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 الدراسةملخص 
مستوى الصمت التنظيمي في جهاز الشرطة البحرية، ومستوى ممارسة  إلى عّرفهدفت الدراسة الت
في الجهاز.  اإلبداعي، وكذلك تحديد دور الصمت التنظيمي في السلوك اإلبداعيمنتسبي الجهاز للسلوك 

( 427حيث تكونت عينة الدراسة من ) ،استيدام المنهج الوصفي التحليلي تمَّ  ،الدراسة أهدافولتحقيق 
 (033)توزيع تمَّ و لطبقية، ايتيارهم بطريقة العينة العشوائية ا تمَّ  ،من منتسبي جهاز الشرطة البحرية

ولتحليل ( استبانة، 440استرداد ) تمَّ ، حيث استبانة على مجتمع الدراسة بهدف زيادة نسبة السترداد
 (.Spss) اإلحصائيل استيدام برنامج التحلي تمَّ البيانات 

لتوقد  بدرجة مستوى الصمت التنظيمي في جهاز الشرطة البحرية الفلسطيني  أنَّ  إلىالدراسة  توصَّ
، %72.49بنسبة  الصمت الجتماعي ُبعد المرتبة األولى وجاء في ،(%65.24بنسبة )موافقة متوسطة 

الصمت  ُبعد المرتبة الثالثة، وفي %61.89) الستسالم ( بنسبة  اإلذعانصمت  ُبعد المرتبة الثانيةوفي 
في جهاز الشرطة البحرية كانت  اإلبداعيمستوى ممارسة السلوك  أنَّ كشفت ، و %61.34الدفاعي بنسبة 

بين  إحصائيةالدراسة وجود عالقة عكسية ذات دللة  وبينت، %69.92بدرجة موافقة كبيرة بوزن نسبي 
، وبلغ معامل ارتباط ي جهاز الشرطة البحرية الفلسطينيلين فللعام اإلبداعيالصمت التنظيمي والسلوك 

في جهاز  اإلبداعيالسلوك " يؤثر في الصمت الجتماعي" متغير أنَّ  أظهرت، و (0.162 -العالقة )
 الصمت الدفاعي". ،اإلذعانضعف تأثير باقي المتغيرات " صمت  تبيَّن، بينما الشرطة البحرية

جراءوسياسات و  أهدافتوعية منتسبي الجهاز حول من أهمها:  بتوصيات عدةوأوصت الدراسة   اتا 
 ،وزيادة مشاركتهم بالمعلومات والمقترحات ،العمل بما يساهم في تحسين سلوك التعبير لديهم دون يوف

ي إيجابيلق مناخ و ، أنها أن تضر بالجهاز في المستقبلاأليطاء التي من ش أوالميالفات  إيفاءوعدم 
 ،وتطبيق المعارف مع تحمل الجهاز للمياطرة، وتقليل مسؤولية الفشل على الفرد ،التجريبيشجع على 

 ألمر.ابداية النجاح وليس نهاية  أنَّهوالتعامل مع الفشل 
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Abstract 

The study aims to identify the level of organizational silence in the maritime 

police and the practised level for the creative behaviour of the employees as 

well as to identify the role of organizational silence in the creative behaviour in 

the body. To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical 

method was used. 

The study sample consisted of 247 members of the maritime police. They were 

selected by the random stratified sample. 300 questionnaires were distributed to 

the study population aiming the increasing recovery rate. 223 questionnaires 

were recovered and the statistical analysis program SPSS was used to analyze 

the data. 

The study found that the level of organizational silence in the Palestinian 

maritime police was 65.24. It was at the first rank after the socially intended 

silence with 72.49. At the second rank after the silent silence (surrender) with 

61.89. At the third rank, after the defence silence with 61.34. It revealed that the 

level of creative practised behaviour in the maritime police was a high degree of 

approval with a relative weight with 69.92, 

There was an opposite relation between the organizational silence and the 

creative behaviour of the staff of the Palestinian maritime police to be 

statistically significant. The correlation coefficient was (-0.162) and it showed 

that the social silence variable affects the creative behaviour of the maritime 

police. It showed the weaknesses of the rest of the variables (silence of 

obedience, defensive silence). 

The study recommended a number of recommendations, including raising the 

awareness of the organization's employees the about the objectives, policies and 

work procedures which contributes to improve their expression behavior 

without fear, increasing their participation with  information and 

recommendations and not to hide violations or mistakes that would harm the 

organization in the future, creating a positive atmosphere that encourages 

experimentation and application of knowledge and the organization takes the 

risk, reducing the responsibility of failure on the individual and dealing with 

failure as the beginning of success and not the end of it. 
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 مقدمة 1.1

عديدة وكبيرة لم  تعيش المنظمات المعاصرة في ظل ظروف متغيرة ومعقدة تفرض عليها تحديات  
ولذلك  ،تشهدها من قبل، تفرضها ظاهرة العولمة والتقنيات المتسارعة والمنافسة الشديدة وثورة المعلومات

األمر الذي يتطلب قدرات  ؛ه التحديات بسرعة وكفاءة عاليتينيتحتم على هذه المنظمات مواجهة مثل هذ
جديدة تساعدها على الستمرار  آراءو  أفكارعالية لتتمكن هذه المنظمات من تطوير حلول و  إبداعية
ة تنافسية متغيرة، في ظل التطور وُيعد البداع من األمور المهمة لجميع المنظمات التي تواجه بيئ والنمو.

يومنا  حّتىالتكنولوجي الهائل والسريع، وثورة المعلومات، فلول اإلبداع لبقيت الحياة على صورتها البدائية 
براهيمدنيا،  أبوهذا ) التي  هدافوفي مقدمة األ ي وحيو  أمر ضروري  اإلبداعيالسلوك و ( 107:4333، وا 

كي تتمكن من العبور باتجاه المستقبل والتمييز في األداء، والسلوك  ؛تحقيقها إلىتسعى المنظمات 
 ،مؤسسة أيوالذين يشكلون أهم مورد من موارد  ،فرادالمطلوب هو التصرف الذي يمارسه األ اإلبداعي

، حيث تتوقف كفاءة وفاعلية المؤسسة ةيدماتي أوية إنتاجصغيرة  أوبيرة حكومية ك أوكانت ياصة  سواءً 
مؤسسة على استثمار هذا المورد والستفادة منه في مكان  أيهذا المورد، وبالتالي تحرص  على كفاءة

 (. ,Dean & Snell 1994العمل باعتبارها تصرفاتهم سلوكيات تسبق اإلبداع في صيغته النهائية )

في العديد من المتغيرات  سلًباالصمت التنظيمي يؤثر  أنَّ العديد من الكتاب والباحثين  أّكدولقد 
سالمي العظيم على الصمت حث ديننا اإل(. ولقد Erigüç et al.,2014التنظيمية ومنها اإلبداع )

المرتبط بأدب الكالم وفن التياطب، ياصة عندما يحقق الصمت غاية مماثلة للغاية التي  ييجاباإل
لسكوت في مواقف الحق، وعدم الصمت البناء، وفي المقابل فرض علينا عدم ا ييجاباإليحققها الكالم 

يَا أَيَُّها  ﴿باد والبالد، عمال بقوله تعالى: في منافقة الجهل والفساد، والتحدث عن كل ما فيه مصلحة للع

يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم ۗ َوَمن يُِطعِ اللَّهَ َوَرُسولَهُ فَقَدْ  ،الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اللَّهَ َوقُولُوا قَْوًلا َسِديداا

ا ا َعِظيما سلبية في بيئة يعبر مصطلح الصمت التنظيمي عن حالة (، و 71) سورة األحزاب آية  ﴾فَاَز فَْوزا
عزوف العاملين عن التعبير عن نتائج تقييمهم  بأنَّه(  Pinder& Harlos,2001ه )عّرفالعمل ، حيث ي

 اإلدلء أومما يعني عدم طرح األسئلة  ؛لوكي للمواقف التنظيمية المتنوعةوالس يدراكاإلالوجداني و 
يحول  فإنَّه ؛والمشاركة بالمعلومات المتعلقة بالقضايا والمشكالت التنظيمية دايل المؤسسة، لذا فكارباأل

أن يبدع في البيئة التنظيمية التي ل يستطيع  ل يستطيع اإلنسانفدون سماع المنظمة أصوات عامليها، 
امتناعهم عن  أو راءاآل إبدائهمويشكل صمت الموظفين وعدم  ،اإلدلء برأيه والمشاركة بمقترحاتهفيها 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
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بل لمجموعة من  ،والمرؤوسينالقائمة بين الرئيس  التنظيميةا ليس فقط للعالقة تقديم المعلومات، انعكاسً 
مما يؤثر في  ؛ظيمي في المؤسسةنأن يسود الصمت الت إلىوالتفاعالت التي تؤدي في النهاية  العوامل

ظهار سلوك تنظيمي غير مرغوب من قبل  ييجاباإلالقدرات الرئيسية للسلوك التنظيمي  وا 
 (. 11:4317الموظفين)صكر،

حيث يقع على عاتقه  ،أركان وزارة الدايلية واألمن لوطنيمن أهم  جهاز الشرطة البحريةعتبر يو 
الذي تعترضه الكثير من  وتعزيز الستقرار األمني على ساحل قطاع غزة ،متابعة الحالة األمنية
للكادر  إلبداعمساحة أكبر  إتاحة متجددة بشكل يومي، مما يتطلب منهالتقليدية وال التهديدات المنية غير

، بما يساهم في كشف هشار الصمت التنظيمي دايله واقتراحاته ، والحد من انتأفكار البشري وقبول 
بحيث تكون  ،ويساعد في التطور والتحديث المستمر ألساليب العمل ،األيطاء وثغرات العمل بشكل مبكر

حيث يرى بعض  ،دمات األمنية المناسبة للمواطنينوتقديم الي ،وذات كفاءة في مواجهة التحديات فعَّالة
يتوقف على أداء المديرين فحسب،  واألداء لتدني مستوى الفاعلية التنظيمية في القرارات  أنَّ الباحثين 

نما ومقترحاتهم، ويندمجون في حالة من هم وآرائهم أفكار يتوقف على المرؤوسين الذين ل يفصحون عن  وا 
 (. 333 :4311، عيسى)المسؤولين وحجب طرح فرص البداع والتطوير أمام  ،السكوت والصمت

يتناول دور الصمت التنظيمي في الذي  هذا البحث إعدادوفقني الله سبحانه وتعالى في  وقد 
تطرقت في  ،ل البحث ستة فصولجهاز الشرطة البحرية الفلسطيني، حيث شم لمنتسبي اإلبداعيالسلوك 

ها وأهميتها ومتغيراتها وفرضياتها أهدافالعام للدراسة من حيث أسئلة الدراسة و  اإلطار إلىالفصل األول 
النظري لمفاهيم  اإلطاروالمشكلة والحدود والمصطلحات للدراسة، وفي الفصل الثاني تحدثت عن 

تناول متغير الصمت التنظيمي، والمبحث  :المبحث األول ،ومتغيرات الدراسة في ثالثة مباحث أساسية
ا بجهاز الشرطة البحرية، ا بسيطً مت تعريفً قدَّ  :بحث الثالث، وفي الماإلبداعيتناول متغير السلوك  :الثاني

وتناولت في الفصل الثالث الدراسات السابقة لمتغيرات الدراسة والتعقيب عليها، وفي الفصل الرابع تحدثت 
جراءو  عن طريقة  حصائيةاإلات الدراسة من حيث المنهج والمجتمع والعينة وأداة الدراسة واألساليب ا 

 إلىتحليل البيانات وايتبار فرضيات الدراسة، ويلصت  إلىالمستيدمة، وفي الفصل اليامس تطرقت 
  النتائج والتوصيات في الفصل السادس. 
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 مشكلة الدراسة 1.1

من يالل عمل الباحث في جهاز الشرطة البحرية، فقد لحظ بعض المظاهر التي تتعلق 
للمشكالت المتكررة  إبداعيةقلة مشاركة العاملين بحلول  ومنها ،ةاإلبداعيبانيفاض ممارسة السلوكيات 

م عد إلى إضافةالتي يواجهها الجهاز ياصة في الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات الفلسطينية، 
ا من لليطأ ويوفً  اديدة لتحسين أساليب العمل تفاديً الرغبة في تجريب مدايل ج إظهار حّتىول  ،القدرة

الميالفة، والروتينية التي تغلب على طبيعة العمل الحكومي.  راءالمسؤولية، وضعف الهتمام بمعرفة اآل
في الوزارات الفلسطينية،  اإلبداعيوك وبالطالع على نتائج الدراسات الفلسطينية السابقة التي تناولت السل

لت(  والتي 2018عمرة،  أبوومن ضمنها دراسة  ) في وزارة  اإلبداعيمستوى تعزيز السلوك  أنَّ  إلى توصَّ
(، ودراسة %11.24التنمية الجتماعية بقطاع غزة كان بدرجة متوسطة وجاء بوزن نسبي )

حيث بلغ الوزن  ،بالوزارات الفلسطينية متوسطة اإلبداعينسبة السلوك  أنَّ  بيَّنت( والتي 2016)السحباني،
 اإلبداعيمستوى السلوك  أنَّ  أظهرت( والتي 2015ته دراسة )صالح،أّكد(، وكذلك ما %53النسبي )

ربيع  أبو(، ودراسة )%57حيث بلغ الوزن النسبي ) ،بوزارة الصحة الفلسطينية كان بدرجة متوسطة
في وزارة الدايلية واألمن الوطني الشق العسكري تقارب  اإلبداعي السلوك أنَّ  بيَّنت( والتي 2018

عمل دراسة استكشافية وتوزيع عدد من الستبانات  تمَّ فقد  ،(، ولمزيد من استبصار المشكلة بدقة74%)
النتائج الموضحة  أظهرت، وقد الشرطة البحرية بالرتب الميتلفة ( من العاملين في جهاز41على )

 :اآلتييمكن عرضها على النحو  إليهاالتوصل  تمَّ مجموعة من الظواهر التي  (1بالجدول رقم )
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 ( استبانة الدراسة الستكشافية.1-1جدول رقم ) 1

فق العبارات م
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

 67.93 9 6 10 ينجز العاملون ما يسند إليهم من أعمال بأسلوب متجدد.  .1
 62.60 10 8 7 ات وأساليب العمل.إجراءيحرص العاملون على إحداث تغييرات في   .2
 71.92 8 5 12 يبادر العاملون لتغيير مواقفهم عندما يقتنعون بعدم صحته.  .3
 61.27 10 9 6 يتميز العاملون بالقدرة على التنبؤ بمشكالت العمل قبل حدوثها لمواجهتها.  .4

5.  
الضعف فيما يقومون به من  أويسعى العاملون لمعرفة أوجه القصور 

 عمل.
9 8 8 67.93 

6.  
دراكيمتلك العاملون القدرة على الربط بين األشياء المتباعدة و  العالقات  ا 

 بينها.
4 6 15 51.94 

 65.26 11 4 10 فرص للتعلم والنجاح. أنَّهايتعامل العاملون مع األيطاء   .7
 66.6 9 7 9 التجربة واليوض في مجالت جديدة غير مألوفة.يفضل العاملون   .8

9.  
ن كانت ميالفة آل  راءيحرص العاملون على التعبير عن مقترحاتهم وا 

 الرؤساء.
5 6 14 54.61 

 69.26 7 9 9 يتقبل العاملون انتقادات اآليرين بصدر رحب.  .11
 63.93 40.4 27.2 32.4 يجمالاإل

 للعينة الستكشافية اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل 

نسبة غير الموافقين على  أنَّ نتائج الدراسة الستكشافية  أظهرتومن يالل الجدول السابق فقد 
نسبة المحايدة  إليهاما أضيف  إذاياصة  ،ي نسبة غير قليلةه(، و %32.4) اإلبداعيتوافر السلوك 

حيث الوزن  امستوى متوسطً  أظهرتفي مجملها  اإلبداعينسبة السلوك  أنَّ (، كما %27.2) باإلجابة
(، وذلك بناًء على ما أشارت إليه إجابات عينة الدراسة الستكشافية مقارنة %63.93النسبي بلغ )

مما يعني وجود مساحة يمكن للجهاز أن يبذل فيها المزيد من الجهود لتعزيز مستوى  ؛بالمتوسط الحسابي
 ة للعاملين.اإلبداعيممارسة السلوكيات البتكارية و 
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 أسئلة الدراسة 1.1

 وبناًء على ما تقدم يمكن صياغة مشكلة الدراسة من يالل األسئلة التالية: 

 ؟ون المبحوثما مستوى الصمت التنظيمي في جهاز الشرطة البحرية كما يتصوره  .1
 العينة؟ أفراد آراءفي جهاز الشرطة البحرية حسب  اإلبداعيما مستوى السلوك  .4
 ؟اإلبداعيالسلوك بين الصمت التنظيمي و  إحصائيةلة وجد عالقة ذات دلتهل  .0
 ؟اإلبداعيالسلوك بين الصمت التنظيمي و  إحصائيةلة ذو دل أثرهل يوجد  .2
بين متوسطات استجابات المبحوثين حول متغيري الدراسة  إحصائيةوجد فروق ذات دللة تهل  .1

 المؤهل-للمتغيرات الديمغرافية التالية: )الجنس  ُتعزى ( اإلبداعيالسلوك  التنظيمي،)الصمت 
 ؟اليبرة( سنوات-الرتبة العسكرية  –العلمي 

 الدراسة أهداف 1.1

 العينة.  أفرادواقع الصمت التنظيمي في جهاز الشرطة البحرية من وجهة نظر  إلى عّرفالت .1
 .في جهاز الشرطة البحرية اإلبداعيمستوى السلوك  إلى عّرفالت .4
 في جهاز الشرطة البحرية. اإلبداعيوالسلوك العالقة بين الصمت التنظيمي  إلى عّرفالت .0
 في جهاز الشرطة البحرية. اإلبداعيمعرفة دور الصمت التنظيمي في السلوك  .2
متغيري الدراسة  العينة المبحوثة حول أفرادبين متوسطات استجابات  حصائيةاإلاكتشاف الفروق  .1

 –العلمي  المؤهل-للمتغيرات الديمغرافية )الجنس  تبًعا( اإلبداعي، السلوك )الصمت التنظيمي
 اليبرة(. سنوات-الرتبة العسكرية 

من يالل الحد  اإلبداعيالعمل على تقديم توصيات عملية يمكن الستفادة منها في زيادة السلوك  .1
 من ظاهرة الصمت التنظيمي.
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 أهمية الدراسة 1.1

 األهمية العلمية )النظرية(:

تبحث هذه الدراسة في موضوعين مهمين من موضوعات الفكر اإلداري الحديث، حيث تتناول 
والمعلومات حول المشاكل  راءواآل فكاروهو رفض للتعبير عن األ ،الدراسة موضوع الصمت التنظيمي

(، Tabatabei et al. ,2014:340)المنظمات ا في معظم حيث يعتبر األكثر شيوعً  ،التنظيمية
الحديثة ، والتعرف  اإلداريةحيث تساعد الدراسة في التأسيس لهذه المفاهيم  اإلبداعيوموضوع السلوك 

 التي-الباحثعلى حد علم -أكثر العوامل المؤثرة فيه. وتعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات  إلى
للعاملين، حيث من المتوقع أن تسهم الدراسة في  اإلبداعيتناولت أثر الصمت التنظيمي في السلوك 
 النوع من الدراسات. لتحديد بهذا اإلثراء المكتبة العربية والفلسطينية على وجه ا

 :األهمية العملية

 البحرية،صناع القرار في جهاز الشرطة  إلىتسعى الدراسة الحالية لتقديم مجموعة من التوصيات 
التنظيمي وآثاره السلبية مما يعزز  من الصمتوقد تسهم في الحد  ،والتي من المأمول الستفادة منها

وتفتح هذه الدراسة الباب أمام  للجهاز،في تطوير األداء العام  وبالتالي يساهم ،للعاملين اإلبداعيالسلوك 
والتي من  ،الجديدة الموضوعاتالمزيد من الدراسات والبحوث التي تتناول هذا النوع من  جراءالباحثين إل

فإنَّ الدراسة الحالية تكتسب أهميتها  ،ذلك إلى إضافةً الممكن النتفاع منها بتطبيقها على قطاعات أيرى. 
على العاملين في جهاز الشرطة البحرية والذين يعملون على  طبقت هاحيث إنَّ من مجال تطبيقها،  أيًضا

 حماية المجتمع الفلسطيني من التهديدات األمنية من جهة البحر.
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 نموذجهاأالدراسة و  متغيرات 1.1

 .الصمت الدفاعي، صمت المؤيد اجتماعي( ،اإلذعان )صمتالصمت التنظيمي  المتغير المستقل:

 .اإلبداعيالسلوك  المتغير التابع:

   
 

 

 

 

 

 

 

 اعتماًدامن قبل الباحث بالعتماد على الدراسات السابقة فيما يخص الصمت التنظيمي  األنموذجتجريد  تم  المصدر: 
على  اعتماًدا اإلبداعي، وفيما يخص السلوك (Zehir & Erdogen, 2011)(، و Dyne et al. , 2003) على

 (.2111)جروان، 

 فرضيات الدراسة 1.1

على منطق علمي في توقع  بناءً ا صياغته مَّ تات ضيرفأربع  نراسة مده الذضيات هرف تتكون 
 وهي كاآلتي:  راسة دإليه الو ي ما تصبطتغث بحيالعالقة بين المتغيرات و

( بين الصمت α≤0.05عند مستوى ) إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة األولى: لرئيسية ارضية الف
ئيسية الفرضيات رالضية ره الفذه نعينبثق و البحرية،في جهاز الشرطة  اإلبداعيالتنظيمي والسلوك 

 اآلتية:                                                              عية رالف

  إحصائيةالقة ذات داللة عتوجد ( عند مستوىα≤0.05 بين صمت )اإلبداعيوالسلوك  اإلذعان . 

