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 ملخصال
حية ية الصهدفت الدراسة إلى استجالء العالقة ما بين الصمت التنظيمي وسلوكيات نفخ الصافرة في قطاع الرعا

 لدراسةاتحقيق هذا الهدف تمت مراجعة األدبيات ذات الصلة، ومن ثم إجراء بمركز مصراتة الطبي، وفي في سبيل 
ك باالعتماد عنصرًا من عناصر التمريض بالمركز الطبي، وذل 117الميدانية بدًء من حصر مجتمع الدراسة والذي بلغ 

االحصائي  حليلاجراء التعلى استخدام األسلوب الوصفي التحليلي لتوثيق البيانات المجمعة بواسطة صحيفة االستبيان و 
 ات الصمتلقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها بأنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية فيما بين مستوي عليها.

 التنظيمي وسلوكيات نفخ الصافرة بالرغم من تواجدهما بدرجة فوق المتوسط
 صراتة الطبي. الصمت التنظيمي، نفخ الصافرة، هيئة التمريض، مركز م الكلمات الدالة:

Organizational Silence and its Relation with Whistle Blowing 

(A Case Study on Members of the Nursing Staff at Misurata Medical Center) 

Mahdi   M.Algotait                                                                    Taha  A. Eljahimi 

Faculty of economic and political science -  Misurata University 

Abstract 
The study aimed to clarify the relationship between organizational silence and whistle 

blowing behaviors in the health care sector at Misurata Medical Center. In order to achieve this 

goal, the relevant literature was reviewed, and then the field study was conducted, starting with 

the inventory of the study population, which amounted to 117 members of nursing staff at the 

medical center, based on the use of the descriptive analytical method to document the data 

collected by the questionnaire and conduct statistical analysis on it. The study concluded that 

there is no statistically significant relationship between the levels of organizational silence and 

whistle blowing behaviors, despite their presence at an above average degree. 

Keywords: Organizational Silence, Whistle Blowing, Nursing Staff, Misurata medical center 
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 المقدمة .1
تشهد  لبباهها تاهوالا سااسههااا ذشههأف زهبرب عةههرح ذ بالههم الاهال زت ههم عههد التابهراك االتلقبهه اك اال هه و ااك 
ع ى عخت ف األصل ة، عد ببندا ات اع ح قاك ظاهرة الف اد التؤس ي، اههي ظهاهرة ع تشهرين عنهب القه م، 

ير التا ام اال الام عندها ذاسهتترار الكد دان عيم اسائف إعالعام تكشف عندا، ذالرغم اشاراك س   م التقار 
Transparency International, 2017) ) ا عيهنام ذشأف عام  تببل التؤس اك اللاعم الرقاباهم زدهودا

رغههم الظههراص ال ههمحم التاا ههم بدهها، إال عن عظههاهر الف ههاد التؤس ههي ذأههف عشههأالن اع ههتوياتن، لتااربههم 
 Whistle)التههي عههد عبرحههها فظههام ففههخ ال ههاةرةتوى ا التشههار م غبههر الرسههتام التقننههم ال تههمال دان الت هه

Blowing)  ،  ةي الق اعبد الخاص االلهام عووهوع الحاهف، ةهي حهبد عن  نبهر عهد اله ال تبنه  اشهرعن
هبا النظام اعصحح عد عبرح آلااك عأاةام الف اد النازام بري افاا عنالا ، حبهف صه ر قهافون ةهي االةشها  

لميهههم عبههه ع التااسهههحم االاو تهههم ةهههي إدارة ال الهههم ا  ههه  حالهههم عهههد ( لت1998عهههد عزهههف الت ههه ام اللاعهههم  
 (.2005 عنظتم الشفافام ال الام، ذالتلببر دان طرد عا افتقام االطتئنان ل ى اللاع بد 

د زافهههخ ع هههر، دعبههه  عدباهههاك اكدارة ع هههى تم بههه  الههه ار الدهههام ل لن هههر اكف هههافي ةهههي ف ههها  زتاههه  عههه
ذالشهههأف الفلهههال االهههبب  ن هههوب ع هههى بنههها  قنهههواك االت هههال ةهههي  هههف التنظتهههاك اوهههرارة االهتتهههام بتوزبدهههن 

 Organizational  االت اهههاك، ااحالههم  ههف عههد شههمفن التشههويأ ع بدهها، اال عفههن ظههاهرة ال ههت  التنظاتههي
Silence) صت  اللاع بد  Employees Silence)  عوووع ال راسم، تنتشر ةي ذلض التنظتاك اذلك

ار سبئم ع ى ع تقبف التنظتاك اتاقب  الن ا  االت هور ةبدها. حبهف ت هلى ألسحاب ع   ة عت ا  م تترك آث
هبه ال راسم ةي توواح اللالقم ببد ال  و ااك التي تم ب ةي التوس  ااالفتشار ةي عخت ف ببئاك األعتال، 

 اعا لدا عد فتائج عتفااتم ع ى عخرزاك اع بر التنظتاك ةي زتا  الت االك.
 السابقة البحوث .2
 هه ة  ال راسهم إلهى ا تحهار األثهر بهبد ففهخ ال هاةرة اال هت  التنظاتهي  (:2019وقيززة   يدراسة عل

 121عوظف عد عصف  89ةي ازود استقاعم القاادة  تتابر اساط ببندتا، حبف تكوف  عبنم الحاف عد 
رزههف إدارة يلت ههون ذتر ههخ عن تههي ل فوسههفاك، ااسههتخ ع  االسههتحافم  ههمداة ل تهه  الباافههاك، إذ تكوفهه  عههد 

ههف ع بدهها بواسهه م برفههاعج الاههمم اكح ههائام  13ةقههرة تقهها   39 ُذلهه اا، اتههم تا بههف فتههائج الباافههاك التتا و
 اال تحهههاراك اكح هههائام الالوعل تاهههم  ااسهههتخ ع  (AMOS  ابرفهههاعج ععهههو  SPSS ل ل هههوم االزتتا اهههم

 Nonparametric test )شههف عههد  تهها ااعتتهه ك ال راسههم غههي اسههتخ ام التههندج الوصههفي التا ب ههي ل ك
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اتقهوم ال راسهم ع هى اةتهرا  عن هنهاك ارتحها  عأ هي  سهالخ( فاتها بهبد ففهخ  اللالقم بام عتابراك ال راسهم.
ال هههاةرة اال هههت  التنظاتهههي، اعن د هههول عتابهههر اسهههتقاعم القاهههادة  تتابهههر اسهههاط ببندتههها  هههؤدى إلهههى حيهههادة 

التبه افي    ه  ال راسهم  ع توى ففخ ال اةرة ابالتالي افخفا  ع هتوى ال هت  التنظاتهي، اةهي ال افهخ
ازهههود عالقهههم ارتحاطاهههن عأ هههام ذاك داللهههم اح هههائام بهههبد عتابهههرب ففهههخ  اههههيإلههى إثحهههاك الفروهههام األالهههى 

