوسطة ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )2602وانحراف معياري (،)8632
وجاءت مجاالت األداة في المستويين المرتفع والمتوسط ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين (،)3.57 -3.68
وجاء في الرتبة األولى مجال "النمط القيادي الديمقراطي" ،بمتوسط حسابي ( )3.68وانحراف معياري ()0.92
وبمستوى مرتفع ،وفي الرتبة الثانية جاء مجال "النمط القيادي األوتوقراطي" بمتوسط حسابي ( )3.66وانحراف
معياري ( )0.88وبمستوى متوسط ،وجاء في الرتبة األخيرة مجال "النمط القيادي التسيبي" بمتوسط حسابي
( )3.57وانحراف معياري ( )1.03وبمستوى متوسط.
ويتضح من النتائج المبينة في الجدول ( )3أن أكثر األنماط القيادية شيوعاً لدى مديري المدارس الخاصة
في لواء الجامعة ،هو النمط الديمقراطي ،لذا حظي بالترتيب األول بمتوسط حسابي بلغ ( )2600وانحراف معياري
بلغ ( )8629وبمستوى مرت فع ،بينما حظي النمط األوتوقراطي بالترتيب الثاني تال النمط القيادي التسيبي بالترتيب
الثالث ،وقد تعزى هذ النتيجة إلى خبرات مديري المدارس الطويلة في التعليم إذ أن أصحاب المدارس الخاصة
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الباً ما يلجصون إلى تعيين مديري مدارس لهم باع طويل وخبرة في التعليم ،لذا فإن خبراتهم الفريدة والنوعية عززت
لديهم ضرورة تبني النمط القيادي الديمقراطي في ممارساتهم اإلدارية لما له من أثر بالغ في تحقيق أهداف تلك
المدارس وتحقيق ميزتها التنافسية في ظل كثرة هذ المدارس وتنوعها وتنافسها ،إالل أنه ومع ذلك فما زال بعض
المديرين يمارسون النمط القيادي األوتوقراطي اعتقاداً منهم بصنه األنسب لضبط الممارسات التعليمية ،وأنهم األقدر
على توجيه العملية التعليمية التعلمية ،واألكثر دراية بمصلحة المدرسة ،إضافة إلى سعيهم المستمر لتصكيد ذواتهم
كمديرين لمالكي تلك المدارس الذين يفمنون باالفتراضات الكالسيكية اإلدارية ،أما فيما يتعلق بالنمط القيادي
التسيبي فإن تصارع األدوار وتدخالت المالكين وتقديم مصلحة الطالب على كل االعتبارات التربوية ،والمحافظة
على بقائه ،وتدخالت أولياء األمور ،كل هذ العوامل قد تكون سبباً في ممارسة المديرين للنمط القيادي التسيبي.
األول بين
وما يبرر هذ النتيجة كذلك أن حصول الصمت التنظيمي القائم على المبادئ على الترتيب َّ
مجاالت الصمت التنظيمي حسب نتائج الدراسة ،قد يعزى إلى سيادة النمط القيادي الديمقراطي الذي حصل على
الترتيب األول بين مجاالت األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس ،هذا ما يعزز أن لسيادة النمط القيادي
أثر واضح ًا في تبني المعلمين للصمت القائم على المبادئ كنتيجة لهذ العالقة الودية بين المديرين والمعلمين التي
ًا
أفضت إلى حالة من الثقة والوالء التنظيمي وااللتزام لدى المعلمين وهذا ما أكدته بعض الدراسات مثل دراسة
الهتانة ( )9882ودراسة المجالي ( )9883ودراسة الشوابكة ( )9883ودراسة زهير ) (Zehir, 2011ودراسة
) (Bagheri et al., 2012ودراسة فارد وبناهي ).(Fard & Panahi, 2010

السؤا الرابع :ه توجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة ( )α≥.0.5بين مستوى الصمت
التنظيمي وأبعاده وبين األنماط القيادية السائدة لدى المديرين في مدارس لواء
الجامعة ؟
ل جابة عن هذا السفال تم حساب معامل االرتباط بين مستوى الصمت التنظيمي وأبعاد وبين األنماط
القيادية السائدة لدى المديرين في مدارس لواء الجامعة باستخدام معامل ارتباط بيرسون ،والجدول ( )0يبين هذ
النتائج:
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جدو ( )8معام االرتباط بين مستوى الصمت التنظيمي وابعاده وبين األنماط القيادية السائدة لدى المديرين
في مدارس لواء الجامعة باستخدام معام ارتباط بيرسون
النمط القيادي
األوتوقراطي

النمط القيادي
الديمقراطي

النمط القيادي
النسبي

األنماط
القيادية

معامل االرتباط

**0.261

**0.249

**0.365

**0.345

مستوى الداللة

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل االرتباط

**0.258

**0.246

**0.361

**0.342

مستوى الداللة

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل االرتباط

**0.185

**0.221

**0.136

**0.214

مستوى الداللة

0.000

0.000

0.000

0.000

معامل االرتباط

**0.289

**0.281

**0.366

**0.369

مستوى الداللة

0.000

0.000

0.000

0.000

المجال

الصمت القائم على
اإلذعان والخوف
الصمت القائم على
المنفعة
الصمت القائم على
المبادئ
الصمت التنظيمي