الصمت المتغير المستقل: 

 التنظيمي

 

 

 

 المتغير التابع:

 السلوك اإلبداعي 

 

 اإلذعانصمت 

 دفاعيالصمت ال 

 الصمت الجتماعي 

 

 (بر سنوات الخ -الرتبة العسكرية  –المؤهل العلمي  - الجنس): المتغيرات الديمغرافية

 ( أنموذج متغيرات الدراسة1شكل رقم)1
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  إحصائيةعالقة ذات داللة توجد ( عند مستوىα≤0.05 بين الصمت الدفاعي والسلوك )اإلبداعي. 
  إحصائيةعالقة ذات داللة توجد ( عند مستوىα≤0.05 بين )اإلبداعيوالسلوك  الصمت االجتماعي. 

( في α≤0.05عند مستوى ) إحصائيةدللة  اذتأثيرا الصمت التنظيمي يؤثر  الثانية:الفرضية الرئيسية 
 العينة. أفراد آراءفي جهاز الشرطة البحرية حسب  اإلبداعيالسلوك 

( بين متوسطات استجابات α≤0.05عند مستوى ) إحصائيةالفرضية الثالثة: توجد فروق ذات دللة 
المؤهل  -للمتغيرات الشخصية والوظيفية: )الجنس  ت عزى العينة حول مستوى الصمت التنظيمي  أفراد

 سنوات الخدمة(؟ -الرتبة العسكرية  –العلمي 

( بين متوسطات استجابات α≤0.05عند مستوى ) إحصائيةالفرضية الرابعة: توجد فروق ذات دللة 
 –المؤهل العلمي  -تغيرات الديمغرافية:  )الجنس للم تبًعا اإلبداعيالمبحوثين حول مستوى السلوك 

 .سنوات الخدمة( -الرتبة العسكرية 

 حدود الدراسة 1.1

 تحددت الدراسة بالحدود اآلتية:

 :تناولت هذه الدراسة أثر )المتغير المستقل( الصمت التنظيمي بأبعاده الثالثة الحد الموضوعي    
، الصمت الدفاعي، صمت المؤيد اجتماعي(، في المتغير التابع وهو) السلوك اإلذعان)صمت 
 األبعاد األيرى للصمت التنظيمي. أو( دون دراسة غيرها من المتغيرات المستقلة األيرى اإلبداعي

  :الحدود البشرية على جميع العاملين في جهاز الشرطة البحرية ممن هم على  اشتملتالحد البشري
 الدراسة. إجراءتاريخ  ىحتّ رأس عملهم 

 :جرى تطبيق هذه الدراسة على جهاز الشرطة البحرية في قطاع غزة.  الحد المكاني 
 :نجاز تطبيق هذه الدراسة و  تمَّ  الحد الزماني  م.4311ها يالل عام ا 
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 مصطلحات الدراسة 1.1

تحفظ العاملين في التعبير عن التقييمات الفكرية والمعرفية والفعالة حول  :بأنَّهُعّرف  الصمت التنظيمي:
ويحملون مياوف  ،أوضاع المنظمة، وهو ظاهرة اجتماعية يمتنع بموجبها الموظفين عن تقديم آرائهم

 (.Amirkhani & Oliaei، 2015:63بشأن مشاكل المنظمة )

 والمقترحات فكاربالمعلومات واألالحتفاظ ألنفسهم  ىإل العاملينميل  للصمت التنظيمي: اإلجرائيالتعريف 
 .بالمؤسسة أوألي آثار سلبية قد تلحق بهم  تجنًبا أولألمر الواقع  استسالًما

 العمل،المجموعة( في موقع  أوالتصرف المميز الذي يمارسه الفرد ) أوالسلوك  هو :اإلبداعيالسلوك 
السلوك الذي يسبق اإلبداع في صيغته  إنه جديدة،يدمة  أووليس بالضرورة أن ينتج عنه نتاج جديد 

العمل في حد ذاته عندما يمارسه صاحبه ألول مرة في موقع  االنهائية وقد يكون هذا السلوك إبداعً 
 .(133: 1111السالم،)

في عمله، مواكبة للتطور  الفرديمارسه  المتكرر الذيالتصرف غير  :اإلبداعيللسلوك  اإلجرائيالتعريف 
 .اء بمستوى العمل واليدمة المقدمةواستجابة لظروف العمل المتغيرة لالرتق

هو أحد األجهزة األمنية التابعة لوزارة الدايلية واألمن الوطني، حيث يمارس  جهاز الشرطة البحرية:
والستقرار  األمنمهام بسط قع على عاتقه يو  العمل الشرطي والقانوني دايل الحدود البحرية الفلسطينية.

 (.0: 4317، نجازفيما يتعلق بأمن وحماية الحدود الساحلية لقطاع غزة )عام من اإل
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 اإلطـــار النظـــري الفصـل الثاني:  2
 على:ويشتمل 

 تمهيد. 4.1

 الصمت التنظيمي.المبحث األول:  4.4

 .اإلبداعيالسلوك المبحث الثاني:  4.0

 .الفلسطيني البحريةجهاز الشرطة المبحث الثالث:  4.2

 مليص الفصل 4.1
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 تمهيد 1.1

بالعتماد على المراجع واألبحاث العلمية السابقة سنتطرق يالل هذا الفصل إلى اإلطار النظري 
لمتغيرات الدراسة حيث سنتعرف في المبحث األول إلى مفهوم الصمت التنظيمي، وأسبابه، وأبعاده، وآثاره 

ين، ومن ثم سنتناول في ونتائجه وكيفية مواجهته على مستوى المنظمة، وأثره على السلوك اإلبداعي للعامل
المبحث الثاني السلوك اإلبداعي مفهومه، والفرق بينه وبين البداع، وأهمية السلوك اإلبداعي، وأبعاده، 
ويصائصه، ومن ثم مستويات البداع، ومراحل العملية اإلبداعية، والعوامل المؤثرة على تنمية السلك 

إلى مجتمع الدراسة وهو جهاز الشرطة البحرية حيث اإلبداعي، ومعوقاته، وفي المبحث الثالث سنتعرف 
مع تعقيب بسيط  سنعرض تعريفه، ورؤيته، ورسالته، وقيمه، وغاياته، وأهدافه الرئيسية، ومهامه، وهيكليته،

 لرأي للباحث على فيما عرض من معلومات وآراء في المبحث األول والثاني.
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 المبحث األول: الصمت التنظيمي 1.1

 ويشتمل على:   

 تمهيد. 4.4.1

 مفهوم الصمت التنظيمي. 4.4.4

 أسباب الصمت التنظيمي. 4.4.0

 أبعاد الصمت التنظيمي. 4.4.2

 آثار ونتائج الصمت التنظيمي. 4.4.1

 للعاملين. اإلبداعيأثر الصمت التنظيمي على السلوك  4.4.1

 مواجهة الصمت التنظيمي على مستوى المنظمة. 4.4.7
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 تمهيد 2.2.1

يؤثر سلبا على البيئة التنظيمية واألداء بشكل عام، ول يعتبر الصمت التنظيمي مفهوم سلبي حيث 
بد ألي مؤسسة أن تعمل جاهدة للحد من مظاهره وعدم انتشاره دايلها، حيث بوجوده تقل قدرة المؤسسة 

سنتطرق في هذا المبحث الى نبذة و لتغلب على المشكالت التي تواجهها، اعلى التقدم والنمو والتطور و 
مت التنظيمي وكذلك توضيح لهذا المفهوم من يالل التطرق لعدة تعريفات من تارييية عن مفهوم الص

علماء وباحثين ميتلفين، وسنذكر األسباب التي تؤدي الى حدوثه وانتشاره، ومن ثم سنوضح أبعاده 
)صمت اإلذعان، الصمت الدفاعي، الصمت الجتماعي(، وسنتعرف على آثاره ونتائجه من ثم كيفية 

 وى المنظمة، وأييرا سنتعرف على أثره على السلوك اإلبداعي للعاملين.مواجهته على مست

 نبذ  تاريخية  2.2.2

، spiral of silenceنظرية منحنى الصمت  إلىاستندت محاولت تعريف الصمت التنظيمي 
 أوعادة بين المزايا والمياطر  فرادحيث يقارن األ ،(Noelle-Neumann,1974والتي طورتها )

التكاليف المتوقعة والمصاحبة لسلوك التعبير عن الرأي ، وعلى ذلك يرجع أحد أسباب تفضيل الفرد 
 آراءالفرد و  آراءالمياطر المترتبة على سلوك التعبير عن الرأي، والتي تتضمن التباين بين  إلىللصمت 

 فإنَّه لن يعتداألغلبية  آراءرائهم و لم تتفق آ إذا أنَّه فراديعتقد األ ؛المجموعة، واليوف من العزلة، وبالتالي
          ويعد  (،Bowen and Blackmon,2003:1393)عدم التصريح بها إلىبها ومن ثم يميلوا 

 (Johannesen 1974 أول من أشار )أنَّهحيث اقترح  ،تعريف الصمت على المستوى التنظيمي إلى 
 Baran andيعني عدم مشاركة المعلومات فيما بين العاملين بعضهم مع بعض )

Glderler,2017:246)،  وبدأ الهتمام األكاديمي المكثف بهذا المفهوم في أدبيات السلوك التنظيمي
( يالل (Morrison & Milliken, 2000 رّكزدراستين أساسيتين في هذا المجال ، حيث  إلى استناًدا

ه كسلوك سائد يتسم برفض العاملين عّرفألولى على محددات ونواتج الصمت التنظيمي، و الدراسة ا
 Pinder and Harlosهم، ومقترحاتهم حول مشاكل العمل المحتملة، وطور) أفكار التصريح بآرائهم و 

ا للصمت كرد فعل للممارسات التنظيمية غير العادلة، وكمفهوم ( يالل الدراسة الثانية مفهومً 2001
اد لمفهوم التعبير يعني عدم التصريح بأي من صور التعبير الحقيقية عن تقييمات الفرد العاطفية، مض

 والمعرفية، والسلوكية للظروف التنظيمية.
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التعريف الثاني  رّكزالتعريف األول على الصمت التنظيمي،  رّكزفي حين  أنَّهيتضح مما سبق 
د فرق بين كال المصطلحين، فعندما يفضل معظم ل يوج أنَّهعلى صمت العاملين، ويرى الباحث 

الدراسة الحالية حيث ستعتمد  المنظمة،العاملين في المنظمة الصمت، يصبح سلوكا سائدا على مستوى 
 .للتعبير عن صمت العاملين مصطلح الصمت التنظيمي

 مفهوم الصمت التنظيمي 2.2.3

غير مألوف، ومن الصعب تقديم تعريف  أومفهوم الصمت التنظيمي قد يبدو مثيرا للدهشة  إنَّ 
 لكننا سنستحضرشأنه في ذلك شأن المفاهيم السلوكية األيرى،  ،جامع مانع لمفهوم الصمت التنظيمي

 كما يلي: النقاط المشتركة بينهم، إلىللتوصل  الباحثين آراءو بعض تعريفات 

منع انتشار المعلومات حول  :بأنَّهالصمت التنظيمي  ( Morrison & Milliken,2000:706يعرف )
من  بأنَّهلديهم  اإدراكالعاملين، والشعور الجماعي الذي يولد  فرادالقضايا والمشكالت المحتملة من قبل األ

 .ة التحدث حول المشكالت التنظيميةغير الحكم

السائدة  اإلذعانمجموعة المتغيرات السلوكية المستمدة من معايير  :بأنَّه( Nenette, 2002:1ه ) عّرفوي
مشترك بين العاملين بشكل كبير  إدراكفي بعض الثقافات التنظيمية التي قد تشكل مناخ الصمت ) وهو 

 يحد من مشاركة المرؤوسين في تقديم ما يعرفونه حول قضايا السياسة التنظيمية والمشكالت العملية(.

من  فكارع المتعمد للمعلومات واألالمن :الصمت التنظيمي يعني أنَّ  إلى( Van Dyne et al,2003ويشير )  
ن الصمت التنظيمي ما هو  انعكاس للقوى المؤثرة في العالقات بين  إلجانب الموظفين تجاه رؤسائهم، وا 

 مما يحول دون تحدث المرؤوسين في المشاكل التنظيمية.  ؛الرؤساء والمرؤوسين والقوانين المنظمة لتلك العالقات

 أوتقديم المعلومات  تجنب إلىميل المرؤوسين في المنظمات  بأنَّه( 111، 4332 )الفاعوري،ه عّرفو 
نتائج غير مرضية  أي أوردود فعل سلبية  أيعن المشكالت تيوفا من  اإليبار أو لرؤسائهم،القتراحات 

 قد تترتب على ذلك.

حول سياسات المنظمة  مشترك بين العاملين بضرورة محدودية مشاركتهم في تقديم ما يعرفونه إدراكوهو 
من غير الحكمة التحدث  بأنَّهلدى العاملين  اإدراكالشعور الجماعي الذي يولد  أنَّه أووالمشكالت العملية، 

 (.11، 4314والحيالي،  )صالح حول المشكالت المنظمية
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تجنب تقديم  أومنع  إلى ميل الموظفين :بأنَّهالصمت التنظيمي  إلى( 2014:32ويشير )يوسف، 
محدودية مشاركتهم  أووبالتالي قلة  العمل،عن الحديث في مشاكل وقضايا  حجاماإلو  راءاآل أوالمعلومات 

القضايا، وذلك بسبب بعض المحددات التنظيمية والفردية التي قد تشجع على ييار  أوفي هذه المشكالت 
 الصمت.

عن المشاكل والقضايا  مديريهم إيبارعدم رغبة الموظفين في بأنه: (   2016:174ويعرفه )يوسف ، 
فعل سلبية تهدد مركزهم  من ردود يوًفابشكل ياص ،   بمديريهمو  ،التنظيمية المتعلقة باألداء بشكل عام

 الوظيفي.

من تفسيرها بشكل ياطئ من  يوًفاتردد الموظف في الحديث عن القضايا التي تحدث في العمل  وهو
عبود وحسين، )العاملين وبالتالي تأثيرها السلبي على العالقات بينه وبين زمالئه  ،قبل مسؤوله المباشر

:2016 238). 

العاملين عن تقديم المعلومات حول  إحجامظاهرة سلوكية تتمثل في  :بأنَّه( :88:2017 )رضوانه عّرفوي
التي تساهم في عملية التحسين  فكاروالمتناع عن تقديم المقترحات واأل الميتلفة،مشكالت وقضايا العمل 

وقد يرجع ذلك ألسباب  السلبية،لليوف من ردود الفعل  نظًرا أوبشكل متعمد  سواءً  ،التطوير التنظيمي أو
 تنظيمية. أو إدارية أوشيصية 

مع  فكارالعاملين بالمعلومات والمقترحات واأل فرادعدم مشاركة األ :بأنَّه( 61:2017 صكر،)ويرى 
 ألسباب ميتلفة تكون ذات مردود سلبي حسب اعتقادهم. دارةاإلمع  أوبعضهم البعض 

       وهو: للصمت التنظيمي اآلتي اإلجرائيالتعريف  إلىعلى التعريفات السابقة خلص الباحث  بناءً و 
استسالًما لألمر الواقع أو تجنًبا  بالمعلومات واألفكار والمقترحاتالحتفاظ ألنفسهم  إلى العاملينميل  "

 ."ألي آثار سلبية قد تلحق بهم أو بالمؤسسة
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 الصمت التنظيمي أسباب 2.2.4

التي تدفع العاملين ليتيار  من الباحثين والمهتمين بسلوك الصمت التنظيمي األسبابَ  تناول العديدُ 
: 4317، )صكر :منها ،وبعد مراجعة العديد من الدراسات التعبير،وتفضيله على سلوك  سلوك الصمت

14( )shojaie,2011:1733 ،211: 4311( ، ) حوالة والبكر ، 4337:01( ، ) المجالي   ، )
( وجدت تباين في Karaca,2013: 47( ، )10: 4311( ، ) علي، 401: 4311)عبود وحسين، 

 فردية كاآلتي: أسباب، و إداريةتنظيمية  أسبابفي تنحصر  أنَّها إل ،سبابطريقة عرض هذه األ

 وتنظيمية: إدارية أسباب 2.2.4.1

 ويمكن ايجازها كاآلتي: ،الصمت التنظيمي إلىالمهمة المؤدية  سبابمن األ اإلدارية سباباأل تعد   
توفر درجة عالية من الثقة  إذ إنَّ دور مهم في نجاح المنظمات  العليا دارةلإل العليا: دار اإلضعف دعم 

العليا  دارةاإليقلل من مياوف التحدث بحرية عن مشاكل وقضايا العمل، ومناخ من الثقة في  دارةاإلفي 
 (. Weber & Weber ,2001 : 291من ناحية أيرى ) أّكديقلل من مشاعر عدم الت

 ،للمشرف امعينً  افعندما يعطي الموظف اقتراحً  التغذية العكسية السلبية المستمر  من قبل المشرفين:
الصمت التنظيمي سوف يتطور ويزداد دايل  فإنَّ  ،يقابله برد سلبي أوويقوم األيير برفض هذا القتراح 

النظام يوفر لهم دعم اجتماعي  بأنَّ  فرادشعور األ لعلَّ (. و shojaie et al, 2011:1732المنظمة )
وتنظيمي من رؤسائهم وزمالئهم في العمل، والمشرفين يساعد في استكمال يلق التغذية العكسية. فجهود 

ضعف الدعم  أوالموظفين أليذ المبادرة والمياطرة يجب أن تعزز وتدعم من التنظيم. ففي حالة ففقدان 
 من طلب الصفح في قبل القيام بالتصرف بدلً  إذنلى الموظفين سيشعرون بالقلق بشأن الحصول ع فإنَّ 

 (4337:01حالة ارتكاب أيطاء ) المجالي، 

( بيصوص األمور )ضمنيةغير ظاهرة  المديرون التي غالبا ما يبقيها  :مجموعة المعتقدات غير المعلنة
 .Morrison & Milliken, 2000:33)المتعلقة بالموظفين ) 

البحث عن حلول سريعة  إذ إنَّ التي توجد في المنظمات  :كالت الفعليةفشل المشرفين في معالجة المش
حل  يجادإل ليس هناك أمل   بأنَّ ا ويؤدي بالموظفين تجنب هذه المشكالت يجعل األمر أكثر سوءً  أو
(shojaie et al, 2011:1733.) 
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حدات واألقسام، نشوء الصمت، حجم المؤسسة وتعدد الو  إلىمن العوامل التي تؤدي  التصميم الهيكلي:
ا عن والراغبين في التفكير المنفصل والمنفرد في العمل بعيدً  ،العاملين فيها فرادعن نوعية األ فضاًل 

 والعمل بروح الفريق الواحد. ،التفكير الجماعي

ضعف  إلىالمؤدية  سبابيعد عدم وجود الجو النفسي المريح من األ المناخ التنظيمي المتدهور:
فيتبلور  ،والجماعات، وتطور سوء الفهم وفقدان التعاون في العمل الجماعي فرادالتصال بين األ

 اته.إنجاز والذي قد ينتج عنه عواقب تؤثر في العمل ككل وفي  ،الصمت

التنظيمية التي تؤدي ال نشوء حالة  سبابهم األأ العليا من  دارةاإلضعف دعم  أنَّ ويرى الباحث 
النابذة لسلوك التعبير، وهي  أون تحدد سياسة المنظمة الداعمة مَ  هاحيث إنَّ التنظيمي، من الصمت 

المنظمة  أهدافتوفير جو من الثقة بين العاملين وبناء هيكل تنظيمي مناسب حسب رؤية و  ىعل قدراأل
 ومهامها.