ال ههاةرة اال ههت  التنظاتههي،  تهها عن التتابههر الوسههاط اهههو اسههتقاعم القاههادة للههخ دار اسههاط اع  ههف بههبد 
 ادة ع القام.التتابريد ال اذقبد، ذتلنى عن ففخ ال اةرة سبمي  بوزود قا

 ه ة  ال راسم إلى تووهاح اباهان طبالهم اللالقهم بهبد ال هت   (:2012ل ياسين والحيالي  دراسة آ
التنظاتههي اففههخ ال ههاةرة ةههي ذ اعلههم التوصههف، حبههف شههت   ال راسههم اللههاع بد ذأ اههاك ال ههخ االتتههريض 

عفههههردة. ااعتتهههه ك  100ااالقت ههههاد ااكدارة ذ اعلههههم التوصههههف  رزههههال إدارة اعنفههههبان( ذلبنههههم ب هههه  عهههه دها 
صاافم االسهتباان  همداة ل ته  الباافهاك، ا   ه  ال راسهم ةهي ال افهخ اللت هي ع هى اسهتنتاا ازهود ارتحها  
 عوزخ عالي ، فاتا ببد عتابهرب ال راسهم،  تها  وزه  تهمثبر علنهوب ل  هت  التنظاتهي ع هى ففهخ ال هاةرة، 

لهى عن إتحا نم ذال هاعتبد تنظاتااها، اباكوهاةم حبف ان فاةخوا ال اةرة ذالك ااك التحاوثم  تمثران ب رزم ع
ي ةههسهه و ااك ففههخ ال ههاةرة  تههمثر ذا ههم الت ههئولااك الت قههاة ع ههى فههاةخ ال ههاةرة، اع بههراا ةههمن ل قاههادة دار 

م التلاعف ع  ظاهرة ففخ ال اةرة،  اق ع  ال راسم زت م عد التقترحاك تتاث ه   نبهرا عهد توصهااك ال راسه
إلههى تهه ريخ اللههالتبد ةههي ع ههاالك عهتاههم التشههار م ةههي اتخههاذ القههراراك اتنتاههم ال ههاب  ةيههالا عههد الهه عوة 

 عداراك االستتاع،  بلك اتحاع سااسم الحاب التفتو .

 دراسة Köylüoğlu et al  2015):  عزريه  ههبه ال راسهم ذت  نهمKonya  التر اهم ةهي عه را  التل هام
عفردة عد عل تي االبت ائي االنافوب تم  251راها االبت ائي االنافوب، حبف استد ة  عبنم عشوائام ب   عق 

ا تاههارهم عشههوائااا، ااسههتخ م فتههوذا الفههرح اللالئقههي االههبب هههو عحهه  فتههاذا الفههرح اللاعههم التههي تدهه ص إلههى 
عا ع نهر.  تها تهم ازهرا  التا بهف بنها ا ع هى ععتهار التل تهبد  راك التتماعنهم بهبد عتابهريدتا    ع هتوى التابه
عتتههاد ع ههى اسهتخ ام تقناههم تا بههف التحهها د القههائم ع هى ا تحههار ال ههن ، ااالعتتههاد ع ههى اسهنواك  بههرتدم ذاال

استخ ام تقنام تا بهف االرتحها  ببرسهون عهد عزهف تا  ه  اللالقهم بهبد ال هت  التنظاتهي ل ت رسهبد ااكبهال  
م بهبد عد التخالفاك. اتوص   ال راسم إلى فتا م عفادها هي ع م ا تشاص عب عالقم ذاك داللم اح ائا

عهه ر اك اللههاع بد ل  ههت  التنظاتههي ات ههوراتدم لههنفخ ال ههاةرة، الكههد ازهه ك عالقههم بههبد عحهه  عذلههاد ففههخ 
ال اةرة اهو ففهخ ال هاةرة ال ا  اهم عه  ال هت  التنظاتهي، ةقه  تبهبد عن هنهاك عالقهم طرديهم ففهخ ال هاةرة 



       (2021)ديسمبر  2العدد  8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

58  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

اسههاك لكشههف طبالههم ت ههك ل ت رسههبد اال ههت  التنظاتههي اعهه را  التهه ار ، اعاصهه  ال راسههم لتميهه  عههد ال ر 
 اللالقم.

 مشكلة البحث .3
 تبهههبل ال الهههم ال بباهههم زدهههود ع هههتترة لتااربهههم الف هههاد ةهههي عخت هههف التؤس هههاك ال الهههم  علدههه  التخ هههاط،

(، اع  ذلك ةإن الت ارب ال اذقم ةي هبا اكطهار التهي تؤ ه  ع هى ال دهود الرسهتام تظهف قاصهرة عها 2019
حبهف عن ظهاهرة  ال هاةرة.الرسهتام االتهي عهد عبرحهها فظهام ففهخ لم ي احبدا ذلض اآللااك ااألسالبخ غبر 

رهها ال ت  التنظاتي تنتشر ةي ذلض التؤس اك، اعادةا ال ت قى اهتتاعاا بدا عد قبهف رزهال اكدارة ذاعتحا
 ظاهرة صاام، ةي حبد تؤ   األدبااك التلاصرة عفدا س و ااك غبر عنت م  تا سبتيح الحقاا.

لهف ااها فتا هم رداد ةد عتارسم ففخ ال اةرة عد قبهف عحه  اللهاع بد صهتتاا تنظاتعد الت  م ذن ق   نتج ع
عا اكدارة غبهههر اكي اباهههم،  هههبلك ال هههت  التنظاتهههي قههه   نهههتج عنهههن عتارسهههم ل  هههاةرة عتهههى اعتقههه   الهههمعال 

ال ت  غبر  اص كح اث تاببر عا، عد هنا حاال  ال راساك إي اد عالقم فاتا ببد ال ت   الحلض عن
ي ةهاتي اففخ ال اةرة، الكد النتائج  اف  ةي  هف عهرة عخت فهم اعتناقيهم احاافاها  تها سبتيهح الحقهاا التنظ

 :ي اد إزاذم حول الت اؤالك التاليعر  ال راساك ذاك ال  م، لبا ةإن هبه ال راسم ت لى ك
 عا ع توى ال ت  التنظاتي ل ى ععيا  هبئم التتريض ذتر م ع راتم ال بي؟  .ع

 ل اةرة ل ى ععيا  هبئم التتريض ذتر م ع راتم ال بي؟ عا ع توى ففخ ا .ب
 هف توز  عالقم ذاك داللم اح ائام فاتا ببد ال ت  التنظاتي اففخ ال اةرة ل ى ععيا  هبئم .ا

 التتريض ذتر م ع راتم ال بي؟ 
 افام؟هف هناك ا تالةاك آلرا  التحاوثبد حول عتابرب ال راسم تلمى إلى ذلض التتابراك ال يتوغر  .د
  يات البحثفرض .4

 ت لى هبه ال راسم االرتحاطام ةي عااالم اثحاك الفروااك اآلتام:
ال توزهه  عالقههم ذاك داللههم اح ههائام عهها بههبد عتارسههم اللههاع بد ل  ههت  التنظاتههي اسهه و ااك ففههخ  .ع