**دال إحصائيا عند مستوى ( ) 0.05
يظهر من الجدول السابق وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة عند مستوى ( )α≥8680بين مستوى
الصمت التنظيمي وأبعاد وبين األنماط القيادية السائدة لدى المديرين في مدارس لواء الجامعة  ،إذ بلغ معامل
االرتباط ( )86202وبمستوى داللة (.)86888
يتضح من نتائج الجدول ( )0أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة موجبة بين مستويات الصمت
التنظيمي واألنماط القيادية السائدة لدى مديري مدارس لواء الجامعة بشكل عام ،مما يعني أن تبني المعلمين لنوع
من أنواع الصمت ذو ارتباط وعالقة بممارسة المديرين ألنماطهم القيادية ،ولكن يتفحص العالقة ومستوى االرتباط
بين كل نوع من أنواع الصمت واألنماط القيادي السائدة يتضح ما يلي:
 أن الصمت القائم على اإلذعان والخوف كان أكثر ارتباطاً بنمطي القيادة :التسيبي واألوتوقراطي وقد
يعزى ذلك إلى أن المعلمين يتبنون هذا النوع من الصمت خوفاً من ردود فعل المديرين السلبية ،وإلدراكهم
لمعتقدات مديريهم األوتوقراطية ،التي ترى بصن المجاهرة والتعبير عن اآلراء واألفكار أمر ال تحبذ اإلدارة
وال تهتم به ،أو ألن المدير الذي يمارس النمط التسيبي ال يستطيع دعم أفكار وآراء وطروحات المعلمين
حول مشاكل العمل فإزاء هذ الحالة يصمت المعلمون إذعاناً وخوفاً لضبابية الموقف ولعدم ثقتهم به
وعدم ضمان نتائجه ،وبذا تتجلى العالقة على النحو اآلتي :كلما مارس المديرون النمط القيادي
األوتوقراطي أو التسيبي زاد صمت المعلمين المستند إلى الخوف واإلذعان.
 أن الصمت القائم على المنفعة كان أكثر ارتباطاً بنمطي القيادة :التسيبي واألوتوقراطي وقد يعزى ذلك
إلى أن المعلمين يتبنون هذا النوع من الصمت حفاظاً على مصالحهم وبالتالي يحجمون عن تقديم آرائهم
وأفكارهم المهمة تجا مشكالت العمل ،ويسعون إلى مجاملة مديريهم اوارضائهم كسب ًا لودهم وتحقيقاً
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لمصالحهم الذاتية ،وتقديمها على كل اعتبار ،وبذا تتجلى العالقة االرتباطية على النحو اآلتي :كلما
مارس المديرون النمط القيادي التسيبي أو النمط القيادي األوتوقراطي زاد صمت المعلمين المستند إلى
المنفعة وتبادلها.
 إن الصمت القائم على المبادئ كان أكثر ارتباطاً بنمط القيادة الديمقراطي ،وقد يعزى ذلك إلى أن العالقة
الحميمة بين المعلمين والمديرين ،والمناخات اإليجابية السائدة أسهمت في زيادة والء المعلمين لمدارسهم
وأماكن عملهم ،وزيادة ثقتهم بمديريهم لذا فإن صمتهم مستند إلى مبادئهم التي يقدمون فيها مصلحة
المدرسة على أي اعتبار فهم يصمتون ويحجمون عن تقديم أفكار وآراء تتعلق بالعمل عن وعي وبصيرة
وقد يكون ذلك تقدي اًر منهم بصن الظروف ير مواتية وأن اإلمكانات ير متاحة ولكنهم يتحينون الفرصة
المواتية للمجاهرة بذلك ،وبذا تتجلى العالقة على النحو اآلتي :كلما مارس المديرون النمط القيادي
الديمقراطي مارس المعلمون الصمت المستند إلى المبادئ أكثر من ير .
ولقد اتفقت هذ

النتيجة مع دراسة الهتانة ( )9882ودراسة الشوابكة ( )9883ودراسة

) (Huservevashi, 2015ودراسة زهير ) (Zehir, 2011ودراسة ) (Salajegheh et al., 2015ودراسة
) (Bagheri et al., 2012ودراسة ).(Fard & Panahi, 2010
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التوصيات
وفي ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:
 تعزيز ممارسة مديري مدارس لواء الجامعة للنمط القيادي الديمقراطي.
 حفز مديري مدارس لواء الجامعة على التخلي عن ممارسة نمطي القيادة األوتوقراطية والتسيبية والتحول
بهم نحو ممارسة األنماط الديمقراطية.
 توجيه البرامج التدريبية نحو تغيير معتقدات المديرين البيروقراطية.
 توعية المديرين والمعلمين بصهمية ممارسة المجاهرة (الصوت) في التعبير عن اآلراء واألفكار ذات العالقة
بمشاكل العمل.
 تفعيل قنوات االتصال بين المعلمين والمديرين ومنح المعلمين سقف أعلى من الحرية إلبداء آرائهم
وأفكارهم ذات العالقة بمشكالت العمل.
 إجراء مزيد من الدراسات حول الصمت التنظيمي وأسبابه وانعكاساته على أداء المعلمين.
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