 الشخصية الفردية: سباباأل 2.2.4.2
الصمت التنظيمي في الماضي هو إشارة لاللتزام والتكيف،  أنَّ ( Dyne& Botero , 2003ن )بيَّ  

الصمت هو رد فعل وانسحاب اجتماعي تجاه المواقف التي  أنَّ لكن في الوقت الحاضر فمن المعروف 
 منها: ،الصمت إلىالعاملين  فرادتدفع األ عدة أسبابتحدث في المنظمة، لذا توجد هناك 

 إلىثقة بهم فسوف يؤدي  أيرون من قادتهم وليس لديهم كان الموظفون يسي إذا عدم وجود الثقة: .1
 (.Liu et al : 2009 : 1694حدوث الصمت )

مناخ الصمت التنظيمي هو يوف  إنشاءأحد العوامل التي تسهل  إنَّ  الخوف من ردود فعل سلبية: .4
(. Bakshian et al, 2015:441الزمالء )  أو يرينالمدالمرؤوسين من تلقي ردود فعل سلبية من 

ذلك سوف يسبب لهم  بأنَّ ألنهم يعتقدون  ؛األشياص دايل المنظمة ييافون من ذكر مشاكلهم نَّ ا  و 
و أنَّهم مثير على  يرون هم لكي ل ينظر اليهم اآلأفكار ب اإلدلءعدم  إلىلذا يميلون  ؛مياطر عدة

التحدث عن  بأنَّ لديهم اعتقاد  ألنَّ  أو ،(401: 4311المشكالت دايل المنظمة ) عبود وحسين ، 
منصب أعلى دايل  إلىحرمانهم من الترقية  أومشاكل العمل قد يتسبب في حرمانهم من وظائفهم 

 (.Nafie , 2016:60المنظمة )
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العاملين لنقاط الضعف في الهيكل  فراداأل إدراكعلى الرغم من  الخوف من اإلضرار بالعالقات: .0
 فراداأل بأنَّ هم دراكون عدم اقتراح الحلول لها إليقرر  أنَّهمل ، إالتنظيمي والعمليات دايل المنطمة

ير هو اليوف من السبب الرئيسي اآل اآليرين سوف لن يكونوا سعيدين بهذه المقترحات كما أنَّ 
يسارته  أوا ل يمكن التنازل عنه ا قيمً يعدونها شيئً  نوالذي ،فقدان العالقات مع زمالئهم اآليرين
Milliken & Morrison , 2003)) 

الالزمة مع  أوكالهما عن شبكة العالقات المطلوبة  أوا جسديً  أوا الفرد نفسيً  إبعادوتعني  العزلة: .2
(. وتحتوي العزلة على ياصيتين Lubkin & Larsen , 2013 :35األشياص اآليرين )

نطوي العزلة الجتماعية ت إذ إنَّ (، )الوجدانيةالعزلة الجتماعية والعزلة العاطفية  :وهما، متميزتين
العزلة  عّرفبينما ت بالوحدة،على توليفة من انيفاض مستويات التفاعل الجتماعي مع تجربة الشعور 

وجود عدد قليل من التصالت  أوشعور الشيص بعدم الرضا مع امتالك  أنَّهاالعاطفية على 
 .(Fine & Spencer , 2009 : 4 )الجتماعية 

مما يؤدي  ؛المعلومات إيفاءضعف التجربة هو سبب مهم في  إنَّ  ضعف التجربة ) قلة الخبر  (: .1
تتجاهل، وان كل  أوقد ترفض  أنَّهافي وضع ل يسمح لهم بالكالم، والقلق من  أنَّهم فرادشعور األ إلى

الموظفين قد  فإنَّ  ،ذلك إلى(، باإلضافة Yidiz ,2013:36هذا بسبب عدم امتالك اليبرة الكافية )
من يالل التحدث مع  أيًضاليس فقط من يالل تجاربهم السابقة، ولكن يتعلمون سلوك الصمت 

يبار زمالئهم و  ثارة إن لديهم تجارب سابقة يبتعدون عن الموظفين الذي إذ إنَّ هم  بتجاربهم الشيصية، ا 
 & Harbaliogluمناقشتهم ) حّتى أومع رؤسائهم  أوالمشكالت مع زمالئهم 

Gultrkin,2014:154.) 
وبالتالي قد يحدث  ،يقوم بها من أجل أداء مهامه عدة أدوار أولكل فرد دور  المتباينة:توقعات الدور  .1

نتيجة وجود  أولتدايل دور الفرد مع األدوار األيرى في المؤسسة،  أوالصمت نتيجة لغموض الدور 
 بعض الريبة والشك في أدوار اآليرين.

دراكو  فراداأليتطلب الموقع الطبيعي في المؤسسات فهم  :هدافتضارب األ .7  ،هم مشتركةأهداف أنَّ هم ا 
الصمت قد ينشأ بسبب رغبة كل  أنَّ  إلها وتحقيقها وفق ما هو منشود، نجاز وأن التعاون ضروري إل

المنظمة، من  أهدافمنع اآلير من تحقيق  أو طرف في تحقيق مكاسب على حساب الطرف اآلير،
بسبب شدة التنافس على الموارد  أو( 4312مكافآت لنفسه)الوهيبي،  أوأجل الحصول على عوائد 
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المعدات، وياصة حين يستأثر طرف دون اآلير األجهزة و  أوالبشرية  أوالمالية  سواءً  ،المحدودة
 .هدافعن اليتالف حول الوقت الالزم لتنفيذ األ فضاًل المركز الوظيفي،  أوبالسلطة 

الشيصية التي تدفع الفرد لسلوك الصمت هي اليوف وضعف  سبابأهم األ أنَّ الباحث ويرى 
الشيص األقل يبرة تزداد مياوفه من اآلثار المترتبة على  حيث إنَّ التجربة، وهما مرتبطان ببعضهما، 

على  أقدرفهو  ،كثربالمؤسسة وبسياساتها وقوانينها أتحدثه، بينما تجد الشيص األكثر يبرة يعرف 
  عند المؤسسة.يبرته تجعل كالمه ورأيه مقبوًل  أو، التعبير بما ل يضر نفسه

، وضعف دارةاإل( وهي: مركزية Hester,2002:43هيستير) إليهاأشار  أيرى  أسبابوهناك 
غير المناسبة للمكان،  اإلداريةالقيادات  ،وافز المادية والمعنوية للمبدعينتفويض الصالحيات، قلة الح

الميتلفة، النشغال  دارةاإلضعف الولء التنظيمي، اليوف من التغيير، صعوبة التصال بين مستويات 
 الجديدة. فكارباألعمال الروتينية، ورفض األ

 أبعاد الصمت التنظيمي 2.2.5

 :اإلذعان أوصمت القبول  9.9.2.0

ملين، حيث يمسكون ألسنتهم عن ا من قبل العاا وسلبيً ا حرً يمثل هذا النوع من الصمت سلوكً 
 & Pinderفارق المعرفة، ولكن كنتيجة لالمبالة واليأس ) أوالحديث والكالم ليس بسبب اليوف 

Harlos, 2001 إذعاًناه ومعلوماته أفكار ب اإلدلء(. ويعبر هذا النوع من الصمت عن امتناع عن 
 Van Dyne etالصامتين عبر هذا النوع بشكل سلبي )  فرادللظروف والمواقف التنظيمية، ويتصرف األ

al,2003 ًوينأون بأنفسهم بعيد .)( ا عن األحداثPinder & Harlos, 2001 حيث يشعرون ،) َّبأن 
هذا النوع من الصمت يعتمد على التجاهات الواعية  فإنَّ فارق، ومن ثم  أيحديثهم لن يترتب عليه 

(. وفي هذا السياق يؤكد كال من) Cavus et al,2015)  إليهاللعاملين نحو المنظمة التي ينتمون 
Morrison& Milliken  , 2000 ) َّصمت القبول هو سلوك انسحابي قائم على الستسالم وعدم  أن

 الرغبة في البحث عن بدائل جديدة لتحسين ظروف العمل.

 الصمت الدفاعي:  9.9.2.9

لكونه  دفاعًياهديدات اليارجية، ويعتبر حماية النفس من الت إلىوهو سلوك متعمد واستباقي يهدف 
 فكاربحجب المعلومات واأل النظر في البدائل المتاحة، ثم يتبع ذلك قرار واع   أوينطوي على الوعي 
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التعبير  أنَّ كأفضل استراتيجية في حينها. وينطوي هذا النوع على حجب المعلومات بسبب اليوف من 
سينطوي على مياطرة شيصية، وربما يكون دافع الحماية الذاتية هذا بسبب اليوف  فكارواأل راءعن اآل

من أن تلصق به مسؤولية المشكلة، كذلك يتضمن هذا النوع حجب المعلومات عن األيطاء في العمل. 
(Beheshtifar et al., 2012 و .)لهذا النوع يلتزم العاملون الصمت لحماية أنفسهم من النتائج  وفًقا

هم حيال المشاكل واألحداث والموضوعات التنظيمية أفكار عن آرائهم و  اإلفصاحواقب المترتبة على والع
Erdirencelebi & Şendogdu, 2016)  صامًتايعبر عن تفضيل الفرد للبقاء  فإنَّه(، وبمعنى آير 

أكثر (، وهو يعد Pinder & Harlos, 2001ه )آراءبسبب التيوف من النتائج السلبية للتعبير عن 
، ويتضمن المعارف الكاملة والتدبر والتأمل حول الييارات التي يتيذ العاملون اإلذعانتكتيكية من صمت 

 Milliken etاآليرين ) إلىا برفض التعبير عن وجهات نظرهم ومعارفهم ومعلوماتهم من ياللها قرارً 
al,2003 لنفسي وفرص التحدث الصمت الدفاعي يرتبط بشكل مباشر بدرجة األمان ا أنَّ (، بمعنى

 (.Edmonson,1999المتاحة أمام الفرد دايل بيئة العمل )

 الصمت االجتماعي:  9.9.2.1

الحتفاظ   أوقيام الفرد بمنع  أنَّه( الصمت الجتماعي على Van Dyne et al,2003يفسر ) 
لتحقيق منافع لهم،  أووذلك مراعاة لمشاعر اآليرين  ؛ذات الصلة بالعمل راءواآل فكاراأل أوبالمعلومات 
هذا النوع من أنواع صمت العاملين هو سلوك عمدي  أنَّ ( على Korsgaard et al., 1997وهنا يؤكد )

وكذلك حماية اآليرين، وذلك من يالل اتياذ قرار  ،استباقي يهدف لحماية المنظمة والحفاظ عليها أو
ا عندما يحجب متعمدً  أيًضاره العامل لآليرين. ويظه االتي قد تسبب ضررً  راءاآل أوبحجب المعلومات 

(، وتعود Pinder & Harlos, 2001غية تحقيق النفع للمنظمة ككل )وظيفية سرية بُ  أفكارمعلومات و 
والتعاون  ت سلوك المواطنة التنظيمية، حيث يبنى على اإليثارأدبيا إلىجذور هذا النوع من الصمت 

(Mirmohhamdi & Marefat, 2014( وقد أشار .)Brinsfield., 2009 )الصمت الداعم  أنَّ  إلى
المتعلقة بقضايا ومشكالت العمل كشكل  راءعن تقديم المعلومات واآل حجاماإلللعالقات الجتماعية هو 

 والتعاون مع اآليرين والحفاظ على العالقات الجيدة معهم. اإليثارمن أشكال 

ي هذه األبعاد نجد أن الصمت يعد مفهوم الصمت التنظيمي مفهوما سلبيا، وبعد النظر ف
الجتماعي قد يحمل المعنى اإليجابي حيث أن الفرد يصمت من أجل اآليرين والمؤسسة، لكنه في بعض 
األحيان قد يكون سلبي اذا كان الفرد يصمت عن ميالفات زمالئه وتجاوزاتهم في العمل من أجل عدم 
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على المنظمة، ويراكم المشكالت الميفية التي قد احراجهم والمحافظة على العالقة معهم، وهذا يؤثر سلبا 
 تظهر بعد مدة وقد زادت وانتشرت مما يعقد من حلها.

 آثار ونتائج الصمت التنظيمي 2.2.4

ت نتائج عدد من الدراسات على مجموعة من اآلثار والنتائج السلبية للصمت التنظيمي  أّكدلقد 
( بوجود تأثير معنوي Vakola & Bouradas,2005على كل من الفرد والمنظمة، فقد أشارت دراسة )

سلبي للصمت التنظيمي على كل من مستويات اللتزام التنظيمي  والرضا الوظيفي لدى العاملين، كما 
التأثير السلبي لكل من الصمت الدفاعي وصمت  إلى( Acaray & Akturan,2015أشارت دراسة )

 & Tangiralaى العاملين، أما دراسة )القبول والذعان على سلوكيات المواطنة التنظيمية لد
Ramanujan, 2008 وجود مستويات مرتفعة من الصمت التنظيمي لدى العاملين  أنَّ ت على أّكد(   قد

زيادة الرغبة في  إلىوالتي تؤدي  ،دايل المنظمات  تعرض الفرد للكثير من الضغوط والمشكالت النفسية
الصمت التنظيمي يضعف بدرجة كبيرة من فرص  أنَّ ( Brinsfield., 2009ترك العمل. كما يؤكد )

حجامصمت العاملين و  حيث إنَّ التعلم التنظيمي،   سلًباهم عن المشاركة في قضايا ومشكالت العمل يؤثر ا 
للصمت التنظيمي  أنَّ العديد من العلماء  أّكدعلى قدرة المنظمة على تصحيح األيطاء والتعلم منها، و 

ها العاملين، ويبرز هذا التأثير في انيفاض األداء الفردي أفرادالمنظمة و واضحة على كل من  تأثيرات  
وبعض  ،والذي يتجلى في كثرة الغياب ودوران العمل ،فرادوالتنظيمي وتصاعد مستوى عدم الرضا بين األ

( . وتظهر آثاره األيرى على عملية صنع Bagheri & Nik,2012)  لوكيات غير المرغوب فيهاالس
حد  أومن يالل المتناع عن تقديم البدائل الميتلفة  ،في المنظمة دارةاإلاث التغيير الذي ترغبه القرار وا 

ردود الفعل السلبية تجاه التغيرات التي تحدث في األعمال  أوالمقترحات والبيانات الصحيحة لمتيذ القرار 
(Moosavia,2014.) 

الصمت التنظيمي قد يشيع حالة من  أنَّ  إلى( 4314:271(، و)سليم ، 111: 4337ويشير )الشوابكة ، 
 ؛العليا في المنظمة دارةاإلالسلبية والالمبالة تجاه ما يجري في المنظمة، بسبب ردود الفعل السلبية من 

 ويعمل على تدني الروح المعنوية والندفاعية لدى العاملين. اإلبداع،مما يقتل البتكار و 

( Morrison, Wheeler & Korndar,2011:718)  وليص الباحثون: موريسون وويلر وكورندار
 على المستوى الفردي كما يلي: أو مت التنظيمي على المستوى التنظيمياآلثار المترتبة على الص
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انيفاض جودة اتياذ القرارات التنظيمية ، فقدان التنوع في المدايالت  على المستوى التنظيمي:
، تقليل التعلم التنظيمي، زيادة احتمالية حدوث األزمات، تعد رفكاالمعلوماتية، فقدان التحليل الضروري لأل

 ا للتطوير والتغيير التنظيمي.ا يطيرً مانعً 

النبذ الجتماعي، ضعف التعاون، صعوبة تنفيذ الوظيفة بصورة جيدة، ومن ثم  على المستوى الفردي:
 .أيرى الحصول على فرص وظيفية  أوضعف احتمال الحصول على ترقية 

 الصمت التنظيمي على مستوى المنظمةمواجهة  2.2.7

مواجهة الصمت التنظيمي من  ( يمكن4311:441بومنقار ووادي، )الباحثان حسب ما يرى 
 :يالل

 تطوير سلوك الموظفين في بيئة العمل. .1
 رفع المعنويات وزيادة الرضا الوظيفي لدى العاملين. .4
 تقليل مستوى مقاومة التغيير في بيئة العمل. .0
بحيث يصبح التصال صمام أمان  والمنظمة،فتح قنوات اتصال جديدة وذات اتجاهين بين الموظف  .2

 الفرصة للموظف لحل المشكالت في بيئة العمل. إتاحةمن يالل  دارةلإل
 ة.اإلبداعيالجديدة و  فكارالتحفيز الذاتي للموظفين في طرح األ .1
الجديدة  فكارة للموظفين لطرح األإلبداعيايلق ثقافة من شأنها شحذ الطاقات الذهنية والقدرات  .1

 ة للمشكالت باستغالل الموارد المتاحة للمنظمة.اإلبداعيوابتكار الحلول 
 ية للفرد والمنظمة.نتاجالهتمام بتحسين الكفاءة ورفع اإل .7
 من يالل اعتماد مبدأ الالمركزية وتفويض الصالحيات. ،العمل إنجازتقليل الزدواجية في  .1
 عمل الجماعي بين الرؤساء والمرؤوسين.تشجيع روح ال .1

اعتماد سياسة من يالل  ،يمكن مواجهة الصمت التنظيمي على مستوى المنظمة أنَّهويرى الباحث 
تاحةهم، و أفكار العاملين وتقدير  آراءاحترام  أساسالمنظمة على  فرصة التعبير لهم من يالل عمل  ا 

وكذلك عقد ورش عمل واجتماعات  ميتصة،صناديق اقتراح والهتمام بهذه القتراحات من يالل لجنة 
وحل المشكالت  ،في وضع اليطط والمشاريع اإلداريةدورية يشارك فيها العاملون من ميتلف المستويات 

 التي تعترض المنظمة في عملها.
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 السلوك اإلبداعي للعامليني على أثر الصمت التنظيم 2.2.2

لها تأثير  فإنَّ اآلثار السلبية العديدة للصمت التنظيمي على المؤسسات بشكل عام،  إلىباإلضافة 
 Pentillaمما يؤثر على نجاح المؤسسة، ويؤكد ذلك )  ؛بشكل ياص اإلبداعي للعاملينسلوك العلى 

التصال هو المفتاح الرئيس لنجاح المنظمة، فإذا صمت الموظف انقطع هذا  أنَّ ( حيث يرى 2003:25,
دارته وبالتالي انعكس على األداء المنظمي من يالل قتله لإلبداع والبتكار  ،التواصل بينه وبين زمالئه وا 
دامة مشاريع سيئة التيطيط يلل واضح في المنتجات النهائية. ويرى  إلىوالتي تؤدي بالتالي  ، وا 

(souba et al., 2011 ) َّالصمت التنظيمي يعوق بدرجة كبيرة عملية التجديد والتطوير التنظيمي  أن
 فكارواأل راءلضعف فرص التصال وتبادل اآل نظًراوذلك  ،البتكار في مجال العمل أوويقلل من البداع 

سلوك صمت تفشي  أنَّ  إلى( 4311:17حول قضايا ومشكالت العمل الميتلفة، ويضيف )القرني، 
بداء ا  أو العزوف عن التعبير عن آرائهم، و العاملين حيال القضايا والمشكالت التي تواجههم في العمل، 

عواقب وييمة ونتائج سلبية على األداء  إلىات العمل قد يفضي إجراءمقترحات لتطوير وتحسين 
 التنظيمي بشكل عام، وعلى ديمومة المنظمة وصحتها المنظمية بشكل ياص.