 ال اةرة ل ى عناصر هبئم التتريض ذتر م ع راتم ال بي ذت  نم ع راتم. 
  ل عتابرب ال راسم ُتلمى إلى عتابر النوع.ال توز  ا تالةاك آلرا  التحاوثبد حو  .ب

 ال توز  ا تالةاك آلرا  التحاوثبد حول عتابرب ال راسم ُتلمى إلى عتابر الفئم اللتريم. .ا

 ال توز  ا تالةاك آلرا  التحاوثبد حول عتابرب ال راسم ُتلمى إلى اعتابر ع ة الخ عم. .ه
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 ف البحثاهزززززدأ .5
 عد األه اص عهتدا عا   ي: ت لى هبه ال راسم إلى تاقب  ع توعم 

 التلرص ع ى ع توياك ال ت  التنظاتي ذق اع الرعايم ال اام ذتر م ع راتم ال بي. .1
  شف س و ااك ففخ ال اةرة ذق اع الرعايم ال اام ذتر م ع راتم ال بي. .2
 .ال بي ربط اللالقم ببد ال ت  التنظاتي اففخ ال اةرة ذق اع الرعايم ال اام ذتر م ع راتم .3
ص ع ههى عههه ى ازههود ا تالةههاك آلرا  التحاهههوثبد حههول عتابهههرب ال راسههم تلههمى إلهههى ذلههض التتابهههراك التلههر  .4

  ال يتارافام.
 حثززززية البزززأهم .6

ا تنههاقأ ، عههد حبههف عفدهه-طههالع الحاحنههانذا ههخ ع ههم اا -تلهه  هههبه ال راسههم عههد ال راسههاك الرائهه ة ب بباهها
اظههى ذاهتتههام  ببههر لتهها لههن عههد عثههار ع ههى عووههوع هههام االتتتنههف  ةههي دراسههم ال ههت  التنظاتههي  االههبب ي

ن عاألةههراد االتنظتههاك، الههم  ت ههدي ل حههاحنبد االطههالع ع ههى عيههم دراسههم عا اههم عنشههورة ةههي هههبا الت ههال،  تهها 
لههن عهتاههم  ببههرة ةههي ع ههال الاو تههم،  ةدههي تلتبههر وههتد آلااتدهها التههي ثبهه  ف احدهها عووههوع  ففههخ ال ههاةرة 

زههرا  دراسههاك عوسههلم ةههي هههبا اكطههار، ا ههبلك ات ههاع ةههي ع ههال اهههبا عهها سبتيههح الحقههاا، اعههد ثههم يتأههد ا
 الحاف لاشتف ق اعاك ع رى  الق اع التالي االتل اتي. 

 ري ظاإلطار الن .7
 الصمت التنظيمي 1.7

عه ة  عغهرا شهتى ايخه م  علهافي( ذاك ات هالي  ةلفعلق ، ةدو س وك ارسالم  إف افيال ت  عفدوم 
ايلال ههن ايقهه م  النف ههيذى د روهها عا غيههخ ا ههبلك ي ههبخ األقهه  يأههون تلببههر عهه غالحههاا، ةدههوعتلاروههم 
رة ظاه ارتحط ال ت  اق   . إلخ.ا..ا الةن اييا  عةكارا عد اعتالك اق  يا بدا اق  يأون تلببرا  عل وعاك

ذتلنههى ااههاب ( speech  اعفدههوم الكهالم (sound) ع ههرى عبرحهها عفدههوم ال هوك اتا ههبالا ذتفها اما تلريفاه
 . ةي ذلك اتوسل  ال راساكا، ا علبنا صتتا  عندتا  نتج عنن عيا

  قهى اهتتهام عتما ه  ذفلهف  التنظاتهي، حبهفال ت  التنظاتهي عفدهوم علاصهر عهد عفها ام ع هم ال ه وك ا 
ذاعتحههاره عظدههر عههد التظههاهر ال هه بام دا ههف التنظتههاك االتههي  ات ههويقام( ،اتنظاتاههم ، إداريههم عواعههف عهه ة
 االعتنهاع " التنظاتهي ذمفهن ال هت  Pinder & Harlosاصهف حبف  .ا ع ى األدا  التنظاتيتنلأ  س حا 

 التهههؤثرة التقباتهههاك عا ل فهههرد اال ههه و ي التلرةهههي ال ههه وك عهههد الاقاقهههي التلببهههر عشهههأال عهههد شهههأف عب عهههد
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"  اكف ههاص عا التاببههر إحهه اث ع ههى قههادران  عفدههم ع ههى إلههبدم ُ نظههر الههب د لألشههخاص التنظاتاههم لظراةههن
 2001: 334.) 

ع اهن  عط قهاههب الت هال ال هت  التنظاتهي ذتفدهوم  ةهي Morrison & Milliken عد ةي حبد ربط  الا 
 ف هها  ع ههى التشههتر م الت ههوراك" ذمفههن: اهاصههف االههبب (Climate of Silence  عفدههوم عنههاص ال ههت 

 .(708: 2000"   بهههر عا ع هه  غبههر ععههر القيههايا عا التشهها ف عههد التاهه ث ذههمن التههوظفبد بههبد ااسهه 
 ملترتبباهاااآلثار  االت ا ف الااصفظدر التا داك الرئا ام االفر ام ا لتنبراك ال ت  يُ ئلا ا رااق عا فتوذزا 

ره الهبب   محهن فتهط القاهادة ةهي ذلهك،  تها يظده التاهورب ف ه  اله ار  عنفاتا ببد ت ك اللواعف، اعد الت فه  
 .(1 الشأف رقم 

 
 (: الديناميكيات التي تؤدي إلى الصمت التنظيمي1الشكل رقم )

  Morrison & Milliken (2000)لمصدر: ا
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 Morrison and  عفهنع هى  كاألدباهاايتأد استخالص عهم النقها  الترتح هم ذال هت  التنظاتهي ةهي 
Milliken, 2000)Pinder and Harlos, 2001) ,): 

                          . ع(.  اار س و ي 
 .(Collective) ب(. ظاهرة عوقفان زتا ام 

 .التمثبر ع ى عدا  ات ور التنظتاك ا(. س بام 
 .ذا ع توياك عخت فم س بي(. رد ةلف  د

 . هه(. د ناعاأام احر ام التابر فان
  . ا(. هناك عنبراك اعواعف استترار اآلااك   ر لدبا ال ت 

  .(. لنتط القاادة ال ار األبرح ةي فشمة ال ت  التنظاتي ح
 ةارزهال اكدار بد األةراد ازتاعاك اللتف ابهبد اللهاع بد   ( عب ظاهرة عتل دة االت اهاك ةق  تا ث ب

  .ذتخت ف ع توياتدم
  .  (. ُتلتبر دااة  ال ت  التنظاتي عتل دة الكد داة  األعان هو األبرح عندا

 . ب(.   لخ ال اا  عا التااط عاعف هام ةي ةدم ال ت  التنظاتي
  . ك(. يتأد قاا  ع توى ال ت  التنظاتي 

 .أنبر عد الظواهر التنظاتام  اللملم التنظاتام ااالغتراب الوظافي اغبرها ل(. عرتحط ذ
  م(. عنتشر ذشأف الة  ةي  نبر عد التنظتاك ايتأد االست الل ع ان ذ دولم.