تفشي سلوك الصمت التنظيمي لدى العاملين حيال القضايا والمشكالت التي  أنَّ  الباحث ويرى 
يؤثر سلًبا على السلوك اإلبداعي للعاملين، عزوفهم عن التعبير عن آرائهم  أوتواجههم في العمل، 

نَّ فطرة فالموظف الذي تسيطر عليه حالة الصمت يقل انتماؤه لمنظمته، فبالتالي تقل إنتاجيته ونشاطه، أل
ذا تمَّ كبتها فذلك ييلق مناًيا غير مريح في العمل، فبالتالي  اإلنسان تتعارض مع كبت اآلراء واألفكار، وا 

 ل يستطيع الفرد أن يبدع في بيئة تنظيمية ل تشجع على التعبير أو اإلدلء باألفكار.
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 تمهيد 2.3.1

مؤسسة تعمل في  أول يمكن الحديث عن منظمة  إذ ،ألي منظمة هو أمر مهم اإلبداعيالسلوك 
ل تصبح هذه  اإلبداعيالسلع ول تهتم بموضوع السلوك  أومجتمع تقدم له اليدمات  للعاملين فيها، وا 

 ؛وربما بعد فترة من الزمن تتالشى وتيتفي من المجتمع ،المنظمات والمؤسسات مجرد اسم في الواقع
والتطور والتقدم والحداثة حسب المتغيرات والظروف التي تطرأ  اإلبداعيبسبب عدم ممارستها السلوك 

بيئة تنظيمية مشجعة  إلى(. واإلبداع يحتاج 11: 4312،السالم )فيه المجتمع الذي تعمل  أوعلى الواقع 
ا عن أجواء الصمت والعزوف عن المشاركة، وتقديم المقترحات بعيدً  راءعن اآلعليه، تسمح بالتعبير 
وتشجيع وتنمية السلوك  ،توفير هذه البيئة الداعمة لإلبداع جهاز الشرطة البحريةحيث يتحتم على 

التحديات األمنية التي تواجه المجتمع الفلسطيني، وتحصينه من الجريمة واليتراق،  لمواجهة اإلبداعي
يدات األمنية من الدايل والموارد المتاحة، وكثرة التحديات والتهد اإلمكاناتا في ظل قلة يصوًص 
وك ، وسنتناول في هذا المبحث تعريف البداع والسلوك اإلبداعي والفرق بينهما، وأهمية السلواليارج

اإلبداعي، وأبعاده، ويصائصه، ومن ثم مستويات البداع، ومراحل العملية اإلبداعية، والعوامل المؤثرة 
 على تنمية السلك اإلبداعي، ومعوقاته.

 تعريف اإلبداع 2.3.2

ا كتلبية متطلبات غير معروف سلفً  اا جديدً ينتج شيئً  ألنأته بيئته هو استعداد ذهني لدى الفرد هيّ 
 (.11:4331ي)الطيطيالجتماعالواقع 

 اإلبداعيتعريف السلوك  2.3.3

 اهو السلوك الذي يكون أمرً  :األول ؛هو مصطلح يحتوي على أمرين مهمين اإلبداعيالسلوك 
هو البداع  :سلوك يمارسه الفرد قبل الوصول لإلبداع، والثاني بأنَّهيتسم  هإذ إنَّ  ،ألي عمل إبداعي اسابقً 

وهو مجموعة من السمات والقدرات والعوامل التي تظهر في سلوك الشيص المبدع بدرجة عالية". 
 منها: ،تعريفات عديدة اإلبداعي(، وللسلوك 17:4334الشربيني وصادق)

الفعل الذي يسبق اإلبداع، وبالتالي فهو ليس بالضرورة أن ينتج عنه  :بأنَّه( 1: 4314تعريف )الشواورة،
نمامبتكرة،  أويدمات جديدة  أوتائج ن ينبغي أن يمثل التجاه السائد والمرغوب بوجوده في كل منظمة  وا 
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 أوالفرد للموقف  إدراكهذا الفعل يبدأ من لحظة  فإنَّ أعمال تسعى لإلبداع والبتكار والتميز، وبالطبع 
 أوومات حوله وتقييم الحلول الظرف موضع اإلبداع والتحديث، ومن ثم مباشرة الهتمام به وجمع المعل

 البدائل المتاحة للقيام بايتيار البديل المناسب، وبالتالي وضعه موضع التنفيذ الفعلي في الميدان.

الجديدة والبعيدة من السياق التقليدي في التفكير  فكارعملية يلق األ :أنَّه (1: 4331)النوايسة، ه عّرفو 
 واقع مطبق وذي قيمة نافعة للمدرسة. إلى فكارواستحداث كافة طرائق وأساليب من شأنها تحويل هذه األ

والتي تتصف  ،الجديدة فكارتوليد األ أو إنتاجعملية  إلىيشير  بأنَّه( 41: 4310ويرى )رضوان،
 أجل النهوض بالمنظمات والمجتمع بأثره. باألصالة والقيمة والفائدة من

المجموعة( في  أوالتصرف المميز الذي يمارسه الفرد ) أوالسلوك  بأنَّه( 133: 1111ه )السالم،عّرفوي
السلوك الذي يسبق اإلبداع  أنَّهيدمة جديدة،  أوموقع العمل، وليس بالضرورة أن ينتج عنه نتاج جديد 

في حد ذاته عندما يمارسه صاحبه ألول مرة في موقع  افي صيغته النهائية وقد يكون هذا السلوك إبداعً 
 العمل.

والفنية المتدايلة في المنظمة من أجل  اإلداريةوهو عملية تتطلب التعاون والتنسيق بين األنشطة 
تطوير يدمة قائمة لغرض  أوحديثة باعتماد أساليب علمية لغرض تقديم يدمة جديدة  أفكار إلىالوصول 
 (.11: 4331المنظمة اليدمية في البقاء والنمو في البيئة التي تعمل بها )الراوي، أهدافتحقيق 

 :بأن ه اإلبداعييمكن تعريف السلوك  أن ه إلىويخلص الباحث من ذلك 

في عمله، مواكبة للتطور واستجابة لظروف العمل المتغيرة  الفرديمارسه  المتكرر الذيالتصرف غير  "
 ". اء بمستوى العمل واليدمة المقدمةلالرتق

 اإلبداعيالفرق بين اإلبداع والسلوك  2.3.4

 أويدمة تقدمها  أواإلبداع هو تقديم شيء جديد قد يتمثل في سلعة  أنَّ ( 133:4312يرى) السالم 
 أوالتصرف المميز الذي يمارسه الفرد  أوفهو السلوك  اإلبداعيتتبناها المؤسسة ألول مرة، أما السلوك 

سلوك  هإذ إنَّ سلع جديدة،  أويدمات  أووليس بالضرورة أن ينجم عنه نتائج  ،الجماعة في موقع العمل
اته عندما يمارسه الفرد ألول في حد ذ اوقد يكون هذا السلوك إبداعيً  ،يسبق اإلبداع في صيغته النهائية

 مرة في المؤسسة. 
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 اإلبداعيأهمية السلوك  2.3.5

يساعد المنظمة على العمل بصورة أفضل من يالل تحسين التنسيق  أنَّهتظهر أهمية اإلبداع في 
ة التي تمكن المنظمة من اإلبداعيتسهيل العمليات  إلىوالرقابة الدايلية والهيكل التنظيمي، كما يؤدي 

يجادو  ،ر ومواصلة عملهاالستمرا لى إحداث اإلبداعيالحلول  ا  ة للمشكالت التي تواجهها بكفاءة وفاعلية، وا 
، ويساعدها على التكيف والتفاعل مع المتغيرات اإلداريةالمنظمة وفي عملياتها  بناءية في إيجابتغييرات 

يجادالعاملين فيها، و يتها، والرتقاء بمستوى أدائها وأداء إنتاجالبيئية المحيطة بها، وتحسين  اكتشافات  ا 
جراءلوضع أنظمة ولوائح و  أفكارومقترحات و  ات وأساليب عمل جديدة مبدعة ويالقة، واألمر الذي ينجم ا 

عنه بروز برامج ويدمات يارج نشاطات المنظمة الرئيسة، وتحسين جودة المنتجات واليدمات التي 
(. ويعد السلوك 2013:209ها المالية)عوض،تقدمها للجمهور المستفيد من اليدمة وزيادة مديالت

ألنه بمثابة باعث على استنباط أفضل ما للقيادة  ؛المعيار الدقيق والصحيح لعملية التغيير اإلبداعي
والضباط، ويسهم في تقديم يدمات متميزة للمستفيدين تفوق توقعاتهم ويعزز بيئة العمل بالنفتاح والثقة 

على البعد الشيصي للفرد  سواءً أهمية  اإلبداعي(. وللسلوك Ventral,2003:55ويوفر الوقت والجهد )
 اإبداعيً  امن الناحية العملية حيث على المستوى الشيصي يرتقي بنفسه وبأسلوب حياته بإتيانه سلوكً  أو

في العمل  اإبداعيً  الم يأت أحُد به أما على المستوى العملي فهو يطور مؤسسته باتباعه أسلوبً  امميزً 
(. 00:  4311ربيع،  أبوالمياطر وتقديم رؤية ورسالة جديدة للمؤسسة هدفه تطويرها ونموها)  وتحمل
تكمن أهميته في المؤسسة واليدمة والفرد فنالحظ  اإلبداعي( أن السلوك 22:  4311عمرة،  أبووترى )

ويعزز روح المنافسة بينها وبين قريناتها  أيرى على مستوى المؤسسة تحسين سمعته مقارنة مع مؤسسات 
هو ابتكار شيء جديد ذو جودة عالية، أما  اإلبداعيالسلوك  ألنَّ من يالل جودة اليدمة التي تقدمها 

ية تميزه عن غيره من على مستوى الفرد تعطيه الفرصة في أن يحقق ذاته وأن يحصل على مكانة وظيف
 أيطرائق أسهل وأفضل للقيام بالعمل  يجادمهم في تحسين العمل وإلاإلبداع  أنَّ جراهام  أّكدالموظفين. و 

سلوك إبداعي، من يالل توفير  ىات بتحويل السلوك لدى أفرادها إلالعمل بذكاء عال حيث تقوم المنظم
 (. Graham 2000:118المبدعين وتوفير مناخ عمل مشجع) فرادالدعم لأل

كبيرة على كل المستويات، حيث بوجوده نستطيع  له أهمية اإلبداعيالسلوك  أنَّ ويرى الباحث 
يجادالتغلب على المشكالت و  د حلول لها، كذلك يمكننا من ابتكار أساليب عمل جديدة بعيدة عن التقلي ا 

 .فكاروالتطور السريع في األدوات واأل ر،والجمود وتواكب التغيير المستم
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  اإلبداعييات السلوك إيجاب 2.3.4

 اآلتيها على النحو إجماليات عديدة في أداء الوظيفة العامة ويمكن إيجاب اإلبداعيللسلوك 
 (: 12: 4317)حسن،

يكون   إذ ،مما يجعل المؤسسة في وضع مستقر ؛ستجابة لمتغيرات البيئة المحيطةالقدرة على ال .1
 لديها الستعداد لمواجهة هذه للمتغيرات بشكل ل يؤثر على سير العمليات التنظيمية.

 التنظيم بما يعود بالنفع على التنظيم والفرد. تحسين يدمات .4
الفرصة لهم في  إتاحةالمساهمة في تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملين في التنظيم عن طريق  .0

 ايتبار تلك القدرات.
 الستغالل األمثل للموارد المالية عن طريق استيدام أساليب علمية تتواكب مع التطورات الحديثة. .2
 المادية والبشرية المتاحة. اإلمكاناتإحداث التوازن بين البرامج اإلنمائية الميتلفة  و  القدرة على .1
الفرصة لها في البحث عن  إتاحةحسن استغالل الموارد البشرية والستفادة من قدراتهم عن طريق  .1

 الجديد في مجال العمل والتحديث المستمر ألنظمة العمل بما يتفق مع التغيرات المحيطة.

 اإلبداعياد السلوك أبع 2.3.7

بعد الطالع على عدد من األدبيات التي تناولت موضوع اإلبداع، لوحظ اتفاق بين العديد من 
(، وزريق 4317(، والبنا )4311عمرة ) أبومنهم  اإلبداعيالباحثين على اعتماد يمسة أبعاد للسلوك 

البعاد اليمسة شاملة  أنَّ احث بعض البعاد األيرى، ويرى الب إليها(، وباحثين آيرين أضافوا 4311)
 وهي ما يلي:   ،وسنعتمدها في هذه الدراسة

، ويعني اإلحساس بالمشكلة اإلبداعييعتبر هذا العنصر أهم عناصر التفكير  اإلحساس بالمشكلة: .1
حجمها وجوانبها وأبعادها وآثارها، وأهم  إلى عّرف، والتادقيقً  اورؤيتها رؤية واضحة، وتحديدها تحديدً 

 حيث إنَّ ما في األمر هنا الواقعية ورؤية الحقائق كما هي، واكتشاف العالقات بين هذه الحقائق، 
الموضوع المطروح للبحث، هو الذى يوحي باإلبداع، وكلما أجهد الشيص نفسه  أوالتشبع بالمشكلة 

ع ويبدع العالم ييتر  أنَّ جديدة نيرة، ولذلك  نجد  كارأف إلىفي دراسة المشكلة، زادت فرص التوصل 
، ويتقن أبعاده ويتعمق فيه ويحس به األنه يفهم هذا المجال جيدً  ؛في المجال الذي تيصص فيه

 (.183: 2010، آيرون ويتحمس له )عامر و 
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في فترة زمنية معينة، فالشيص المبدع  فكارعدد كبير من األ إنتاجويقصد بها القدرة على  الطالقة: .4
في فترة زمنية ثابتة مقارنة التي يطرحها عن موضوع معين  فكارشيص متفوق من حيث كمية األ

الطالقة  أنَّ  أي( 2002:21وسهولة توليدها )السليم، فكارلديه قدرة عالية على سيولة األ أي، هبغير 
 فكاركل فكرة من هذه األ أنَّ والتنوع، وهذا ل يعني من حيث الوفرة والكثرة  فكاريقصد بها غزارة األ
 اإبداعي، ولكن ربما كان عدد قليل جدً  إنتاج إلى أوحل مباشر للمشكالت  إلىتؤدي بشكل حيوي 

فكرة واحدة جديرة بأن تكون ذات استثمار إبداعي، كما يمكن  تقدير أهمية  أو فكارمن هذه األ
حل المشكالت من يالل عدم  إلىلكونها المحرك الرئيس للوصول  ؛الطالقة كأحد عناصر اإلبداع

 (.2011:27)المشوط،فكارواقتراح العديد من األ إيجادقنوطه من  أواستسالم المبدع 
ويوصف  ،جديدة ونادرة غير مألوفة أفكارواإلتيان ب فكاروتعني القدرة على التجديد في األ األصالة: .0

ويدركون  ،م أولئك الذين يستطيعون البتعاد عن الشائع والمألوفهبأنَّ األشياص ذو األصالة المرتفعة 
فاألصالة تعني  صيلة عن تلك التي يفكر بها اآليرون وحلول جديدة وأ أفكارويفكرون في  ،العالقات

ه جديدة مميزة غير مألوفة وتمثل األصالة أعلى أفكار ين، فير اآل أفكارالشيص المبدع ل يكرر  أنَّ 
 (.77: 4314الكليبي،اإلبداع )درجات سلم 

األشياء بمنظور جديد غير ما اعتاد عليه الناس، وللمرونة دور كبير  إلىويقصد بها النظر  المرونة: .2
 هما: ،نوعين إلىفي اإلبداعات التي نلمسها ونراها، ويمكن تقسيم المرونة 

حل  إلىي ينظر من ياللها ويقصد بها قدرة الفرد على تغيير الوجهة الذهنية الت :المرونة التكيفية -أ
ما يسمى بالجمود الذهني، وتسمى تكيفية  أوعكس التصلب العقلي  أنَّهامشكلة محددة، بمعنى 

 الفرد يحتاج لتعديل مقصود في السلوك ليتفق مع الحل السليم. ألنَّ 
وهي المرونة التي تظهر عند الفرد دون حاجة ضرورية يتطلبها الموقف،  :المرونة التلقائية -ب

نما ،فئة واحدة إلىمن الستجابات ل تنتمي  افيعطي الشيص عددً  عدد متنوع   إلىتنتمي  وا 
 (.2003:18)الصيرفي،

ا والبحث عن حلول له ،واألساليب الجديدة فكاريقصد بها أيذ زمام المبادرة في تبني األ المخاطر : .1
في الوقت نفسه، حيث يكون الفرد على استعداد لتحمل المياطرة والمسؤوليات المترتبة عن األعمال 

 (.2015:35التي يقوم بها)قدور،
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 اإلبداعيخصائص السلوك  2.3.2

البداع يصائص عديدة، حاول عدد من الكتاب والباحثين دراستها وتحديدها  أو اإلبداعيللسلوك 
 أوالجماعات  أوعلى مستوى المنظمات  سواءً لدعم وتنمية اإلبداع في العديد من األنشطة والمجالت، 

 وهي كاآلتي: ،( مجموعة من اليصائص التي تميز اإلبداع19 : 2010، ويذكر العاجز وشلدان)فراداأل

 درات عقلية في تحسس المشكالت والطالقة والمرونة واألصالة، ومواصلة التجاه.يتطلب ق .1
 عمل جديد. أواإلبداع عملية ذات مراحل متعددة ينتج عنها فكر  .4
 أو، فقد يكون في صورة منتج املموسً  اجهد اإلبداع وما ينتج عنه ليس بالضرورة أن يكون ماديً  .0

 رؤية معينة. أوفكرة  أويدمة 
 المجتمع. أوالمنظمة  أويمكن ممارسته على مستوى الفرد  فردية، لكناإلبداع ليس ظاهرة  .2
: ناء نضجه دايل ثالثة أشياء، وهي، لكن تبقي كامنة أثإبداعيةوبدايله قدرة  اإلنسانيولد  .1

 والعمليات الياصة بتفكيره. ،وسلوكه ،توجهاته
 اإلبداع وتنميته وتطويره. إدارةيمكن  .1
نماإنساني ل يقتصر على فئة معينة،  اإلبداع سلوك .7  اجميعً  فرادهو طاقة كامنة يتصف بها األ وا 

 ولكن بصورة متفاوتة.

 يصائص اإلبداع اإلداري، ونذكر منها: إلى(2008:15عيد ) أيًضاوقد أشار 

ما هو صواب اليوم  والزمان، وبعضعلم نظري تجريبي قابل للتبديل والتغيير بايتالف المكان  .1
 ، والعكس صحيح.اقد ُيلغي غدً 

ويواجه عدة  ،يعتمد اإلبداع على التفكير المتعمق الشمولي الذي يبحث المشكلة من جميع جوانبها .4
 حلول متكافئة لها.

مهارة موجود في كل انسان، ولكن بنسب متفاوتة من  أنَّهمن أهم ما يميز البداع  أنَّ ويرى الباحث 
في تفكيره، لكنه ل  إبداعلديه  اوأنه يزيد وينمو بالتدريب والتعلم والممارسة، فقد تجد شيًص  يرشيص آل

قد ظهر البداع على سلوكه بل شمل  آيرلديه ضعف في العلم والممارسة، وتجد  ألنَّ  ؛يمارسه سلوكا
ر بمشاكل العمل ستموالممارسة والحتكاك الم ،أغلب أفعاله ونشاطاته بفعل التعلم والتدريب المستمر

 تدريب وممارسة.  إلىلذلك البداع مهارة تحتاج  ؛والتغلب عليها
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 اإلبداعيمجالت السلوك  2.3.2

 (: 21: 4311عمرة،  أبوة المجالت األساسية اآلتية ) اإلبداعيات نجاز تتضمن اإل

 إحداث تغيير في التوجه مثل إقرار سياسة تحديد سعر جديد. أيتفعيل سياسة جديدة،  .1
 سوق جديدة. إيجاد أو اتطوير منتج جديد تمامً  أيفرصة جديدة،  إيجاد .4
استيدام  أوجراءات عمل جديدة إ أوتبني عملية تشغيل جديدة  أياستيدام أسلوب جديد،  .0

 تكنولوجيا جديدة.
تبني  أوا عادة التنظيم و إحداث تعديل على الهيكل الرسمي،  أيتصميم هيكل تنظيمي جديد،  .2

 (.4331:014روابط جديدة بين وحدات العمل)العميان، إيجاد أو، هيكل تنظيمي جديد

 مستويات اإلبداع 2.3.11

يمسة  إلىومن األمثلة على ذلك تقسيم اإلبداع  اإلبداع،تعددت تقسيمات الباحثين لمستويات 
 وهي: 2009:10)ين ) آير شاهين و  عن ( نقاًل Taylorمستويات كما يذكر )

 في الرسومات العفوية.اإلبداع الذي يتسم بالتعبير: الذي يظهر  .1
 اليصيب: كما في النتاجات الفنية والعملية المقيدة بضوابط نسبية. أواإلبداع المنتج  .4
 اإلبداع الذي ينتج عنه ايتراعات: الذي يظهر من يالل الجدة في العمل واألسلوب. .0
 اإلبداع التجديدي: ويتجلى في إديال تحسينات عن طريق التعديل. .2
 أونظرية  أومبدأ  إلىويتحقق فيه الوصول  ،أعلى مستويات اإلبداع وأندرهاق: وهو اإلبداع اليالّ  .1

 .حركات بحثية جديدة في آفاق علميةبروز مدارس و  أو، يترتب عليه ازدهار اافتراض جديد كليً 
تفكير يعمل على تحقيق عالقة بين أجزاء  أنَّهاإلبداع على  إلىن ينظر هناك مَ  :اإلبداعيالتفكير  .1

 له أربعة أطوار: التحضير، الحتضان، اإللهام، ثم التحقق. أنَّ اليبرة، وذكر 

 ةاإلبداعيمراحل العملية  2.3.11

عملية اإلبداع تتضمن  أنَّ (2012:263)آيرون الطراونة و  عن يعتبر الكاتبان كرايتنز وكيني نقاًل 
 المراحل اليمس اآلتية:
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اإلعداد: المدة التي يقضيها الفرد في التعلم والقراءة والتدريب في العمل وحضور مرحلة  .1
 المؤتمرات والندوات.