ذالرغم عد ازدم النظهر التاه ادة التهي تهرى ةهي ال هت  التنظاتهي ذلهض التنهاة  التنظاتاهم ذاعتحهاره    
اللههاع بد عههد األحههوال الراهنههم  ههون هههبه الاالههم يتأههد عن ترزهه  إلههى شهه ة  حالههم تلببههر عههد عواةقههم اروهها

الههوال ،  ةههي ذاك الوقهه  عن ههههبه الظههاهرة قهه  ترزههه  إلههى عهها يلهههرص ذ ههت  التقههاع  ا اكهتهههال(، إال ان 
علظم ال راساك ترى ةي ذلك ظاهرة غبر صهاام اتخفهي ةهي طااتدها عشها ف عه ة عنه عا تت اه دها اكدارة، 

ا عندهها ذ ههاام ت ههك الظههاهرة القائتههم ع ههى عن ال ههاالتههي  غالحاهه ت  هههو إشههارة إلههى الههوال  ا عهها يأههون اعتقههادا
 , Morrison and  Milliken  ( االروها الهوظافي ل لهاع بد ذالتنظتهم(sign of loyaltyالتنظاتهي 

2000.) 

م عنه  ةدناك ال ت  االزتتاعي اههو صهت  حتايه ااألذلاد،ل ت  التنظاتي ظاهرة عتل دة األشأال ا
ح ههخ عل وعههاك عههد األةههراد عا زتاعههاك علبنههم بدهه ص حتهها تدم بهه اة  التلههاان، اهنههاك ال ههت  الهه ةاعي 

التقهههاع   ااالست هههالم عاصهههت اههههو سههه وك حتهههائي ذاتهههي وههه  تد  ههه اك عتوقلهههم، اع بهههراا صهههت  اكذعهههان 
زهها ك ةههي اةههي ع ههال الرعايههم ال ههاام  (.2019ة، م ، قبهه ع ههيل ووهه  القههائم  سهه بيااكهتههال اهههو قبههول 
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ال راساك عن عد عسحاب ال ت  التنظاتي هي فقص التوارد اليراريم لالت ال االنقاةهم غبهر األ القاهم، 
 (. Yaqoob and Muhmmad ,2018  الل الم التنظاتاماالل ائام، االقاادة الل اافام، ااااب 

 نفخ الصافرة: 2.7
عهه ة عههد عنظتههاك عاعههم ا اصههم اهههي عتارسههم ع القاههم إف ههافام ق يتههم ح  نههم ظدههرك ةههي ع ههاالك  

ةهي  نبهر  اتشهريلي ااعالعهي ااسه اع فام اع أريم عا ام ادالام ت قى ص ى شلبي  ببر ادعهم حأهوعي 
 م ع ههى عفههن عههام التب هه  عههد التخالفههاك2002ع ههى عههام  (Time  تههايم ع  ههم عط قهه عههد دال اللههالم، ةقهه  

 Year of the whistleblower)  االزتتهاعي التواصهف  اصم ذل  افتشار اتوةر اسائف Kelly and 
Jones, 2013   .) 

التفدهوم ذاسهتخ ام ال هفاراك ةهي شهتى ههبا يتأهد ذأهف سهدولم ربهط  ،فظام ففهخ ال هاةرةعد  الل لفظ ا 
ةدههي عصههواك ت  هه   ،الت ههاالك االتههي عندهها ع ههال الشههرطم، االتالحههم الحاريههم، احتههى التالعههخ الرياوههام

عد هنا ةإن ففخ ال اةرة ةي ع االك اللتف هو شأف عد  .علبد عا التوقف عد ت رص لإلبال  االتاب ر
بهف عشأال  االعترا ( عب التلاروم الت فام لت رةاك عخالفم ل قام اكف افام ااأل القام افظهم اللتهف، ح

 شاع ازوده ةي النظم القافوفاهم االتاها م اعهد ثهم ات ه  لاشهتف علظهم ع هاالك اللتهف، اال هام، االتل هام،
ظم رة التؤس اك اللاعم، االخ عاك، ايم ب ذلك ات اعاا حتى ةي التؤس هاك الل هأريم ت هك الهنااألعد، اادا

 التا قم اادارة ال الم احتايم الببئم. 

ف األعتال تلتبر س و ااك ففخ ال اةرة عد ال ه و ااك اكي اباهم الترتح هم ذاللتهف عن دها عنه ةي ع الا 
د عهههم، اااللتهههمام التنظاتهههي، لكوفدههها ت هههاهم ةهههي عنههه  االاههه  الهههوال  التنظاتهههي، اسههه و ااك التواطنهههم التنظاتاههه

ت هور عنظتاك األعتهال فتا هم الت هرةاك التنظاتاهم غبهر الت هئولم االالع القاهم عهد قبهف الهحلض ات لهف 
 ذالرغم عد عن الت   ح قه   هرتحط ذهنااها له ى الهحلض بدا.عد ع القااك اللتف عنداا عتف ي خ االلتمام 

 Raising (، لههههههبا يفيههههههف الههههههحلض اسههههههتخ ام ع هههههه  ح إثههههههارة االهتتههههههام Snitching  الوشههههههايمذتفدههههههوم 
Concerns)  Kelly and Jones, 2013.)  

، (2021عهد التوصهافاك لتفدهوم ففهخ ال هاةرة  الشهاخ،  االاو تم ذهالكنبرتافف عدبااك اكدارة اللاعم ا 
وهاح ذلهض اللناصهر يتأهد تو  ،التوصهافاكههبه اعد  الل االطهالع ع هى الل  ه  عهد  ،(2017 ، ح بد

 (:Kelly and Jones , 2013(،  2000،  النفاليالتي تتيتندا ت ك التلريفاك  التالي 
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   عا ع توعم عشخاص اهو ذمن يأون ع تخ م  عوظف( حالي عا   شخص(فاةخ ال اةرة  اان طبالي
 سهاب  اع ههى صه م ااطههالع ذتووههوع ففهخ ال ههاةرة ذا شخ هام فاوهه م عتبههمة عهد اسههتقاعم، اشهه اعم،

 ااطنام، ااف افام راقام. 
     عوووع ال اةرة هو سو  ةي ت رص إدارب، عا عالي، عا ع القي، عا غبر إف افي عد ازدهم فظهر

أهف، ع ى التنظتم، عا اللاع بد، عا اللتهال ، عا الت تته    ال  بيفاةخ ال اةرة اهو س وك ذال  األثر 
 عا اللالم ذمسره.

   رغم ، االلتهال  ذهالاالت تته  هاةرة ههو حتايهم التنظتهم، ااألةهراد، ففهخ ال االواوح للت اهمالد ص ال  ي
 عد احتتال ازود عه اص ع رى غبر عل نم. 

   ففهههخ ال هههاةرة ةلهههف عق هههود غبهههر رسهههتي عههه ورك اع القهههي ي هههلى إلهههى ثنهههى اللهههمم عهههد القاهههام عا اقهههف
د يتوكهه الكنههن ال ،اللتههفاسهتترار األعتههال الابههر القافوفاههم االنظاعاههم اسههو  ال هه وك األ القههي ةههي عاههاط 

 ال   م االنفوذ لتن  عا اقف ت ك األعتال. 
    نهه  عففهخ ال هاةرة يتأههد عن  هتم دا  اهاا عههد  هالل إبهال  األةههراد االوحه اك التنظاتاهم االتههي لدها سه  م

 رسهتي  زدهاكالت رةاك ال بئم، عا يتأد عن تكون  ارزام عد  الل إبال  زداك  ارزام لدا تمثبر 
 ةي ذلك.  اكعالم(  اسائفعدبي عا ت رص رقابام(، 

    ببهر لتاقبه  الت هور االتا اللهام اسهببالا ففخ ال اةرة آلام علتت ة عهد آلاهاك حو تهم الشهر اك االق هاع
 قاادة. ال التنظاتام اترشب  التنظاتام، االنقمالتنظاتي ذشأف س ام االافاظ ع ى التوارد اتاقب  الل الم 

ان غبرها ةهإن ع هبحاك ففهخ ال هاةرة يتأهد عن تلوهما إلهى عواعهف ةي ساا  عدبااك ال  وك التنظاتي دا 
ةرديههم عههد   ههائص فف ههام عتتن ههم ةههي االحتههرام االشهه اعم االنقههم ةههي الههنف  االههتاأم الههباتي احههخ التتبههم 

التواصهههف  ةهههي ةهههرصاقبهههف  هههف ذلهههك الراحهههم ةهههي الاتايهههم ات نهههخ الخ هههر. ععههها اللواعهههف التنظاتاهههم ةتتتنهههف 
تتتنهههف ةعاك التنظاتاهههم، اادارة التاببهههر، اعسههه وب القاهههادة. ععههها اللواعهههف االزتتا اهههم التنظاتهههي، اادارة ال هههرا 

 ، ازتاعم اللتف ذتوووع ال اةرة. االوعي الت تتلياساساا ةي ال عم االزتتاعي لناةخ ال اةرة، 

الكد ذالتقابف تترك  االت تت ،اتترك عتارساك ففخ ال اةرة آثار إي ابام ذالت    ع ى التنظتاك 
ا ع ى فاةخ ال اةرة. ععا اآلثار اكي ابام ةتتتنف ةي ال وائم النف ام االتق  ر آث ار س بام ااي ابام عييا

ا عأاسخ ةي التأافم االزتتا ام االوظافام. ععا اآلثار ال  بام  البب يا ف ع ان فاةخ ال اةرة، اعييا
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ا  ب ع عد اللملم ةي عااط اللتف اهي ا ةدي طاف ااس  ز ا ذاالستقالم اافداار  اينتدي األ نر اووحا
 .(Kelly and Jones , 2013األسرة فتا م الياو  النف ام ااالقت اديم احتى الت فام ال   يم  

 (:2رقم  اعد ال وافخ التدتم هي التراحف التي تتر بدا عت ام ففخ ال اةرة تت خص ةي الشأف 

 

 

 
 

 

 

 ( المراحل المختلفة لعملية نفخ الصافرة2شكل رقم )ال

Vadera et al. (2009) In - Kelly D., Jones A. (2013)  :المصدر  

 للدراسةالجانب العملي  .8
 الدراسة منهج 1.8

 اعتت  الحاحنان ع ى استخ ام التندج الوصفي التا ب ي ةي تا بف الباافاك الت تلم حول عتابرب 
 بدا عتا ف م عقارفم النتائج التال راسم ااصف اذلاد  الا عندتا اتا    طبالم اللالقم فاتا ببندتا اعد ث

 ع  ال راساك ال اذقم التشابدم.

 الدراسةجتمع م 2.8
   تتنف ع تت  ال راسم عد زتا  ععيا  هبئم التتريض ذتر م ع راتم ال بي ذت  نم ع راتم االحال

 عن ر تتريض، افظراا ل ار ع تت  ال راسم ة ق  تم االعتتاد ع ى استخ ام عس وب الت ح 117ع دهم 
 الشاعف.

حبف ق  تم ا تاار فشا  الرعايم ال بام  عناصر التتريض(  وفن عبرح األفش م ةي ق اع الخ عاك 
ل اةرة عد قبف عناصر التتريض   قى دعم التي تم التر بم ع بدا ذت ال هبه ال راسم،  تا عن عتارسم ا

ع تتلي  وفن يت  حااة اكف ان ا بلك اااب الت  ام التاديم الباتام ل ى فاةخ ال اةرة غالحاا. ع براا 
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ةإن ارتفاع ع توى ال ت  التنظاتي ل ى هؤال  اللاع بد عن از ،  نلأ  س حاا ع ى األدا  التنظاتي ذأف 
 ع ى األةراد االت تت . ع توياتن ايشأف   راا  ببراا 

 تأداة جمع البيانا 3.8
 اف  عداة زت  باافاك ال راسم  حارة عد صاافم استباان اشتت   ع ى عتابر ال ت  التنظاتي 
اعتابر ففخ ال اةرة ذاكواةم إلى التتابراك ال يتوغرافام، اةي هبه ال راسم تم تبنى عقاا  عتابر 

ا ع ى (Daşcı and Cemaloğl, 2016)ال ت  التنظاتي ل راسم  ، اهبا التقاا  تم ت ويره استنادا
 ,.Önder et al عربلون دراسم ساذقم، ععا عتابر ففخ ال اةرة اعتت  ع ى التقاا  الت تخ م عد قبف

(،  وو  تق ام األذلاد االمحاراك التي تقا   الا عد عتابرب ال راسم الرئا ام 1(، اال  ال رقم  (2019
  تا   ي:

    تقسيم األبعاد والعبارات التي تقيس كاًل من متغيري الدراسة الرئيسية (1جدول رقم  

 عدد العبارات ابعاد متغيرات الدراسة نوع المتغير
 4 ال اةرة ال ا  ام  نفخ الصافرة( متغير المستقلال

 3 التخبر ال اعم
 3 ال اةرة ال ريم
 3 ال اةرة الخارزام

 8 حعال  اللتف مي(التنظيالصمت التابع  المتغير 
 6 اللاعف الفردب
 6 النقاةم التنظاتام
 5 ال افخ اكدارب 
 3 زتاعاك الياط

 الصدق والثبات 4.8
ال    ذ فم عاعم عن المحارة التوزودة ةي االستباان تقا  عا يفتر  ةي الحاف قااسن يق   ذ