 مرحلة التركيز: يقوم الفرد بتركيز اهتماماته وجهوده على المشكلة. .4
 مرحلة الحتضان: ينيرط الفرد في أعماله اليومية بينما يجول ذهنه في البحث عن المعلومات. .0
يجادم: يتم ربط المعلومات التي يبحث عنها و لهامرحلة اإل .2  العالقات فيما بين األشياء. ا 
 تعديلها. أومرحلة اإلثبات والتحقق: إعادة العملية بكاملها من أجل إثبات الفكرة  .1

ها ضمن مرحلة التحضير كما يذكر شاهين إدراجوالتركيز يمكن  عدادمرحلة اإل أنَّ ويرى الباحث 
 والتحقق. ،لهامواإل ،والحتضان ،ضيرالتح :وهي ،، ليمر البداع بمراحل أربعة 2009:10)ين ) آير و 

 اإلبداعيالعوامل المؤثر  على تنمية السلوك  2.3.12

في المنظمات المعاصرة  اإلبداعيهنالك عوامل كثيرة ومتعددة لها تأثير مباشر على تنمية السلوك 
( 031:4334)العميان، ،(133:4312))السالم،  :اآلتيويمكن إيجاز هذه العوامل على النحو  ،والحديثة

 ((.472:4314، آيرون و )الطراونة و 

مرونة التنظيم: وهي قدرة التنظيم على الستجابة والتكيف مع المتغيرات الدايلية واليارجية لبيئة  .1
 العمل 

ير بينما األعمال الحيوية تث ،الملل وعدم اإلبداع إلىطبيعة العمل: األعمال الروتينية تؤدي  .4
درجة التحدي التي  أنَّ ق، فقد كشفت العديد من الدراسات التفكير اليالّ  إلىالتحدي لدى الفرد وتدفعه 

تتفوق درجة  ى مستويات اإلبداع لديه، على ألّ في التأثير عل اواضحً  اتوفرها وظيفة الفرد تلعب دورً 
 . اإلبداعيعلى سلوكه  سلًباالتحدي على إمكانات الفرد وقدراته، ما يؤثر 

ية كأساس للمكافأة المادية والمعنوية، نتاجواإل نجاز: عندما تؤكد المنظمات على اإلنجازأهمية اإل .0
 ذلك يعزز البداع.  فإنَّ 
مما يؤثر على تحقيق  ؛التنمية والتدريب: حيث تعكس اهتمامات المنظمة تنمية العنصر البشري  .2

 .فرادة لدى األاإلبداعيالمنظمة من يالل تنمية القدرات  أهداف
فالمكافأة  ،تعديله أوالعقاب هو تكرار سلوك معين  أوأنماط الثواب والعقاب: فالهدف من المكافأة  .1

 تمنح للمبدع.
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ين وتقليدهم في سلوكهم ير درجة الستقاللية لدى الفرد: إن التقيد باألنماط السلوكية السائدة لآل .1
 آراءالتميز ولستقاللية وعدم اللتزام ب إلىلميل يقلل من فرص البتكار واإلبداع لدى الفرد، أما ا

 (. 11:4334لديهم )الكبيسي،  اإلبداعيين فمن شأن ذلك أن يسهم في تطوير السلوك ير اآل
التحدي: حيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لكي يمارس اليبرة ومهارات التفكير  .7

بشكل جيد لكل المعلومات الياصة بالعاملين، وهذا  ا، حيث يجب على المدير أن يكون واعيً اإلبداعي
ة والطاقة البتكارية )الليثي، اإلبداعيبدوره يحفز الدوافع الجوهرية الكامنة للشيص ليلق القدرة 

4331 :01-01 .) 
فالمنظمات لألسف تقتل اإلبداع  ،الوقت والمال يدعمان اإلبداع حيث إنَّ المصادر والموارد:  .1

المهام )المرجع السابق:  إنجازمما يستحيل معه  ؛يالل تبني سياسة تحديد الزمن وذلك من ؛اروتينيً 
01-01 .) 
 ،الجماعة أفرادالمناخ المالئم يسمح بتواصل المعلومات وتبادلها بين  حيث إنَّ المناخ المالئم:  .1

الكشف عن ظواهر جديدة من يالل  أوالجديدة  فكاراأل يجادويكون هذه المناخ تربة يصبة إل
جراء التصحيحات بثقة وتعاون لكل ما يعرض من  ،مليات الضبط والمراقبة المتبادلةع  أفكاروا 

 (. 71:1113ونشاطات )روشكا، 
والدعم السياسي كفيل بنقل عمليات اإلبداع من مستوى  دارةاإلعوامل سياسية: إن توفر  .13

ة الكامنة في ياليا المجتمع )العواد، اإلبداعيوتحفيز الطاقات  ،المجتمع أومستوى المنظمة  إلىالفرد 
42:4331  .) 

عوامل موضوعية: تغطي مساحة اإلبداع جوانب الحياة البيئية والعلمية واإلدارية  .11
للطبيعة  وفًقاوالصناعية والزراعية كلها وتقع جميعها ضمن دائرة الممكن إن ايتلفت درجة السهولة 

 (. 41مادية )المرجع السابق:العقلية والتنظيمية وال اإلمكاناتالموضوعية و 

وتدريب وتحدي واستقاللية وحب لالبتكار  أفكارالعوامل الفردية من قناعات و  أنَّ ويرى الباحث  
لدى الفرد، ووجود هذا الفرد ضمن بيئة عمل  اإلبداعيوعدم التقليد من أهم العوامل التي تنمي السلوك 

أعمال غير روتينية تتوفر فيها مساحة لالجتهاد والبتكار، فهذا يصل بالسلوك  نجازمشجعة على إل
 القمة، ويحقق نتائج عالية الجودة.  إلى اإلبداعي
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 اإلبداعيمعوقات السلوك  2.3.13

بيئة مناسبة من أجل إظهارها وتهذيبها  إلىعبارة عن قدرات مولودة تحتاج  اإلبداعيالسلوك 
نضاجها، وأشارت العديد من ا حقيقة وجود معوقات متنوعة تحول دون تنمية  إلىلدراسات والمراجع وا 

 وهي:  ،(11:4334يذكره )حمود،  أهم هذه المعوقات ما ، ومناإلبداعيالسلوك 

 المعوقات الفردية:  9.1.01.0

والتي قد تنشأ  ،والتي تنتج بتأثير البيئة المحيطة ،وهي معوقات تتعلق بشيص وذات الفرد نفسه
وتتمثل في )ضعف الثقة بالنفس، الميول لمجاراة الواقع، الحماس المفرط واستعجال  ،مع الفرد منذ طفولته

ين، ير العتماد على اآل إلىالنتائج، عدم القدرة على تحمل المياطر، الرغبة في تجنب الفشل، الميل 
 انيفاض شعور الفرد بأهمية األعمال التي يقوم في الغالب بأدائها(.

 المعوقات التنظيمية:  9.1.01.9

المعوقات الناتجة عن التنظيم الذي يعمل فيه الفرد كالقوانين واألنظمة المؤسسية، فالسياسات  وهي
واإلجراءات والهيكل التنظيمي وفلسفة اإلداريين، ونمط السلطة ونمط القيادة، ونظم التصال  هدافواأل

اإلصرار على  ،لتفصيلية، اإلجراءات التنفيذية االمستيدمة، وتتمثل تلك المعوقات في )المركزية الشديدة
أساليب عمل موحدة، النمطية في هياكل التنظيم ونظم العمل، التركيز على األيذ بالتيصص الضيق، 
التمسك بالتقاليد وعدم الترحيب بالتجديد، النغالق التنظيمي وضعف التصالت بالمناخ اليارجي، 

، عدم ثقة بعض القادة بأنفسهم والعاملين معهم، اللتزام الحرفي بالقوانين والتعليمات واألنظمة واإلجراءات
 المنظمة(.  إدارةمؤهلة وكفاءة في  إداريةعدم وجود قيادة 

 المعوقات االجتماعية والثقافية:  9.1.01.1

ما  اوالتي غالبً  ،العقائد والعادات واألعراف والتقاليد والتجاهات السائدة في المجتمع جميعوتتضمن 
تحول دون تنمية وتعزيز القدرات  أنَّهاكما  ،الجماعي أوالفردي  اإلبداعيتجاه السلوك  املحوظً  اتقف عائقً 
 اإلبداعية، ويؤكد الباحثون على أهمية العوامل الجتماعية والثقافية في تنمية السلوك اإلبداعيوالمهارات 
ويزرع الشوك في طريق المبدعين سيكون أداة قتل  ،المجتمع الذي يحارب التغيير والتطوير أنَّ للفرد، كما 

األسرة التي تنمي روح اإلبداع والتفكير في نفوس  إلىه، ونحن في حاجة أفرادلروح اإلبداع والطموح بين 
والقهر وهضم حقوق أبنائها وعدم  األسرة التي تعتمد على التسلطية ألنَّ  ؛عن القهر والتسلط اأبنائها بعيدً 
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 للتعبير عن آرائهم واستقالليتهم ستكون عقبة في طريق التفكير المبدع ألبنائهاعطائهم الفرصة إ 
 (. 24:1113)عبدالوهاب، 

 المعوقات البيئية:  9.1.01.4

ها إنَّ  إذ ،المتغيرات المتعلقة بالجوانب القتصادية والسياسية والتنموية والصحية جميعتتضمن و 
الفرد والجماعة والمجتمع  إلىية للنظر إيجابلم تقترن بنزعة  إذاة اإلبداعيتمثل عوائق قاتلة لإلمكانات 

 (.414:4334حمود، ) سواء على حد  

المعوقات التي تحول دون ممارسة الفرد لإلبداع،  أهمالمعوقات التنظيمية من  أنَّ ويعتقد الباحث 
 اإلبداعيسة السلوك فلن يستطيع ممار  إبداعيةتليها المعوقات الفردية، فمهما تمتع الفرد بصفات وقدرات 

الجديدة والقتراحات، ويحارب  فكارفي ظل نظام عمل صارم القوانين والتعليمات والسياسات، ونابذ لأل
ول يتحمل المياطرة وغير قادر على  ،التغيير، وكذلك األمر لن يستطيع الفرد الذي يفقد الثقة بالنفس

 .اعفي أفضل بيئة مشجعة وداعمة لإلبد اإلبداعيالتفكير بشيء جديد أن يمارس السلوك  أوالقتراح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 : جهاز الشرطة البحرية الفلسطينيالمبحث الثالث 1.1

 ويشتمل على:

 تعريف عام. 4.2.1

 الرؤية. 4.2.4

 الرسالة. 4.2.0

 القيم. 4.2.2

 الغايات. 4.2.1

 الرئيسية. هدافاأل 4.2.1

 مهام جهاز الشرطة البحرية. 4.2.7

 هيكلية جهاز الشرطة البحرية. 4.2.1

 

 

 



 

22 
 

 تعريف عام 2.4.1

من مكونات وزارة الدايلية واألمن  أصياًل  امهمً  االشرطة البحرية الفلسطيني جزءً يعتبر جهاز 
 األمنم، وتقع على عاتقه مهام بسط 4311عيد تشكيله كجهاز مستقل في سبتمبر من العام الوطني ، أُ 

 (.0: 4317، نجازوالستقرار فيما يتعلق بأمن وحماية الحدود الساحلية لقطاع غزة )عام من اإل

 الرؤية 2.4.2

 األمنُتسهم في تحقيق  ،نحو شرطة بحرية ذات كفاءة ومهنية تعمل وفق العقيدة األمنية الوطنية
 (.4: 4311والستقرار )اليطة الستراتيجية لجهاز الشرطة البحرية، 

 الرسالة 2.4.3

تأمين الشريط الساحلي والمياه اإلقليمية، والمحافظة على النظام  إلىيسعى جهاز الشرطة البحرية 
المادية  اإلمكاناتالعام من يالل يطط التطوير والتحديث المستمر المعتمد على توفير الموارد البشرية و 

تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل، قائمة على روح التعاون والمبادرة  فعَّالةوالتقنية، وفق يطط أمنية 
 وتفعيل الشراكة بين ميتلف الجهات ذات العالقة )المرجع السابق(.

 لقيما 2.4.4

 الولء والنتماء.        .1
 الشراكة والتعاون. .4
 القيادة والعمل بروح الفريق. .0
 المصداقية والشفافية. .2
 النزاهة والعدالة. .1
 األصالة والتطور )المرجع السابق(. .1
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 الغايات 2.4.5

 الرؤيةالوطني والحضاري، ومن يالل للدور  قيادته اليالدة، وفهم ة الجهازمن رسال اانطالقً 
)اليطة  اآلتيعلى النحو  الجهاز لبعيد والقريب فقد كانت غاياتلمستقبل ااالواضحة واستشراف 

 :(0-4: 4311الستراتيجية لجهاز الشرطة البحرية، 

 الرتقاء باألداء العام لجهاز الشرطة البحرية.  .1
 تعزيز سيادة القانون. .4
 والستقرار والحد من الجريمة. األمنتحقيق  .0
 مع الجهات ذات العالقة.تعزيز التواصل  .2
 البحري. اإلنقاذتعزيز يدمات  .1
 .مواكبة التطور التكنولوجي والمعلوماتي .1

 الرئيسية هدافاأل 2.4.4

 الرئيسية التي ينبثق منها مجموعة هدافينبثق من كل غاية من الغايات السابقة مجموعة من األ
 واألنشطة التي سيتم من ياللها يعالمشار  يتم تحديد، ثم بعد ذلك ارعية األكثر تيصًص الف هدافمن األ
 بق(:)المرجع السا لكل غاية من الغاياتالرئيسية  هدافاألوفيما يلي عرض ، هدافالغايات واأل تحقيق

 .الغاية األولى: الرتقاء باألداء العام لجهاز الشرطة البحرية

 :ةالرئيسي هدافاأل
 تنمية الموارد البشرية في جهاز الشرطة البحرية. .1
 منظومة العمل المؤسسي لجهاز الشرطة البحرية.تطوير  .4
 تطوير األداء المالي لجهاز الشرطة البحرية. .0
 تطوير منظومة التيطيط والجودة دايل جهاز الشرطة البحرية. .2
 تطوير األداء اإلعالمي لجهاز الشرطة البحرية. .1
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 .الغاية الثانية: تعزيز سياد  القانون 
 :ةالرئيسي هدافاأل

 واستحداث مقترحات قوانين جديدة. ،تطوير بعض القوانين القديمةالمساهمة في  .1
 تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية. .4

 .والستقرار والحد من الجريمة األمنالغاية الثالثة: تحقيق 
 :ةالرئيسي هدافاأل

 وحماية الجبهة الدايلية. األمنتعزيز دور جهاز الشرطة البحرية في حفظ  .1
نفاذ القانون في مناطق اليتصاص. األمنتحقيق  .4  وا 
 .أشكال اليتراق األمني جميعتحصين المجتمع الفلسطيني من  .0
 مكافحة التجسس والتيابر. .2
 تعزيز حماية الحدود الساحلية. .1

 .الغاية الرابعة: تعزيز التواصل مع الجهات ذات العالقة
 :ةالرئيسي هدافاأل

 والمصطافين.تعزيز التنسيق والتواصل مع الصيادين  .1
 التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العالقة. .4

 .البحري  اإلنقاذتعزيز خدمات الغاية الخامسة: 
 تعزيز قدرات ومقدرات الدوريات البحرية. .1
 تنفيذ برامج تدريبية في مجال الدوريات البحرية. .4
 تطبيق اشتراطات السالمة في المرافئ وأماكن الصطياف. .0

 .التطور التكنولوجي والمعلوماتيالغاية السادسة: مواكبة 
 :ةالرئيسي هدافاأل

 مرافق الجهاز. جميعتعزيز التحول اإللكتروني في  .1
 .تطوير األنظمة المعلوماتية الياصة وشبكات التصال .4
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 جهاز الشرطة البحرية واختصاصاته مهام2.4.7

يقع على عاتق جهاز الشرطة البحرية العديد من المهام التي تيتص بالعمل البحري واألمني في 
 :(2: 4317، نجازعام من اإل) يليها كما إجمالالمنطقة الساحلية لقطاع غزة، ويمكن 

( كم ضمن العرض 01البالغ طولها ) ،إحكام السيطرة على الحدود البحرية الغربية لقطاع غزة .1
 .االحدود المصرية جنوبً  حّتى )التساع( المسموح به، والتي تمتد من بيت لهيا شمالً 

 اعتداء عسكري من البحر. أيالمساهمة في الدفاع عن المياه اإلقليمية وعن الساحل ضد  .4
سموح به في المياه منع عمليات التهريب والتسلل بكافة أنواعها ضمن العرض )التساع( الم .0

 اإلقليمية.
متابعة وتنظيم شؤون الصيادين في البحر وموانئ الصيد، ورفع اإلشارات األمنية المتعلقة بهم  .2

 لجهات اليتصاص.
 للمصلحة العامة. االتنسيق والتكامل مع كافة الوزارات والهيئات العاملة في منطقة الساحل، تحقيقً  .1
 اإلقليمية من أجل البيئة.مراقبة التلوث البحري في المياه  .1
 أثناء الكوارث واألزمات. اإلنقاذمساعدة السلطات المدنية في عمليات اإليالء و  .7
 القيام بمهام ميدانية برية بتعليمات من وزير الدايلية في المناطق المتايمة للساحل. .1
 ضبط وتنظيم حركة المراكب السياحية بالتنسيق مع الوزارات الميتصة. .1

البحرية للتحقق من  المراكبتسيير الدوريات البحرية لمنع الصيد غير المشروع، وتفتيش  .13
 هويتها وملكيتها.

 .ام بعمليات الغطس والبحث الضروري القي .11
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 هيكلية جهاز الشرطة البحرية 2.4.2

 

 ( الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة البحرية2شكل رقم )2
 

 (9107 ،بالجهاز دار اإلو التنظيم  إدار المصدر: )

 

 

مدير عام جهاز الشرطة البحرية

مساعد المدير لشئون اإلدارات المتخصصة

إدارة شئون الصيادين

إدارة خفر السواحل

إدارة القوات الخاصة

مساعد المدير لشئون التدريب

إدارة التدريب

إدارة المعهد

إدارة اإلتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات

إدارة العالقات العامة 
واإلعالم

شإدارة الرقابة والتفتي

مساعد المدير لشئون المحافظات

محافظة الشمال

محافظة غزة

محافظة الوسطى

محافة خانيونس

محافظة رفح

نائب المدير العام إدارة األمن الخاص

دائرة مكتب المدير العام وحدة الشئون القانونية

إدارة العمليات المركزية إدارة التنظيم واإلدارة

إدارة المالية وحدة التخطيط والتطوير

إدارة اإلمداد والتجهيز إدارة أمن الساحل
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 ملخص الفصل 1.1

من يالل النظر في األدب النظري لموضوعي الصمت التنظيمي والسلوك اإلبداعي تبين الرتباط 
الوثيق بين حاجة كل مؤسسة إلى تعزيز السلوك اإلبداعي لعامليها، وضرورة الحد والتيلص من الصمت 

تلقائيا التنظيمي الذي يؤثر سلبا على المؤسسة، وتبين أيضا أن إجراءات الحد من الصمت التنظيمي 
تعزز من السلوك اإلبداعي، فعندما تتاح فرص التعبير والمشاركة والدلء باألفكار، فإن ذلك يعزز من 
السلوك اإلبداعي للفرد ويشجع على البتكار، وتبين من يالل التعرف على جهاز الشرطة البحرية في 

حد من الصمت التنظيمي، بما يعينه المبحث الثالث أنه بحاجة ماسة لتعزيز السلوك اإلبداعي لمنتسبيه وال
 على أداء مهامه ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهه.  
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 الدراسات السابقة الثالث:الفصل  3
 ويشتمل على:

 التنظيمي( )الصمتالدراسات التي تناولت المتغير المستقل المبحث األول:  0.1

 (اإلبداعي )السلوكالدراسات التي تناولت المتغير التابع المبحث الثاني:  0.4

 المبحث الثالث: التعقيب على الدراسات السابقة. 0.0
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 األول: الدراسات التي تناولت متغير الصمت التنظيمي المبحث 1.1

 : الدراسات المحليةأوًل  3.1.1

 الباحث.وجد دراسات محلية في موضوع الصمت التنظيمي على حد علم تل  

 : الدراسات العربيةاثانيً  3.1.2

واقع الصمت التنظيمي لدى قائدات المدارس الثانوية  :( بعنوان2118 والبكر،دراسة )حوالة  (1
 بمدينة الرياض

واقع الصمت التنظيمي لدى قائدات المدارس الثانوية بمدينة الرياض،  إلى عّرفهدفت الدراسة الت
 تمَّ ه وسبل التغلب عليه من وجهة نظر المعلمات والمشرفات التربويات بوسط مدينة الرياض. حيث أسبابو 

( 13( معلمة، و)144حيث بلغ المجتمع ) الدراسة،استيدام المنهج الوصفي، ومثل مجتمع الدراسة عينة 
لت(. وقد %71.11(، وكانت نسبة الستجابة )114ي )إجمالمشرفة، ب مستوى  أنَّ  الدراسة إلى توصَّ

ممارسة القائدات بمدارس الثانوية ألبعاد الصمت التنظيمي، من وجهة نظر المعلمات والمشرفات 
، وأوصت بالهتمام بتطوير مناخ داعم %11.2التربويات، جاءت بمستوى ممارسة )متوسطة(، بنسبة 

 يمية.لمناقشة قضايا ومشكالت التنظيم، لكسر سلوك الصمت التنظيمي في المؤسسات التعل

" تأثير جود  الحيا  الوظيفية على الصمت التنظيمي في :( بعنوان2118واألشول،  )شاوشدراسة  (2
 "اليمن-والتكنولوجياجامعة دار السالم الدولية للعلوم 

دراسة تأثير جودة الحياة الوظيفية على الصمت التنظيمي لدى العاملين في  إلىهدف البحث 
من يالل جمع البيانات  ،هذه الدراسة إجراءجامعة دار السالم، وقد استيدم المنهج الوصفي التحليلي في 

 تلهذا الغرض، وبعد تحليل البيانا انموذج استبانة يصيًص أمن مصادرها األولية والثانوية، وصمم 
العاملين لديهم مستويات متوسطة من  أنَّ ( كشفت النتائج Spss)اإلحصائيتيدام برنامج التحليل باس

، وأوصت بالعمل على التقليل من تيوف المرؤوسين من ردود الفعل %55.2الصمت التنظيمي بنسبة 
في الجامعة،  المرتبطة بقضايا العمل فكاراأل أوالقتراحات  أوالسلبية لرؤسائهم من تقديمهم للمعلومات 

وما يترتب على ذلك من نتائج غير مرضية من يالل فتح قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة بين 
 الرؤساء والمرؤوسين.



 

12 
 

( بعنوان "أثر العزلة التنظيمية في تفسير العالقة بين الصمت التنظيمي ونية 2118 علي،دراسة ) (3
 ترك العمل"

هدفت الدراسة لمعرفة تأثير العزلة التنظيمية في تفسير العالقة بين الصمت التنظيمي ونية ترك 
العمل لدى مجتمع األساتذة وهيئة التدريس العاملة بولية اليرطوم، واستيدمت المنهج الوصفي التحليلي، 

استبانة وبلغت  380ع على مقاييس دراسات سابقة، وتم توزي بناءً كأداة للدراسة  الستبانةحيث صممت 
لت، وقد %87نسبة السترداد  توفر الصمت التنظيمي لدى عينة الدراسة بدرجة موافقة  إلىالدراسة  توصَّ

ية بين الصمت التنظيمي ونية ترك العمل، وأوصت بتطبيق إيجاب، وأظهرت عالقة  %69.3بنسبة 
 الدراسة عل باقي المؤسسات الحكومية والياصة.

م( بعنوان "أثر المضايقة التنظيمية والثقة في المشرف كمتغيرين وسيطين 2018)مرسي، دراسة (4
 في العالقة بين اإلشراف السيء والصمت التنظيمي"

فحص العالقة بين اإلشراف السيء والصمت التنظيمي. وعبر العتماد على  إلىهدفت الدراسة 
 نتاجاملين في شركة شرق الدلتا إلمرؤوسا من الع 411رئيسا و 71دراسة ميدانية تمت على عينة قوامها 
المقاييس الواردة في الدراسات السابقة  إلى استناًداها إعداد تمَّ الكهرباء باستيدام قائمة استقصاء 

ية ومعنوية بين إيجابوجود عالقة ارتباطية  إلىالمالئمة، انتهت الدراسة  حصائيةاإلوباستيدام األساليب 
متغيري المضايقة التنظيمية والثقة في  أنَّ  أيًضااإلشراف السيء والصمت التنظيمي، كما أوضحت 

ا العالقة بين الشراف السيء والصمت التنظيمي، وأوصت الدراسة بتحفيز المشرف يتوسطان جزئيً 
منحهم المكافآت المادية جراء هم ومقترحاتهم وذلك عبر أفكار بآرائهم و  اإلدلءالعاملين وتشجيعهم على 

 مساهمتهم في تطوير أساليب العمل بالشركة.

(، بعنوان: أثر الصمت التنظيمي على القدرات الرئيسة للسلوك التنظيمي 2117دراسة )صكر، (5
 عينة من منتسبي مديرية شرطة كربالء المقدسة. راءدراسة تحليلية آل ييجاباإل

، ييجاباإلمعرفة أثر الصمت التنظيمي في القدرات الرئيسة للسلوك التنظيمي  إلىهدفت الدراسة 
تطبيق الدراسة على عينة من ضباط شرطة مديرية كربالء من رتبة رائد فما دون للحصول على  تمَّ حيث 

 اإلدارية( فردا يمثلون المستويات 143من يالل توزيع استبانة على عينة عددها ) الالزمة،المعلومات 
لتقسام. حيث لوسطى والدنيا في ميتلف األا كان من  ،مجموعة من الستنتاجات إلىالدراسة  توصَّ
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، وأن توفر الصمت التنظيمي في % 14.1وجود الصمت التنظيمي جاء بنسبة موافقة بنسبة  أنَّ  :أهمها
وجود عالقة عكسية قوية بين الصمت  أي،  ييجاباإلالمؤسسات يسهم في تدني السلوك التنظيمي 
العليا أقوى  دارةاإلضعف دعم  ُبعد أنَّ ، واتضح ييجاباإلالتنظيمي والقدرات الرئيسة في السلوك التنظيمي 

العليا  دارةاإل، وأوصت بضرورة قيام ييجاباإلا بالقدرات الرئيسة للسلوك التنظيمي ا عكسيً البعاد ارتباطً 
التباحث والمناقشة والمداولة بكل ما يتعلق بحيثيات العمل  إلىفيها والسعي بتكثيف الجتماعات مع موظ

 وسماع آرائهم ومقترحاتهم والعمل بمقترحاتهم والهتمام بها.

م( بعنوان "العالقة بين الصمت التنظيمي والحتراق الوظيفي: دراسة تطبيقية 2017دراسة)البنوي، (6
 الزقازيق"على األطباء البشريين في مستشفيات 

األطباء  ىيفي لداستهدفت الدراسة تفسير طبيعة العالقة بين الصمت التنظيمي واليتراق والوظ
جمع البيانات األولية المتعلقة  تمَّ ، وباستيدام قائمة الستقصاء يين في مستشفيات جامعة الزقازيقالبشر 

األطباء البشريين في هذه من  231بمتغيرات الدارسة من يالل استيدام أسلوب الحصر الشامل ل ـ
لتالمستشفيات، وباستيدام أسلوب تحليل النحدار المتعدد  منها توفر الصمت  عدة نتائجل الدراسة توصَّ

، والصمت الدفاعي %90بنسبة  اإلذعان، حيث توفر صمت % .82التنظيمي بدرجة موافقة بنسبة 
تدريب القيادات في هذه ، وأوصت الدراسة ب%80.2، والصمت الجتماعي بنسبة %76بنسبة 

المشاركة في اطار  دارةاإلالمستشفيات على ممارسة سلوك مشاركة المعلومات من يالل توظيف مديل 
 تفعيل اتصالت الباب المفتوح.

م( بعنوان "أثر الصمت التنظيمي على سلوك المواطنة التنظيمية: دراسة 2017دراسة)أحمد، (7
 التابعين لقطاع التعليم بجامعة المنصور "تطبيقية على العاملين بالكادر العام 

كان هناك تأثير معنوي ألبعاد الصمت التنظيمي )صمت  إذاتحديد ما  إلىهدفت الدراسة 
اليضوع، والصمت الدفاعي، والصمت الجتماعي( على سلوك المواطنة التنظيمية بأبعادها اليمسة 

ايتيار عينة عشوائية  تمَّ عى الضمير(، وقد ، الكياسة، الروح الرياضية، السلوك الحضاري، و اإليثار)
توفر الصمت  إلىمفردة من العاملين بجامعة المنصورة. وتوصلت الدراسة  073طبقية مكونة من 

وجود تأثير سلبي معنوي لكل من صمت  إلى أيًضا، وتوصلت %59التنظيمي بدرجة متوسطة بنسبة 
ي إيجابة بأبعادها اليمسة، في حين يوجد تأثير اليضوع والصمت الدفاعي على سلوك المواطنة التنظيمي
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سلوك المواطنة التنظيمية بأبعادها اليمسة، ومن أهم توصياتها تشجيع  ىمعنوي للصمت الجتماعي عل
 استسالم.  أووان كانت ميالفة لرؤسائهم دون يوف  حّتىالعاملين على عرض وجهات نظرهم 

"ديناميكيات متعدد  األبعاد للصمت التنظيمي وتأثيرها م( بعنوان: 2017دراسة )جاسم وكرجي،  (1
 على مواقف المشرفين في دائر  ماء بغداد"

ديناميكيات متعددة األبعاد للصمت التنظيمي وتأثيرها على مواقف  إلى عّرفالت إلىهدفت الدراسة 
 تمَّ ، وقد استبانةالمشرفين، وتم تطبيق الدراسة على دائرة ماء بغداد، وكانت أداة الدراسة عبارة عن 

مناخ الصمت التنظيمي  ُبعدوجود عالقة بين  إلىاستيدام أسلوب المسح الشامل. وتوصلت الدراسة 
صمت العامل يزداد عندما يؤدي موقف  أنَّ ومواقف المشرفين مما يعني  اإلذعانبصمت  متمثاًل 

دور  :أهمها عدة توصيات إلىتقليل فرص اتصال العاملين بهم. وتوصلت الدراسة  إلىالمشرفين 
 إنماالمكونات التنظيمية  الترابط بينالمشرفين في فهم تعقيد سلوكيات العاملين والتركيز ليس فقط على 

 تقدير وجهات النظر المتعددة للعاملين وكسر حاجز الصمت لهم.

تغيير م( بعنوان: "أثر الصمت التنظيمي على الستعداد التنظيمي المدرك لل2015دراسة )عيسى،  (9
 الستراتيجي"

تحديد أثر الصمت التنظيمي على الستعداد المدرك للتغيير الستراتيجي لدى  إلىهدفت الدراسة 
ي أعداد أعضاء هيئة إجمالأعضاء هيئة التدريس بالمدارس البتدائية بمحافظة شمال سيناء، حيث بلغ 

يدام قائمة استقصاء لجمع مفردة، وتم است 012عضوا، وتم ايتيار عينة عددها  1111التدريس 
(، spssالتي توفرها مجموعة برامج ) حصائيةاإلالبيانات األولية من عينة البحث، وتم تطبيق األساليب 

( ومن أهم %64( بدرجة متوسطة بنسبة )3.2وأظهرت النتائج توفر الصمت التنظيمي بمتوسط حسابي )
مناخ لالتصالت، من يالل المشاركة في  دإيجاتوصيات الدراسة توفير بيئة العمل التي تساعد على 

ية لرفع مستوى األداء واحترام العاملين يجاباتياذ القرارات، وتوفير برامج التدريب على السلوكيات اإل
 ريف العاملين لحقوقهم وواجباتهم.وتقديرهم، وتع

 ( بعنوان" أثر أبعاد المناخ التنظيمي في مظاهر الصمت التنظيمي"2116، )يوسفدراسة  (11

عينة  شملتمعرفة أثر أبعاد المناخ التنظيمي في مظاهر الصمت التنظيمي، و  إلىهدف البحث 
لجمع بيانات  الستبانة( من الموظفين الداريين في جامعة زايو، وتم تصميم استمارة 133البحث )
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من مجموعة من الستنتاجات من أهمها وجود مستويات متوسطة  إلىالجانب الميداني، وتوصل البحث 
من أهمها ضرورة  عدة توصياتب ، وأوصى البحث%72مظاهر الصمت التنظيمي لدى المبحوثين بنسبة 

ن لقاءات دورية مع الموظفين يسمح لهم للحوار دون قيود للتعرف عل آرائهم و دارياإل المديرون أن يعقد 
مناخ تنظيمي مناسب لتبادل المعلومات والمعرفة والتحدث عن المشاكل  بناءومقترحاتهم بيصوص كيفية 

وتشييص العوامل التي تسبب شعورهم بالصمت التنظيمي والتصدي لتلك  ،التنظيمية التي تواجههم
 العوامل.  

مستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي ومعلمات المدارس "( بعنوان 2116دراسة )خوالد ، (11
 ".الجامعة وعالقته باألنماط القيادية السائد  لدى مديريهمالخاصة في لواء 

تحديد مستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الياصة في  إلىهدفت الدراسة 
لواء الجامعة، وتقصي العالقة بينه وبين األنماط القيادية السائدة لدى مديريرهم، وتكون مجتمع الدراسة 

 ا( معلمً 1133مات في مدارس التعليم الياص في لواء الجامعة والبالغ عددهم)من جميع المعلمين والمعل
( معلما 113( من اإلناث، وطبقت الدراسة على عينة قوامها )1113( من الذكور، و)1143ومعلمة )
( من اإلناث، واستيدم 111( من الذكور و)3114ايتيارها بالطريقة العشوائية الطبقية  تمَّ ومعلمة، 
كأداة للدراسة،  الستبانةالدراسة. واستيدم  أهدافمنهج الوصفي الرتباطي لغايات تحقيق الباحث ال

مستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الياصة كان  أنَّ وأظهرت نتائج الدراسة 
(، ومن أبرز توصياتها 0.11حظيت جميع مجالت الصمت التنظيمي على مستوى متوسط) إذمتوسطا، 

هم أفكار ا أعلى من الحرية لبداء آرائهم و تفعيل قنوات التصال بين المعلمين والمديرين ومنح المعلمين سقفً 
 ذات العالقة بمشكالت العمل. 

مي بالمؤسسات العمومية ( بعنوان" ظاهر  الصمت التنظي2116دراسة )بومنقار وأمين  (12
 الجزائرية، دراسة ميدانية بمؤسسة اتصالت الجزائر بمدينة عناية"

مستوى الصمت التنظيمي بالمؤسسات العمومية الجزائرية دراسة  إلى عّرفالت إلىهدفت الدراسة 
هج لباحثان المنالدراسة استيدم ا أهدافميدانية بمؤسسة اتصالت الجزائر بمدينة عناية، ولتحقيق 

( موظف وموظفة بمؤسسة اتصالت 14كأداة أساسية، وتكونت عينة الدراسة من ) انةالوصفي والستب
للعلوم   حصائيةاإلالجزائر بمدينة عناية ايتيرت بطريقة عشوائية، كما استيدم الباحثان الحزمة 
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لت اإلحصائي( لتفريغ البيانات ومعالجتها وبعد التحليل Spssالجتماعية )  أنَّ  إلىنتائج الدراسة  توصَّ
ل يوجد  أنَّهحسب تصورات الموظفين المبحوثين، كما  %62.3مستوى الصمت التنظيمي متوسط بنسبة 
ليتالف بعض المتغيرات الديمغرافية ) الجنس، المستوى  تبًعاايتالف في مستوى الصمت التنظيمي 
زيز سياسة الباب المفتوح عن طريق فتح منها تع عدة توصياتبالتعليمي، سنوات العمل( وأوصت الدراسة 
مقترحات  أيم، وتشكيل لجان متيصصة لدراسة هم لرؤسائهأفكار قنوات اتصال أمام الموظفين لتوصيل 

 ومشكالت تطرح من قبل الموظفين واللتزام بتنفيذ ما يصدر عنها من توصيات.

 في أداء العاملين".الصمت التنظيمي وأثرها  أسباب ( بعنوان " 2116دراسة )عبود وحسين  (13

الصمت التنظيمي وأداء العاملين، وقد  أسبابدراسة العالقة التأثيرية بين كل من  إلىهدف البحث 
ايتيارهم بشكل عشوائي لمعرفة آرائهم ومدى  تمَّ اجراؤه على العاملين في رئاسة جامعة بابل والذي  تمَّ 

سلوك الموظف عن المشاكل التي تحدث في العمل ومدى تأثيرها  ىهم لآلثار السلبية المترتبة علإدراك
قا ذات مصداقية استمارة صممت بالعتماد عل مقاييس ميتبرة ساب 133على مستوى أدائهم، وتم توزيع 

ى العاملين وتم تحليل بياناتها فاتضح وجود الصمت التنظيمي بدرجة موافقة بنسبة وثبات عاليين عل
العاملين وذلك عن طريق فسح المجال أمامهم إلبداء آرائهم وذلك من  فرادم باأل، واوصت بالهتما 74%

بينهم وبين مرؤوسيهم ووضع هياكل تنظيمية تتسم بالمرونة واعطاؤهم  فعَّالةيالل وضع أنظمة اتصال 
 الصمت التنظيمي لديهم. أسبابالثقة بطرح ما يرونه مناسبا من مشاكل وذلك للحد من 

( بعنوان" أثر المناخ السائد في الدوائر الحكومية بمنطقة القصيم في 2114 ،)الوهيبيدراسة  (12
 الصمت التنظيمي"

أهم العوامل المسببة للصمت التنظيمي لدى العاملين بالدوائر  إلى عّرفالت إلىهدفت الدراسة 
سطى في الحكومية في منطقة القصيم، وكان مجتمع الدراسة كافة العاملين في المستويات الدراية الو 

توفر الصمت  إلىالدوائر الحكومية بمنطقة القصيم، وطورت استبانة كأداة للدراسة ، وتوصلت الدراسة 
الصمت التنظيمي تنازليا هي  إلى، وأن أهم العوامل التي تؤدي %60.7التنظيمي بدرجة متوسطة بنسبة 

العليا، العزلة، اليوف من  دارةاإليوف المديرين من التغذية العكسية، نقص مهارات التصال، عدم دعم 
ردود الفعل، وأوصت بتدريب وتأهيل المديرين في الدوائر الحكومية على ضرورة وجود تغذية عكسية، 
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لتقليل من وتدريب العاملين في الدوائر الحكومية على تنمية مهارات التصال الفعال بأشكاله الميتلفة ل
 حالت الصمت التنظيمي.

( بعنوان" العالقة بين نفخ الصافر  والصمت التنظيمي: دراسة 2112لي، والحيا )صالحدراسة  (15
 عينة من موظفي جامعة الموصل". راءتحليلية آل

العاملين في المنظمة  فرادمستوى الصمت التنظيمي لدى األ إلى عّرفالت إلىهدفت الدراسة 
كأداة للدراسة  الستبانةاستيدام  المبحوثة وتحديد طبيعة العالقة بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي، وتم

( والعينة 241(، حيث بلغ مجتمع الدراسة )Spss) اإلحصائيوتم تحليل نتائجها باستيدام البرنامج 
المبحوثين بدرجة متوسطة بنسبة  فرادمستوى الصمت التنظيمي لدى األ أنَّ ( فردا ، وأظهرت النتائج 13)
دايل الكليات التي تركز على أهمية المشاركة في صنع (، وأوصت بعقد الدورات التدريبية 58.24%)

 القرارات بحيث تركز البرامج التدريبية على مهارات الستماع الفعال واألساليب الديمقراطية في القيادة.

( "سلوك الصمت التنظيمي دراسة مقارنة بين شركات قطاع األعمال العام 2112، )سليمدراسة  (16
 والخاص في مصر".