ا عف علفت باقن، حبف ب ا  قاتم علاعب  ععا النحاك ةدو عن يل ي االستباان فف  النتائج إذا عُ  ذالفلف،
اهي قاتم زب ة ات ل ع ى  (،0.710(، 0.854  رافحاص لكف عد عتابرب هبه ال راسم ع ى التوالي 

 (.2ص   اثحاك عالئتم التلا بر ل  راسم  تا عووح ذال  ال رقم  
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 ( يبين قيمة معامل ألفا كرنباخ2جدول رقم  

 كرنباخ قيمة معامل ألفا متغيرات الدراسة
 0.854 نفخ الصافرة

 0.710 الصمت التنظيمي

 المتغيرات الديمغرافية 5.8
، تراعتابر الل النوع،اشتت   التتابراك ال يتارافام لتفرداك ع تت  ال راسم ع ى  الا عد  عتابر 

    ي:اعتابر ع ة الخ عم(  تا 

 ( يبين توزيع عناصر مجتمع الدراسة حسب متغير النوع3جدول رقم  

 النسبة % العدد النوع
 28.2 33 ذكر
 71.8 84 أنثى

 100 117 اإلجمالي

 طبالم يلأ  عا يلتبر اهبا الب ور ف حم عد ع بر اكفاث ف حم عن( 3  رقم ال  ال اظدر
 .الب ور ةئم عد اكفاث ةئم عد ع بر ذشأف قبوالا    قى االبب التتريض ع ال ةي اللتف

 
 الفئات العمريةمجتمع الدراسة حسب متغير  ( يبين توزيع عناصر4جدول رقم  

 % الن حم الل د الفئاك اللتريم

 12.0 14 سنة فأقل 20 

 19.7 23 25إلى أقل من  21من 

 35.9 42 35من  أقلإلى  25من 

 32.5 38 سنة فأكثر 35من 

 100 117 اإلجمالي

 
 االنالنهم، عهد االنافاهم، ى،األاله الفئهم ف هخ عن( 4  رقهم ال ه ال ببنهاك عد  الل عالحظهو   تا

 عهها اهههبا سههنم، 35 حهه اد ةههي ععتههارهم  افهه  ،%(67.6  ف ههبتن عهها ب هه  الفئههاك اللتريههم عتابههر
 ةتههراك اةههي الار ههم د ناعاأاههم شههاذن ةئههاك عههد ال ههاام الرعايههم ع ههال ةههي اللتههف  ت  حههن طبالههم

 . اعف  وعي ب اام ةتراك إلى ت ف عخت فم ق  داام
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 ع عناصر مجتمع الدراسة حسب متغير مدة الخدمة( يبين توزي5جدول رقم  
 % الن حم الل د ع ة الخ عم

 20.5 24 أقل من سنة واحدة
 35.0 41 سنوات 5من سنة إلى أقل من 

 16.2 19 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
 28.2 33 سنوات فأكثر 10من 

 100 117 اإلجمالي

%(، 55.5فالحظ عن الفئتبد األالى، االنافام، ب اه  ف هبتدم  ( 5اتشبر الباافاك الواردة ذال  ال رقم  
اهي ةئاك ع ت  ة ف بااا اذاك  برة عتواولم ةي ع ال الرعايم ال اام اهبا عا يلأه  ببنهاك ال ه البد 

 ال اذقبد ذمن الكادر ال بي عد عناصر التتريض عغ حن  ان عد الفئاك الت ت  ة الشاذم. 

ع تت  ال راسهم ا  ائ هن عتها  ه ل ع هى تنهوع اعال عتهن كزهرا  ال راسهم اعتا سب   تببد توحي  عناصر 
 .لنتائج فدائامذشأف ف بي االوصول 

االفئهههههاك اللتريهههههم، اعههههه ة الخ عهههههم(، ح هههههخ آرا   النهههههوع،للواعهههههف التتابهههههراك ال يتارافاهههههم   تا بهههههف 1.5.8
  اال ت  التنظاتيال اةرة  التحاوثبد عد عناصر ع تت  ال راسم اعتارستدم ل  و ااك عتابرب ففخ

 :الدراسة ُتعزى إلى متغير النوع متغيري تحليل آراء المبحوثين حول  أواًل:

تتهه  دراسههم هههبه الفروههام ع ههى ع تتهه  ال راسههم عههد  ههالل عهها تههنص ع اههن  توزهه  ةههرا  ةههي عتابههرب     
 Independentللبنتههبد ع ههتق تبد  Tال راسههم تلههمى لتتابههر النههوع( اتههم دراسههم هههبه عههد طريهه  ا تحههار 

Samples t Test  اعزريهه  الا ههاذاك عههد طريهه  البرفههاعج اكح ههائيSPSS  ا افهه  النتههائج  تهها
 (. 6ذال  ال رقم  

 ( يبين نتائج التحليل اإلحصائي للمقارنة حسب النوع6جدول رقم  

 P-value    مستوى الداللة الوسط العدد النوع المتغير
 0.041 3.6178 33 ذ ر نفخ الصافرة

 3.8247 84 عفنى

 0.680 3.0759 33 ذ ر الصمت التنظيمي

 3.0574 84 عفنى
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 عد  الل النتائج الواردة ذال  ال ال اب  ف   عن:

  عتا   ل ع ى ازهود ةهرا  ةهي ههبا التتابهر تلهمى  0.05قاتم ع توى ال اللم لتتابر ففخ ال اةرة عقف عد
 لتتابر ال ن  اعن اكفاث ع نر ففخ ل  اةرة عد الب ور.

 عتها  ه ل ع ههى عه م ازهود ةههرا  ةهي هههبا  0.05تهم ع هتوى ال اللههم لتتابهر ال هت  التنظاتههي ع بهر عههد قا
 التتابر تلمى لتتابر ال ن .

 متغير الفئة العمريةإلى  ُتعزى  تحليل آراء المبحوثين حول متغيري الدراسة تانيًا:

ةرا  ةي عتابرب ال راسم    توزتت  دراسم هبه الفروام ع ى ع تت  ال راسم عد  الل عا تنص ع ان   
 One Way ANOVAتلهمى لتتابهر الفئهم اللتريهم( اتهم دراسهم ههبه عهد طريه  تا بهف التحها د األحهادب 

 (. 7ا اف  النتائج  تا ذال  ال رقم   SPSSالا اذاك عد طري  البرفاعج اكح ائي  اعزري 

 مريةالفئة العللمقارنة حسب  ( يبين نتائج التحليل اإلحصائي7جدول رقم  

 P-VALUE   مستوى الداللة الوسط العدد الفئات العمرية المتغير

 0.220 3.8313 14 سنم ةمقف 20 نفخ الصافرة
 3.6099 23 25إلى عقف عد  21عد  

 3.7599 42 35إلى عةف عد  26عد 

 3.8443 38 سنم ةم نر 36عد 

 0.227 3.0504 14 سنم ةمقف 20 الصمت التنظيمي

 3.0109 23 25عقف عد  إلى 21عد 

 3.1160 42 35إلى عةف عد  26عد 

 3.0394 38 سنم ةم نر 36عد 

عتا   ل ع ى عه م ازهود ةهرا  ةهي عتابهرب ال راسهم  0.05عد   برعلتتابرب ال راسم  قاتم ع توى ال اللم
 .الفئاك اللتريمتلمى لتتابر 
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 :عزى إلى متغير مدة الخدمةتحليل آراء المبحوثين حول متغيري الدراسة تُ ثالثًا: 

ةهرا  ةهي عتابهرب ال راسهم   توز تت  دراسم هبه الفروام ع ى ع تت  ال راسم عد  الل عا تنص ع ان  
 One Way ANOVAتلههمى لتتابههر عهه ة الخ عههم( اتههم دراسههم هههبه عههد طريهه  تا بههف التحهها د األحههادب 

 (. 8ئج  تا ذال  ال رقم  ا اف  النتا SPSSالا اذاك عد طري  البرفاعج اكح ائي  اعزري 

 للمقارنة حسب مدة الخدمة ( يبين نتائج التحليل اإلحصائي8جدول رقم  

عتهها  هه ل ع ههى عهه م ازههود ةههرا  ةههي عتابههرب  0.05عههد   بههرعلتتابههرب ال راسههم  قاتههم ع ههتوى ال اللههم

 ال راسم تلمى لتتابر ع ة الخ عم.

 مستوى نفخ الصافرة تحليل 2.5.8
عا ع هتوى ففهخ  ع ى: تت  دراسم هبا التتابر ةي ع تت  ال راسم عد طري  تا بف الت اؤل البب  نص    

ا الت هههاؤل عهههد طريههه  إزهههرا  اتهههم دراسهههم ههههب (ال ههاةرة لههه ى ععيههها  هبئهههم التتهههريض ذتر هههم ع هههراتم ال بههي

 (.9ا اف  النتائج  تا ذال  ال رقم   One Sample t Test   للبنم ااح ة Tا تحار 

 

 

 P-VALUEالداللة مستوى  الوسط العدد مدة الخدمة المتغير

 0.147 3.7743 24 عقف عد سنم ااح ة نفخ الصافرة

 3.7934 41 سنواك 5عد سنم إلى عقف عد 

 3.5614 19 نواكس 10سنواك إلى عقف عد  5عد 

 3.8451 33 سنواك ةم نر 10عد 

 0.778 3.0369 24 عقف عد سنم ااح ة الصمت التنظيمي

 3.0536 41 سنواك 5عد سنم إلى عقف عد 

 3.1034 19 سنواك 10سنواك إلى عقف عد  5عد 

 3.0690 33 سنواك ةم نر 10عد 
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 نفخ الصافرة لمتغير T( يبين نتائج اختبار 9الجدول رقم )

 P-VALUE مستوى الداللة   االنحراف المعياري  STD. DEVIATION الوسط العدد

117 3.7664 .43931 0.000 

ابهههالنظر لقاتههم الوسهههط  0.05ل النتهههائج ذال هه ال ال هههاب  ف هه  عن قاتهههم ع ههتوى ال اللههم عقهههف عههد عههد  ههال
فلهم عتها  ه ل عن االت هاه اللهام لدهبا التاهور ذهمن درزهم التواةقهم تتبهف فاهو الترت 3الا ابي ف  ه ع بر عهد 

 اببلك يتأد القول ذمفن:   وز  ع توى عرتف  عد ففخ ال اةرة(.

 الصمت التنظيميمستوى  تحليل 3.5.8

              تتههههه  دراسهههههم ههههههبا التتابهههههر ةهههههي ع تتههههه  ال راسهههههم عهههههد طريههههه  تا بهههههف الت هههههاؤل الهههههبب  هههههنص ع هههههى     
 عا ع توى ال ت  التنظاتي ل ى ععيا  هبئم التتريض ذتر م ع راتم ال بي( اتم دراسهم ههبا الت هاؤل 

 (.10النتائج  تا ذال  ال رقم  ا اف   One Sample t Testعد طري  إزرا  ا تحار ك للبنم ااح ة 

 الصمت التنظيمي لمحور( يبين نتائج اختبار ت 10الجدول رقم  

 P-VALUE  مستوى الداللة االنحراف المعياري  STD. DEVIATION الوسط العدد

117 3.0626 .21650 0.002 

ر لقاتههم الوسهههط ابهههالنظ 0.05عههد  ههالل النتهههائج ذال هه ال ال هههاب  ف هه  عن قاتهههم ع ههتوى ال اللههم عقهههف عههد 
فلهم عتها  ه ل عن االت هاه اللهام لدهبا التاهور ذهمن درزهم التواةقهم تتبهف فاهو الترت 3الا ابي ف  ه ع بر عهد 

 .( وز  ع توى عرتف  عد ال ت  التنظاتيإفن  اببلك يتأد القول 

 الرئيسيةمتغيرات وابعاد الدراسة  تحليل 6.8
ااالفاراةههههاك التمااريههههم لكههههالا عههههد اذلههههاد ال راسههههم التتوسهههه اك الا ههههابام  ووهههه   (،11  رقههههم ال هههه ال    

(، ةي 3.06 ب ا  ن حم بتببد عن عتوسط عتارسم ال ت  التنظاتي ةي ح اد التتوسط، الرئا ام، حبف 
 (.3.77 عا ف بتن ذق بف ب    ع بر ذتتوسط ح ابيحبد  ان هناك ارتفاع ةي ع توى ففخ ال اةرة 
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 طات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكاًل من ابعاد الدراسة الرئيسيةالمتوس تحليل( يبين 11الجدول رقم  

 االنحراف المعياري  الحسابية المتوسطات ابعاد متغيرات الدراسة
 0.659 4.18 الصافرة الداخلية
 0.696 3.87 المخبر الداعم
 0.665 3.46 الصافرة السرية
 0.704 3.04 الصافرة الخارجية

 0.453 3.21 زمالء العمل
 0.443 3.77 نفخ الصافرة
 0.612 2.76 العامل الفردي

 0.523 3.01 الثقافة التنظيمية
 0.523 3.10 الجانب اإلداري 
 0.498 3.22 جماعات الضغط
 0.232 3.06 الصمت التنظيمي

(، يتأههد ارزههاع ارتفههاع سهه و ااك عتارسههم ففههخ ال ههاةرة 12اعههد  ههالل الباافههاك الههواردة ذال هه ال رقههم  
ةي  (،4.18رزم  ببرة إلى ارتفاع عتارسم ال اةرة ال ا  ام االتي ب ا  ف حم التتوسط الا ابي عن ها  ب 

حبد  ان ع توى ال ت  التنظاتي ةي ع توى عتوسط، االبب ق  يأون راز  إلهى توسهط ةهي ع هتوى ُذله  
 (. 2.76اللاعف الفردب ذتتوسط ح ابي  

ن  عتوز  عالقم ذا داللن إح ائام  ال الرئا ببد ال ارسم  ةروام الحاف فاتا  تل   ذتتابرب تم دراسم 
تم  االرتحا  ببرسون، اق عد طري  علاعف  ( لنفخ ال اةرة ع ى ال ت  التنظاتي(0. 05ع توى داللن  