 دارةاإلقياس سلوك الصمت التنظيمي وايتبرت العالقة بين كل من اتجاهات  إلىة هدفت الدراس
صياغة مجموعة  تمَّ العليا نحو سلوك صمت وتعبير العاملين، واتجاهات المشرفين نحو هذا السلوك، وقد 

 تمَّ استيدام قائمة استقصاء لجمع البيانات من عينة   من الفروض لوصف العالقات المتوقعة، وتمَّ 
 171نها مفردة م 043ي عدد مفردات العينة إجمالايتيارها بطريقة العينة العشوائية المنتظمة، حيث بلغ 

مفردة من منظمات القطاع الياص، ووجدت نتائج  121عمال العام، ومفردة في منظمات قطاع األ
، %11.0هناك مستوى متوسط من سلوك الصمت التنظيمي لدى عينة الدراسة بنسبة  أنَّ الدراسة 

بين منظمات قطاع األعمال العام ومنظمات القطاع الياص بالنسبة  إحصائيةووجدت فروق ذات دللة 
لمتغيرات الصمت التنظيمي ومتغير الولء للمشرف، وأوصت الدراسة بأهمية التمكين ألنظمة اتصال 

الة لمنظمة من تبادل الرأي تمكن من الشراكة في المعلومات والمعرفة بطريقة نظامية تؤمن استفادة ا فعَّ
 والمشورة حول تحركات وقرارات ومشروعات وبرامج المنظمات.
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 : الدراسات األجنبيةاثالثً  3.1.3

" العالقة بين الصمت التنظيمي واللتزام التنظيمي دراسة حالة  ( بعنوان:Nejad,2018دراسة ) (1
 جامعة شيراز للعلوم الطبية "

"Investigating the Relationship between Silence and Organizational 
Commitment (Case Study: Shiraz University of Medical Sciences)" 

العالقة ما بين الصمت التنظيمي واللتزام التنظيمي، وتم تطبيق  إلىالتعرف  إلىهدفت الدارسة 
حليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة على العاملين في جامعة شيراز، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي الت

استيدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية.  تمَّ ، وقد ةن استبانالدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة ع
 التنظيمي.ت التنظيمي واللتزام وعكسية بين الصم مهمةوجود عالقة  إلىوتوصلت الدراسة 

وأثره على التهكم التنظيمي  ( بعنوان: "الصمت التنظيميAltuntas & Çaylak,2017دراسة ) (2
 من جانب وأثره على ترك العمل"

"Organizational Silence Among Nurses: The Impact on Organizational 
Cynicism and Intention to Leave Work" 

على العالقة ما بين الصمت التنظيمي والسيرية التنظيمية من جانب و  عّرفالت إلىهدفت الدراسة 
رك العمل للممرضين العاملين في المستشفى الجامعي في انقرة في تركيا، واتبعت الدراسة المنهج ت أسباب

استيدام  تمَّ ، وقد استبانةالوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة عن 
في الدراسة يرغبون في ترك  نصف المشاركين أنَّ  إلأسلوب العينة العشوائية البسيطة. وتوصلت الدراسة 

 إدارية أسباب إلىالبقاء صامتين الول يعود  ن يقررو  فرادسببين رئيسين لجعل األ إلىالعمل، ويعود ذلك 
 إلىالسلبية  فكارتنفيذ برامج وانشطة لستبدال األبقضايا ايالقية. وأوصت  إلىوتنظيمية الثاني يعود 

 ية.إيجاب أفكار
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بعنوان:" آثار الصمت التنظيمي على التعلم  (Hakkı Okan Yeloglu 2016,دراسة) (3
 .التنظيمي: تأثير الوساطة في الدعم التنظيمي المعتمد"

"THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL SILENCE ON ORGANIZATIONAL LEARNING: 
THE MEDIATING EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT". 

التحقيق في العالقة بين الصمت التنظيمي والتعلم التنظيمي فيما يتعلق بدور  تمَّ في هذا البحث، 
جمع البيانات من الموظفين العاملين في قطاعات  تمَّ  .للموظفينالوساطة في الدعم التنظيمي المتصور 

الصمت التنظيمي يرتبط بالتعلم التنظيمي بشكل  أنَّ  إلىالنتائج  أشارت .ياناتاستبميتلفة في شكل 
 .العالقة سلبية أنَّ  تبيَّن كوسيط،النموذج  إلىبعد إديال الدعم التنظيمي المدرك  ذلك،ومع  ي،إيجاب

  :( بعنوانMarzouk,2014دراسة)  (2

"Ethical Leadership and its effect on Organizational voice and Silence : An 
applied Study on the employees of Institution of developing New Damietta City". 

تحديد أثر القيادة األيالقية على كل من الصوت والصمت التنظيمي ، وذلك  إلىهدفت الدراسة 
دراسة وايتبار الفروض بالتطبيق على الموظفين بجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ولتحقيق الهدف من ال

استيدام تحليل  تمَّ كل من الصوت والصمت التنظيمي،  ىالمتعلقة بتحديد أثر القيادة األيالقية عل
وجود  إلىوظفين بالجهاز، وتوصلت الدراسة ممفردة من ال 404هذه الدراسة على النحدار ، ثم تطبيق 

ع والصمت الدفاعي، بينما يوجد تأثير تاثير معنوي سلبي للقيادة األيالقية على كل من صمت اليضو 
 .اجتماعًياي للقيادة األيالقية على الصمت الموجه إيجابمعنوي 

 .)بعنوان الصمت التنظيمي )المفاهيم األساسية وعوامل تطورها (Mojtaba Nikaeen,2012دراسة)  (5

"Organizational Silence (Basic Concepts and Its Development Factors" 

هناك قوى قوية في العديد من المنظمات التي تسبب حجب المعلومات على  أنَّ نت الدراسة بيَّ 
القضايا المحتملة من قبل الموظفين الذين يطلق عليهم اسم الصمت  أونطاق واسع حول المشاكل 

ون الصمت التنظيمي عّرفوهم ي .Milliken و Morrison نا هي منأنموذجعوامل  أساس .التنظيمي
 كظاهرة "جماعية". 

https://www.researchgate.net/profile/Hakki_Okan_Yeloglu
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 اإلبداعيالثاني: الدراسات المتعلقة بالسلوك  المبحث 1.1

 أول: الدراسات المحلية 3.2.1

دور الستغراق الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بين  :"( بعنوان2118عمر  ،  أبودراسة ) (1
 ".الجتماعيةلدى العاملين بوزار  التنمية  اإلبداعيالقياد  التحويلية والسلوك 

مستوى ممارسة أبعاد القيادة التحويلية في وزارة التنمية الجتماعية  إلى عّرفهدفت الدراسة الت
، وكذلك تحديد دور الستغراق الوظيفي اإلبداعيمستوى السلوك  الستغراق وقياسبقطاع غزة، ومستوى 

استيدام  تمَّ الدراسة  أهداف. ولتحقيق اإلبداعيكمتغير وسيط في العالقة بين القيادة التحويلية والسلوك 
 تمَّ ( من العاملين بوزارة التنمية الجتماعية 434) الدراسة منالمنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة 

لت(. وقد %11.14ايتيارهم بطريقة العينة العشوائية الطبقية، وكانت نسبة الستجابة )  الدراسة إلى توصَّ
( بدرجة موافقة كبيرة. وتؤثر القيادة التحويلية %11.42)نسبي ( كان بوزن اإلبداعيمستوى )السلوك  أنَّ 

( من التباين في المتغير التابع. باستثناء العتبارات %01.2وفسرت ما نسبته ) اإلبداعيفي السلوك 
 .االفردية فكان تأثيره ضعيفً 

لدى العاملين  اإلبداعيدور القياد  التحويلية في تعزيز السلوك "(، بعنوان: 2118)أبوربيع.دراسة  (2
 "في وزار  الداخلية واألمن الوطني

 اإلبداعيعلى دور ممارسة أسلوب القيادة التحويلية في تحسين السلوك  عّرفالت إلىهدفت الدراسة 
الفلسطيني بالمحافظات  األمنلدى العاملين بوزارة الدايلية والمن الوطني بالمحافظات الجنوبية وقوى 

 تمَّ كأداة رئيسة لجمع البيانات الضرورية وكذلك  الستبانةتطوير  تمَّ  الدراسة، أهدافولتحقيق  الجنوبية.
وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في وزارة الدايلية والمن  التحليلي.استيدام المنهج الوصفي 

، حيث قام  اا عسكريً ( موظفً 17112الوطني في المحافظات الجنوبية الشق العسكري والبالغ عددهم )
( استبانة 011استرداد ) تمَّ (موظف عسكري ،وقد 071الباحث بايتيار عينة عشوائية طبقية بلغت )

لولقد ، (%11ة )بنسبة استجاب اإلحصائيليل صالحة لغايات التح الباحث لنتائج أهمها: مستوى  توصَّ
في وزارة الدايلية واألمن الوطني الشق العسكري كان بدرجة مرتفعة بوزن نسبي  اإلبداعيالسلوك 
وفي  ،%72.11وبوزن نسبي  إبداعيةوجاء في المرتبة األولي ُبعد حل المشكالت بطريقة ، 74.11%
(،  تؤثر القيادة التحويلية بأبعادها %74.41ألييرة التشجيع والدعم المعنوي لإلبداع بوزن نسبي)المرتبة ا
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( من التباين في %77.0، وقد فسرت ما نسبته ) اإلبداعيالميتلفة تأثيرا جوهريا في ممارسة السلوك 
فيما قدمت الدراسة توصيات كان أهمها: العمل على تعزيز استيدام  ،اإلبداعيمتغير التابع في السلوك ال

اسلوب القيادة التحويلية بجميع عناصرها الميتلفة بهدف تحسين العوائد التنظيمية للمنظمة وبشكل ياص 
الدراسة بينت الدور المهم للقيادة التحويلية في تعزيز السلوك  أنَّ ياصة  اإلبداعيلتعزيز مستوى السلوك 

، تعزيز استيدام الطرق المتنوعة في حل وعالج مشكالت العمل مثل الساليب الكمية والنوعية  بداعياإل
 .ين للنظر للمشكالت من زوايا متعددة ومناقشة الفتراضات الساسية في العمل ير وتشجيع اآل

الداري (، بعنوان: ممارسات القياد  الخالقية وعالقتها بتحقيق البداع 2117دراسة )الشاعر،  (3
 دراسة ميدانية على الجامعات الفلسطينية في قطاع غز .

على دور ممارسات القيادة اليالقية وعالقتها بتحقيق البداع الداري  عّرفالت إلىهدفت الدراسة 
 الستبانةاستيدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستيدام ، حيث الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة في

وكانت  اموظفً  047، وبلغت عينة الدراسة اموظفً  4121ة لجمع البيانات، وبلغ مجتمع الدراسةكأداة رئيسي
لولقد ، العينة عشوائية طبقية مستوى اإلبداع اإلداري في الجامعات  أنَّ الباحث لنتائج أهمها :  توصَّ

( وجود عالقة ارتباطية طردية قوية ذات دللة %71.0الفلسطينية بقطاع غزة  جاء بدرجة مرتفعة بنسبة)
( بين الممارسات اليالقية والبداع الداري في الجامعات α ≤ 3.31عند مستوى الدللة ) إحصائية

عينة الدراسة حول  أفرادبين متوسطات تقديرات  حصائيةإالفلسطينية، عدم وجود فروق  ذات دللة 
لمتغير )الجنس، العمر، المؤهل العلمي،  ى داري تعز الممارسات اليالقية للقيادة وعالقتها باإلبداع اإل
ة األيالقية لممارسات القياد إحصائيةي ذات دللة إيجابوالمسمى الوظيفي، وسنوات اليدمة(،وجود تأثير 

قدمت الدراسة توصيات كان أهمها: ضرورة قيام القيادات بالعمل على دعم ، و داري على اإلبداع اإل
وتعزيز روح المنافسة الشريفة لقدرتها على استيراج الطاقات الكامنة لدى المرؤوسين، الهتمام بتعزيز 

عملية تقييم من  اأساسيً  اعلى اعتبارها جزءً  أّكدولين من يالل التؤ رسات اليالقية لدى القادة والمسالمما
 ولين وترقيتهم.ؤ المس
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ة للقطاع التقني في كلية اإلبداعي: الستدامة وتعزيز البيئة (، بعنوان2117 آخرون دراسة )الطلة و  (4
 فلسطين التقنية.

الرشيقة في الكليات التقنية العاملة  دارةاإلة وعالقتها باإلبداعيالبيئة  إلى عّرفالت إلىهدفت الدراسة 
على عينة  اتوزيعها عشوائيً  تمَّ استيدام المنهج الوصفي التحليلي، من يالل استبانة  تمَّ في قطاع غزة وقد 

 %71.4ة استجابة ،وبنسب1111من العاملين بالكليات التقنية بقطاع غزة والبالغ عددهم  411مكونة من 
ة وبوزن اإلبداعيتوصل الباحث لنتائج أهمها :وجود درجة موافقه مرتفعة ألبعاد البيئة ، و من عينة الدراسة

ة حيث جاء ترتيبها ووزنها النسبى اإلبداعي(، وجود مستوى مرتفع من مجالت البيئة %71.11نسبى )
(، واألصالة: %72.11(، المرونة: )%72.11(، اإلحساس بالمشكالت: )%71.11كالتالى: الطالقة: )

الرشيقة في الكليات  دارةاإلو ة اإلبداعيبين أبعاد البيئة  إحصائيةوجود عالقة ذات دللة  (،72.21%)
قة في الرشي دارةاإلة و اإلبداعيبين أبعاد البيئة  إحصائيةالتقنية بقطاع غزة، وجود عالقة ذات دللة 

ة من اإلبداعييز أبعاد البيئة قدمت الدراسة توصيات كان أهمها: ضرورة تعز ، و الكليات التقنية بقطاع غزة
 يالل العمل على تحسين قدرات الكليات في الطالقة، والمرونة، واألصالة، والحساسية للمشكالت.

لدى العاملين في  اإلبداعي(، بعنوان: األنماط القيادية وعالقتها بالسلوك 2117دراسة )البنا . (5
 الداخلي في قطاع غز  األمنجهاز 

لدى العاملين في جهاز  اإلبداعياألنماط القيادية وعالقتها بالسلوك  إلى عّرفهدفت الدراسة الت
الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة  أهدافالدايلي ،واستيدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق  األمن

   ى  عل الستبانة، وقام بتوزيع ا( موظفً 173الدايلي والبالغ عدده ) األمنمن جميع العاملين في جهاز 
لولقد ، ( استبانة413ئية  وتم استرداد )( باستيدام العينة العشوا471)   أنَّ الباحث لنتائج أهمها :  توصَّ

( وأن استجابات المبحوثين على هذا المحور كانت %73جاء بوزن نسبي بلغ) اإلبداعيمحور السلوك 
بين أبعاد أنماط القيادة والسلوك  إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة  أنَّه أيًضاية، وتظهر النتائج إيجاب

قدمت الدراسة توصيات ، و 0.05أقل من  حصائيةاإل( والدللة 0.386حيث كانت قيمة ر= ) اإلبداعي
كان أهمها: تجنب استيدام النمط الترسلي في بعض المواقف لما له من انعكاس سلبي على السلوك 

لما لهما  ؛الدايلي األمنالديمقراطي دايل جهاز  ، تعزيز السير على يطى النمط المثالي والنمطاإلبداعي
 .اإلبداعيية علي السلوك إيجابمن نتائج 
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 EFQMالستراتيجية وفق النموذج األوروبي للتميز  دار اإل(، بعنوان: 2116دراسة )األخرس،  (6
 وأثرها على اإلبداع اإلداري في القطاع الحكومي الفلسطيني.

الستراتيجية لدى الفئة اإلشرافية العليا في القطاع الحكومي  دارةاإلواقع  إلى عّرفهدفت الدراسة الت
فيه، واستيدم الباحث المنهج  يرينالفلسطيني، وأثرها في اإلبداع اإلداري لديهم من وجهة نظر المد

الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من الفئة اإلشرافية األولى في وزراتي التربية والتعليم والصحة 
، وتم ايتيار عينة قصدية مكونة ا( موظفً 441لذين يحملون المسمى الوظيفي )مدير دائرة( وعددهم )من ا
، واستيدم الباحث أداة ( استبانة120( استبانة، وتم استرداد )113( موظف، وتم توزيع )122من )

توصل الباحث لنتائج أهمها : مستوى اإلبداع اإلداري في القطاع الحكومي الفلسطيني جاء ، و الستبانة
الستراتيجية وفق النموذج  دارةاإل(، توجد عالقة طردية موجبة بين ممارسة %71.1بوزن نسبي )

كان قدمت الدراسة توصيات ، و اري في القطاع الحكومي الفلسطينياألوروبي للتميز ومستوى اإلبداع اإلد
ي، أن يتم تبني اإلنسانوالبعد  نجازأهمها: تعزيز القيادة الديمقراطية الشورية في العمل التي تراعي اإل

الستراتيجية وفق النموذج األوروبي للتميز في القطاع الحكومي الفلسطيني وتوفير كافة اإلمكانات  دارةاإل
ستشاري استراتيجي دائم للحكومة من الميتصين المادية والبشرية والتقنية الالزمة لتطبيقه، تشكيل مجلس ا

 والحلول للمشكالت والتهديدات التي قد تواجه البالد. راءواليبراء يعمل على تقديم الستشارات واآل

 ا: الدراسات العربيةثانيً  3.2.2

التحليل الوظيفي وتأثيره في تعزيز اإلبداع التنظيمي دراسة حالة في  بعنوان:(، 2118دراسة )على. (1
 الكوفة جامعة

معرفة التحليل الوظيفي وتأثيره في تعزيز اإلبداع التنظيمي واستيدم الباحث  إلىهدفت الدراسة 
لولقد ، العينة بطريقة عشوائية أفراد ى( استبانة عل113المنهج الوصفي التحليلي وتم توزيع )  توصَّ

في الجامعة قيد  أبعاد التحليل الوظيفي متوافرة بصورة شكلية فقط وغير دقيقة أنَّ الباحث لنتائج أهمها: 
تدهور األداء وغياب البداع التنظيمي في تلك الجامعة وينعكس  أسبابعن  واضحر البحث، وهذا مؤش

في العالمية  ىالمراتب األول إلىبدوره على مستوى الجامعات العراقية ككل وهذا ما يؤير وصولها 
مرؤوسيهم وفتح آفاق  آراءبضرورة متابعة الستفادة من  يرينالمدالدراسة بالتالي: التأكيد على  وأوصت
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إن هذه  إذجديدة لهم وجعل آرائهم موضع اهتما واحترام من أجل تحفيزهم ورفع روحهم المعنوية 
 البداع التنظيمي.ة للمساهمة في دعم اإلبداعي فكارات من شأنها تسهيل العثور على المواهب واألجراءاإل

(، الدور الوسيط لالنتماء التنظيمي في العالقة بين الذكاء العاطفي 2118دراسة )فضل الله. (4
 اإلبداعيوالسلوك 

معرفة الدور الوسيط لالنتماء التنظيمي في العالقة بين الذكاء العاطفي  إلىهدفت هذه الدراسة 
 د تأثرت الدراسة بنظرية األحداث العاطفيةفي المؤسسات المالية بالسودان، وق اإلبداعيوالسلوك 

(Affectiv Events Theory)  الدراسة  لقياس متغيرات الستبانةاستيدام  تمَّ ولتحقيق هدف هذه الدراسة
منها، وقد  413استرجاع  تمَّ استبانة على العينة المستهدفة للدراسة،  414توزيع عدد  تمَّ الثالثة، فقد 

(، واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي، وتم استيدام %17.1بلغت نسبة الستبيانات الصالحة للتحليل )
لتحيث ، لتحليل البيانات اإلحصائي (Amos) برنامج هناك  أنَّ هي:  عدة نتائجل إلىالدراسة  توصَّ
، كذلك بينت النتائج وجود عالقة اإلبداعيية جزئية بين متغيرات الذكاء العاطفي والسلوك إيجابعالقة 

ية بين النتماء إيجاببينت الدراسة وجود عالقة  أيًضاسلبية بين الذكاء العاطفي والنتماء التنظيمي، 
النتماء التجاهي  عن وجود عالقة سلبية بين أيًضا، كما كشفت نتائج التحليل اإلبداعيالقيمي والسلوك 

، كما أثبتت النتائج عدم توسط النتماء التنظيمي ببعديه القيمي والتجاهي في العالقة اإلبداعيوالسلوك 
. أسفرت الدراسة عن بعض التأثيرات النظرية والتطبيقية، كما اإلبداعيبين الذكاء العاطفي والسلوك 

 توصيات لبحوث مستقبلية.احتوت على بعض المحددات والتي على أساسها جاءت ال

( بعنوان: "مساهمة السمات البتكارية لدى القاد  التربويين في مديريات 2117دراسة )الشبول،  (3
 التربية والتعليم اتجاه اإلبداع اإلداري في األردن".