ائج ح هاب علاعههف االرتحهها  ل لالقههم بهبد التتابههر الت ههتقف اعاههااره عهه  التتابهر التههاذ  اعاههااره ا افهه  النتهه
 .(12م   تا ذال  ال رق
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 ( يبين قيم معامالت االرتباط12جدول رقم  

 نفخ الصافرة الصافرة الخارجية  افرة السريةصال المخبر الداعم الصافرة الداخلية  

 -.273** -0.288 -.369** -.218* 010. علاعف االرتحا  زمالء العمل

 003. .002 000. 018. 913. التلنويم

 -.369** -0.370 -.478** -.289** 010.- ا علاعف االرتح العامل الفردي

 000. 0.000 000. 002. 919. التلنويم

 018. 0.131 138. 169.- 092. علاعف االرتحا  الثقافة التنظيمية

 850. 0.160 139. 068. 326. التلنويم

 .270** 0.198 .283** 144. 137. علاعف االرتحا  الجانب اإلداري 

 003. 0.033 002. 121. 141. التلنويم

 .350** 0.336 .372** .216* 142. علاعف االرتحا  جماعات الضغط

 000. 0.000 000. 019. 126. التلنويم

 025.- -0.032 066.- 149.- 165. علاعف االرتحا  الصمت التنظيمي

 787. 0.735 481. 108. 075. التلنويم

 النتائج والتوصيات  .9
 نتائج البحث  1.9
ل فتائج التا بف االح ائي ذاستخ ام األسالبخ االح ائام التناسحم ال تحار صام الفروااك عد  ال 

 تببد ع توياك التتابريد  اآلتي: 

ال توزههه  عالقهههم ذاك داللهههم اح هههائام بهههبد ال هههت  التنظاتهههي اففهههخ ال هههاةرة فاتههها بهههبد ععيههها  هبئهههم  .1
 %.5د ع ان ع بر   P-Valueالتتريض ذتر م ع راتم ال بي، ألفن ع توى التلنويم التشاه ة 

( ةههي عوقهف حعهال  اللتهف اعتابهر ال هاةرة الك ههي -0.273تبهبد ازهود عالقهم ارتحها  عأ هام ب رزهم    .2
(، اهبا يف ر ذهمن  عنه عا  همداد ففهخ ال هاةرة تقهف ت هوراك حعهال  اللتهف 0.003عن  ع توى علنويم  
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 اث اللملههم لنههاةخ ال ههاةرة عههد قبههف فاتهها  تل هه  ذههاكبال  عههد التخالفههاك( فظههراا لتخههوص عا احتتههال حهه
 المعال .

(، ةههي 0.000لنويههم عشههاه ة  ع( عنهه  ع ههتوى - 0.369 ههبلك ازههود عالقههم ارتحهها  عأ ههام ب رزههم    .3
اكبال  عد التخالفاك ذ ورة شخ ام اعتابر ال هاةرة الك هي، اههبا يف هر  عنه عا  همداد ففهخ ال هاةرة 

 ال  عد التخالفاك(.يقف ال ت  الناتج عد عحادراك األةراد ةي اكب

(، 0.003( عن  ع توى علنويم عشاه ة  0.270 تا تببد ازود عالقم ارتحا  ومافم طرديم ب رزم   .4
ارة، فاتا ببد ات اه اكدارة اففخ ال اةرة الك ي، اهبا ق  يف ر ع ى عن  ال ت  الناتج عد عسه وب اكد

  رتف  ذارتفاع ففخ ال اةرة(.

ا  طرديهم وهمافم بهبد ُذله  زتاعهاك اليهاط ابهبد عتابهر ففهخ ال هاةرة اعيياا تببد ازهود عالقهم ارتحه  .5
(، اههبا قه  يف هر ع هى عن 0.000( عنه  ع هتوى علنويهم عشهاه ة  0.350الك ي ب رزهم ارتحها  ب اه   

  احدياد ال ت  هنا عد تا  تمثبر زتاعاك الياط  رتف  ذارتفاع ففخ ال اةرة(. 

ل هاةرة اببد ُذل  النقاةم التنظاتاهم ال اعتهم ل  هت  ابهبد عتابهر اع براا لم ُتظدر ال راسم عب عالقم عا   .6
 %(. 5الك ي، حبف  ان ع توى التلنويم ع بر عد  

 ( التشار إلبدها سهاذقاا، اا ت فه  عه  دراسهمKöylüoğlu et al., 2015اهبه ال راسم تتف  ع  دراسم    .7
 بلك عه  دراسهم آل ياسهبد اال حهالي ع ى اقبره(، التي عظدرك عالقم ارتحا  عأ ام ببد التتابهريد، ا ه

 التي عظدرك ازود عالقم عوزحم ببد التتابريد.

 توصيات الدراسة 2.9
 ةي وو  فتائج الحاف  وصي الحاحنان ذ ت م عد التوصااك يتأد سرد عهتدا ةي النقا  التالام:

اهههاداك فظهههراا لتخهههوص عا احتتهههال حههه اث اللملهههم لنهههاةخ ال هههاةرة عهههد قبهههف الهههمعال ، ي هههتوزخ ع هههى الق .1
ذالتر م ال بي ع ب ةي الا حان دعم احتايم فاةخي ال اةرة اذلك لتا لن عد إي ابااك ةهي الاه  عهد 

 عظاهر الف اد اكدارب اال بي قب  التر م.

هناك ولف ةي عظاهر ال ت  الناتج عد عس وب اكدارة، االبب عد التتأد عن  رتف  ذارتفهاع ففهخ  .2
 بال  عد  ف التخالفاك ذشأف دائم.ال اةرة لو تم ت  ام ثقاةم تؤي  ذاك
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لض، ذفشر ثقاةم داعتم لالففتا  االتواصف عا ببد اكدارة االلاع بد، افاتا ببد اللاع ببد ذليدم ع   .3
ا  ههه  زهههو عهههد النقهههم التنظاتاهههم حتهههى يتأهههد تخفهههاض ع هههتوياك ال هههت  التنظاتهههي االتشههه ا  ع هههى 

 عحادراك ففخ ال اةرة.

 لاع بد ةي عخت ف زوافخ اتخاذ القرار ذاللتف دا ف التر م.ترشب  القاادة ذمهتام عشار م ال  .4

 تا بد عداراك التواصف ل تا  اللاع بد عد  الل الت ريخ الت تتر االتش ا  ع ى ثقاةم الاوار.  .5

 إتحاع سااسم الحاب التفتو  ااكدارة ذالت وال لتلرةم حقاقم عا ي رب عد قبف رزال اكدارة. .6

ال اكدارة عد  الل تا بد فاةخي ال اةرة عد عب رداد ةلف قه  تنهتج اتخاذ شلار الشفافام ةي ععت  .7
 عد سااسم افظم اللتف اقام القاادة ذالتر م. 
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