مساهمة السمات البتكارية لدى القادة التربويين في مديريات التربية  إلى عّرفهدفت الدراسة الت
ليم اتجاه اإلبداع اإلداري في األردن، من يالل قياس سمة تحمل المسؤولية، وسمة التعاون، وسمة والتع

( من القادة التربويين في مديرية تربية إربد 114التصال والتواصل مع اآليرين. وتكونت العينة من )
؛ واعتمدت على المنهج كأداة لدراستها الستبانةاألولي، ومديرية تربية الرمثا، وقد استيدمت الباحثة 

لولقد ، لوصفي التحليلي في تفسير النتائجا الباحث لنتائج أهمها: ل توجد فروق ذات دللة  توصَّ
العينة، فيما يتصل  بمساهمة السمات البتكارية لدى  أفرادعند مستوى الدالة بين استجابات  إحصائية
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، المسمى الوظيفي، سنوات الجتماعي، المؤهل العلميالقادة التربويين اتجاه اإلبداع اإلداري) النوع 
فيما قدمت الدراسة توصيات كان أهمها: العمل على استمرار توظيف السمات البتكارية لدى ، اليبرة(

القادة التربويين من يالل النظم والبرامج وترجمتها في سلوكهم اليومي، وضع يطة مستقبلية محددة 
مبدعة،  إداريةقيادات  إلىن القادة التربويين وتدريبهم بغية الوصول المعالم للكشف عن المبدعين م

 ضرورة ادارك القادة التربويين ألهمية السمات البتكارية في الوصول لإلبداع الداري.و 

للعاملين في المؤسسات  اإلبداعيالمعرفة على السلوك  إدار (، بعنوان : أثر 2117دراسة )بلعالم، (4
 اسة حالة للمؤسسات  الصحية بولية ورقلةالصغير  والمتوسطة در 

المعرفة من يالل عمليات )توليد المعرفة، تيزين  إدارةمعرفة واقع  إلىهدفت الدراسة الحالية 
المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة( لمؤسسات: الضياء، المصطفى، المرشد ومدى أثرها على 

على عينة بلغ  الستبانةالعتماد على المنهج الوصفي واستيدام  تمَّ للعاملين، حيث  اإلبداعيالسلوك 
والمعرفة والنسية  دارةاإل من: )أطباء ،ممرضين( المتمثل في احتمالية وجود عالقة ( عاماًل 11عددها )

عن طريق  اإلحصائيللعاملين، وبعد التحليل  اإلبداعيالسلوك  :النتائج التالية إلىتم التوصل ، و (11)
وجود مستوى متوسط ألبعاد المعرفة في المؤسسات عينة الدراسة والمستوى المرتفع من بينها - البرنامج

هو عملية توليد المعرفة، وكانت العالقة الرتباطية طردية قوية بين متغيري الدراسة حيث معامل الرتباط 
 اإلبداعيعل السلوك  (، وبعد تحليل النحدار المتعدد ثبت تأثير كل من توزيع وتيزين المعرفة71.1%)

 اإلبداعي(، وهذا ما يدل على أهمية هذين البعدين في تعزيز السلوك %74.1وفق معدل ارتباط قدره)
   .للعاملين في المؤسسات عينة الدراسة
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 ألجنبيةالدراسات اا: ثالثً  3.2.3

 البتكار" إدار (، بعنوان: " أثر األنماط القيادية على (Kesting&Song, 2015دراسة  (1

The impact of leadership styles on innovation management areview and 
asynthesis. 

البتكار، أعد الباحث في  إدارةأثر األنماط القيادية الميتلفة على  إلى عّرفهدفت الدراسة الت
، وقد هدافعلى أربع عوامل لتقييم ذلك األثر: الناس، الوسائل التأثيرات، واأل امبنيً  اهيكليً  ادراسته إطارً 

اعتمد الباحث في دراسته على الدراسات السابقة التي تتعلق بالقيادة التشاركية والمباشرة، والقيادة الفاعلة، 
مها: وجود مؤشرات قوية نتائج أه إلىوتوصلت الدراسة ، اإلداريةوأنواع أيرى من القيادة والقيادة التحويلية 

 ااإلبداع ليس حكرً  إدارةميتلفة من القيادة، إن  اأنواع ومراحل اإلبداع الميتلفة تتطلب أنواعً  أنَّ تدلل على 
اإلبداع ديل المؤسسة،  إدارةعلى القيادة التحويلية فقط بل هناك أنواع وأنماط أيرى من القيادة بإمكانها 

، المزيد من الدراسات إلىوبحاجة  ابداع دايل المؤسسة ما زال شائكً اإل إدارةكيفية  إلىوتوصل الباحث 
ثار المحددة لميتلف الوسائل مفيدة بشأن اآل اأفكار البحث في أساليب القيادة يقدم  أنَّ  إلىوأوصت الدراسة 

 ذات الصلة لالبتكارات.

البتكار في الجامعات (، بعنوان: " اتجاهات جديد  في استراتيجية Sharif,Tang,2014دراسة ) (4
 الصينية في هونغ كونغ وشنتشن".

New Trends In Innovation Strategy At Chinese Universities In Hong Kong 
And Shenzhen, International Journal Of Technology And Management. 

ي التعاوني من قبل طبقت هذه الدراسة على الجامعات الصينية، وقيمت الدراسة النشاط البتكار 
للتفاعل بين الجامعة، والصناعة،  ي)الصين( باستيدام النموذج الثالثالجامعات في هونغ كونغ وشنتش،

والحكومة. استعرض الباحثان نظام التعليم العالي في هونغ كونغ ودور تطوير العلوم والتكنولوجيا في 
فق الجامعة البحثية والمعاهد البحثية شنتشن، ) الصين(. وكان التركيز على نقل المعرفة بين مرا

في  اوالصناعية، والحكومية، ومالمح البرنامج البتكاري التعاوني الرئيسي، حيث يوثق اتجاها ناشئً 
ألعمال جديدة في الصين. على  إبداعية أفكاراستراتيجية البتكار التي تستيدم التعاون والبتكار لتوليد 

ح من التعاون بين الجامعات، والصناعة، الحكومة، وقد استطاع الباحثان ل يوجد نمط واض أنَّهالرغم من 
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 إلىتحديد مجموعة من المزايا التنافسية المحددة المرتبطة بكل من الجامعات في هونغ كونغ التي تدفع 
 .إبداعيةالتعاون، وتكون ذات صلة مع المؤسسات والشركات في القطاعات األيرى بطريقة 

العالقة بين الثقافة التنظيمية واإلبداع في  "(، بعنوان: Abdullaha, et al,2014 دراسة ) (3
 المنتجات"

The Relationship between Organizational Culture ana Product 
Innovativeness. 

العالقة بين الثقافة التنظيمية وابتكار المنتجات في الشركات الصغيرة  إلىهدفت الدراسة التعرف 
متوسطة في المنطقة الجنوبية من ماليزيا، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتم وال

( شركة 01ت عينة الدراسة )العينة الطبقية العشوائية، حيث بلغ اتصميم استبانة كأداة للبحث، مستيدمً 
لتوقد ، صغيرة مستوى الثقافة مرتفع  أنَّ نتائج الدراسة  أظهرتالدراسة لعدد من النتائج أهمها:  توصَّ

الثقافة التنظيمية لها عالقة  أنَّ النتائج  أظهرت(، كما %71(، وأن مستوى اإلبداع مرتفع بنسبة )71%)
لتوقد ، مع البتكار في المنتجات إحصائيةذات دللة  الدراسة لعدد من التوصيات أهمها: ضرورة  توصَّ

التركيز على أبعاد الثقافة التنظيمية ودعم برامج التنمية التي تيتص بالمهارات القيادية ألصحاب 
 المشاريع والعمل على إدماج الكفاءات لضمان الستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 المنظمة" إبداعلثقافة التنظيمية على (، بعنوان: "اختيار أثر اAbdi,&Senin2014دراسة: ) (2

Investigation On The Impact Of Organizational Culture On Organizational 
Innovation. 

العالقة بين الثقافة التنظيمية واإلبداع وايتبار تأثيرها على اإلبداع، وقد  إلى عّرفهدفت الدراسة الت
لبحث العالقة وايتباها وذلك من  ااعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، ولقد استيدم نموذجً 

لتوقد ، في الشركة المعتمدة على المعرفةيالل وجهات نظر العاملين  الدراسة لعدد من النتائج  توصَّ
على اإلبداع التنظيمي من يالل تعليم  كاماًل  االثقافة التنظيمية تمارس تأثيرً  أنَّ أهمها: بينت نتائج الدراسة 

أعضاء المنظمة سيحصلون على اليبرة والثقافة التنظيمية التي تعزز  فإنَّ جهة أيرى من المنظمة و 
 أدائها.
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 التعقيب على الدراسات السابقةالمبحث الثالث:  1.1

 :اآلتيقيب على الدراسات السابقة من يالل الجدول التع تمَّ 

 ( التعقيب على الدراسات السابقة1-3جدول رقم ) 2

بقة
سا

ت 
سا

 درا
ليه

 ع
زت

 رك
ما

 

 مجتمع الدراسة من حيث الموضوع

 متغير الصمت التنظيميركزت الدراسات السابقة على دراسة 
)شاوش وربطه مع متغيرات أيرى مثل: جودة الحياة الوظيفية 

)علي، ، والعزلة التنظيمية ونية ترك العمل (4311واألشول، 
(، والمضايقة التنظيمية والثقة في المشرف 4311
 ييجاباإلم(، والقدرات الرئيسة للسلوك التنظيمي 2018)مرسي،
سلوك و م(، 2017والحتراق الوظيفي )البنوي، (،4317)صكر،

(، والستعداد التنظيمي 2017)أحمد، المواطنة التنظيمية
م(، وأبعاد المناخ 2015المدرك للتغيير الستراتيجي )عيسى، 

(، وأداء 4312( و)الوهيبي، 4311التنظيمي )يوسف، 
(، ونفخ الصافرة )صالح 4311العاملين ) عبود وحسين،

 ،(Nejad,2018واللتزام التنظيمي )(، 4314والحيالي، 
(  وأثره على التهكم Altuntas & Çaylak,2017ودراسة )

التنظيمي من جانب وأثره على ترك العمل، ومن ناحية أيرى 
وربطته  اإلبداعيموضوع السلوك تناولت العديد من الدراسات 

مع متغيرات ميتلفة مثل الستغراق الوظيفي و القيادة التحويلية 
(، 4311تحويلية)أبوربيع.(، والقيادة ال4311عمرة ،  أبودراسة )

(،  واألنماط 4317وممارسات القيادة اليالقية )الشاعر، 
(، و التحليل الوظيفي 4317القيادية )البنا .

(،والنتماء التنظيمي و الذكاء العاطفي )فضل 4311)على.
 (،4317المعرفة )بلعالم، إدارة( ، و 4311الله.

 إجراءمعظم الدراسات السابقة ركزت على 
القطاع الدراسات لقطاعات ميتلفة منها 

( 4317( و )صكر،4312)الوهيبي،الحكومي
 والقطاع الخاص(، 4311و)األيرس، 

والمستشفيات ( ، 4311)بومنقار وأمين 
م( و 2017)البنوي، والمؤسسات الصحية

 Altuntas( و )4317)بلعالم،
&Çaylak,2017 ، ) قطاع التعليم والمدارس
( 4317( و )الشبول، 4311)حوالة والبكر ، 

( Nejad,2018 ( و ) 4311و )يوالدة،
( و 4311)شاوش واألشول،  والجامعات

م( و )الشاعر، 2017( و )أحمد،4311)على.
( 4317 آيرون (و)الطلة و 4317

و)صالح  (،Sharif,Tang,2014و)
 وزار  التنمية الجتماعية  (،4314والحيالي، 

 خليالدا األمنجهاز ( ،   4311عمرة ،  أبو)
 (4317)البنا .

ثية
لبح

و  ا
فج

ال
 

تعتبر الدراسة الحالية من الدراسات الدراسة األولى على حد علم 
الباحث التي تناولت موضوع الصمت التنظيمي في البيئة 

من الدراسات القليلة التي تناولت أثر  االفلسطينية،  وأيًض 
دراسة المتغيرين  أي)  اإلبداعيالصمت التنظيمي في السلوك 

 مجتمعين(.

ل توجد دراسة ربطت بين متغيري الدراسة 
 .وطبقت على جهاز الشرطة البحرية
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يه 
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 رك
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لحا
ة ا
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الد

 

الدراسة على دراسة أثر الصمت التنظيمي في السلوك  ركزت
 لمنتسبي جهاز الشرطة البحرية. اإلبداعي

الشرطة  على جهازالدراسة الحالية  ركزت
 البحرية الفلسطيني.

 جرد بواسطة الباحث بالعتماد على الدراسات السابقة
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 اتجراءالطريقة واإل :الفصل الرابع 4
 ويشتمل على:

 .تمهيد 2.1

 منهج الدراسة. 2.4

 .مجتمع وعينة الدراسة 2.0

 داة الدراسة.أ 2.2

 .الستبانةيطوات بناء  2.1

 .الستبانةصدق  2.1

 .الستبانةثبات  2.7

 التوزيع الطبيعي.ايتبار  2.1

 المستيدمة. حصائيةاإلساليب األ 2.1

 مليص الفصل. 2.13
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 تمهيد 1.1

جراءتعتبر منهجية الدراسة و   الدراسة،الجانب التطبيقي من  إنجازا يتم من يالله ا رئيسً اتها محورً ا 
النتائج التي يتم  إلىللتوصل  اإلحصائيالتحليل  جراءوعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إل

 إلىالتي تسعى  هدافتفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقق األ
وكذلك أداة  الدراسة،ا للمنهج المتبع ومجتمع وعينة على ذلك تناول هذا الفصل وصفً  وبناءً . تحقيقها

وينتهي الفصل  وثباتها،ومدى صدقها  وتطويرها،الدراسة المستيدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها 
وفيما يلي وصف لهذه  النتائج،التي استيدمت في تحليل البيانات واستيالص  حصائيةاإلبالمعالجات 

 ات.جراءاإل

 منهج الدراسة 1.1

 من الذي يحاول التحليلي الوصفي المنهج باستيدام الباحث قام، الدراسة أهداف تحقيق أجل من
 حولها تطرح التي راءمكوناتها واآل بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف يالله

 التحليلي الوصفي المنهج (133:4331الحمداني ) عّرفوي .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات
أحد أشكال التحليل فهو  ،الراهنة أواألحداث المعاصرة،  أو"المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر : بأنَّه

مشكلة، ويقدم بيانات عن يصائص معينة في الواقع، وتتطلب معرفة  أووالتفسير المنظم لوصف ظاهرة 
 المشاركين في الدارسة والظواهر التي ندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات". 

 وقد استيدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

 ،مصادر البيانات الثانوية إلىالنظري للدراسة  اإلطارجه الباحث في معالجة حيث اتّ  المصادر الثانوية:
والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقالت والتقارير، واألبحاث  ،والتي تتمثل في الكتب

 .ابقة التي تناولت موضوع الدارسةوالدراسات الس

جمع البيانات األولية من  إلىليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث لمعالجة الجوانب التح المصادر األولية:
 ا لهذا الغرض.كأداة للدراسة، صممت يصيًص  الستبانةيالل 
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 مجتمع وعينة الدراسة 4.3

وبناًء على مشكلة الدراسة  الباحث،جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها  :بأنَّهمجتمع الدراسة يعرف 
 (689) والبالغ عددهمميع منتسبي جهاز الشرطة البحرية المجتمع المستهدف يتكون من ج فإنَّ  ،هاأهدافو 

(، وتم استيدام العينة العشوائية الطبقية، حيث 4311بجهاز الشرطة البجرية:  دارةاإلو  )التنظيم اموظفً 
 بة السترداد،زيادة نس ؛استبانة على مجتمع الدراسة بهدف (033)مفردة، وتم توزيع  (427) بلغت العينة

توزيع  (1-2)ويوضح الجدول رقم  ( استبانة، حيث كانت تمثل العينة الفعلية للدراسة،440وتم استرداد )
 مجتمع وعينة الدراسة حسب الرتبة. أفراد

 ( مجتمع وعينة الدراسة1-4رقم ) جدول 3

الرتب السامية     
 لواء( –) رائد 

     الرتب الشرافية  
 نقيب(  –)مالزم 

رتب صف الضباط  
 المجموع فرادواأل

 689 279 331 79 المجتمع
 %133 23.1 21.1 11.2 النسبة
 247 100 119 28 العينة

 (2119بجهاز الشرطة البحرية:  دار اإلالتنظيم و  دار إل وفًقا) بيانات غير منشور  

 (:,4330Mooreحساب حجم العينة من المعادلة التالية ) تمَّ حيث 
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n

 
   

2

2

Z
n

m

 
  
  

   (1)  

0.05لمستوى دللة  Z=1.96: : القيمة المعيارية المقابلة لمستوى دللة معلوم )مثاًل  Zحيث: .) 

M        :مثاًل : اليطأ الهامشي( 0.05: وُيعّبر عنه بالعالمة العشرية) 

 وتم تصحيح حجم العينة من المعادلة: 

1 

nN

N n
) =  n(2)    )الُمَعّدل 

= (384*689) / (689 + 384-1) = (264576 /1072 ) = 247 

 تمثل حجم المجتمع. Nحيث: 
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استبانة بنسبة استجابة  440، وتم استرداد 427حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي  فإنَّ  ،وبذلك
 .%13.1بلغت 

 أدا  الدراسة 1.1

لمنتسبي جهاز الشرطة  اإلبداعيحول " دور الصمت التنظيمي في السلوك  استبانة إعداد تمَّ 
 هي: ،حيث تتكون من ثالث أقسام رئيسة، "  البحرية

العمر، المؤهل العلمي، عدد سنوات للمستجيبين ) البيانات الشيصيةوهو عبارة عن  األول: القسم
 اليدمة، الرتبة العسكرية، المحافظة(.

 مجالت وهي: (0)موزع على  فقرة، (43) منويتكون  ،التنظيميالصمت وهو عبارة عن  القسم الثاني:

 ( فقرات.7ويتكون من ) ،)الستسالم(اإلذعانصمت المجال األول:  .1
 ( فقرات.7ويتكون من ) الدفاعي،المجال الثاني: الصمت  .4
 ( فقرات.1ويتكون من ) ،الصمت الجتماعيالمجال الثالث:  .0

 إعدادفي  (4317،)البنوي ( ودراسة 4317(، ودراسة )أحمد،4311الستعانة بدراسة )يوالدة،  تمَّ حيث 
 .الستبانةفقرات القسم الثاني من 

 ( فقرة. 11ويتكون من ) ،اإلبداعيوهو عبارة عن السلوك  الثالث:القسم 

فقرات القسم الثالث من  إعداد( في 4311عمرة،  أبو(، ودراسة )4311ربيع،  أبووتم الستعانة بدراسة ) 
 .الستبانة

 (:4-2)ب جدول حس ةانستجابات المبحوثين لفقرات الستباستيدام مقياس ليكرت اليماسي لقياس ا تمَّ وقد 

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي2-4جدول رقم ) 4
 موافق بشد  موافق محايد غير موافق غير موافق بشد  الستجابة

 1 2 0 4 1 الدرجة
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 الستبانةخطوات بناء 1.1

لمنتسبي  اإلبداعيدور الصمت التنظيمي في السلوك  " إلى عّرفللتقام الباحث بإعداد أداة الدراسة 
 :الستبانةيطوات التالية لبناء جهاز الشرطة البحرية "، واتبع الباحث ال

الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، والستفادة منها في األدب اإلداري و على  الطالع (1
 وصياغة فقراتها. الستبانةبناء 

 .وفقراتها الستبانةمن أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد مجالت  ااستشار الباحث عددً  (4
 .الستبانةتحديد المجالت الرئيسة التي شملتها  (0
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. (2
 في صورتها األولية.  الستبانةتصميم  تمَّ  (1
 من قبل المشرف. الستبانةمراجعة وتنقيح  تمَّ  (1
 اإلسالميةالجامعة  ( من المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في1على ) الستبانةعرض  تمَّ  (7

  .(4انظر الملحق رقم )، والسياسة دارةاإلوأكاديمية 
 والتعديل،اإلضافة  أومن حيث الحذف  الستبانةتعديل بعض فقرات  تمَّ المحكمين  آراءفي ضوء  (1

 .(1انظر الملحق رقم ) النهائية،في صورتها  الستبانةلتستقر 

 الستبانةصدق   1.1

(، كما 131: 4313ما وضع لقياسه" )الجرجاوي، الستبانةيعني " أن يقيس  الستبانةصدق   
يقصد بالصدق "شمول الستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تديل في التحليل من ناحية، ووضوح 

، آيرون دات و فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستيدمها" )عبي
 بطريقتين: الستبانةمن صدق  أّكدالت تمَّ (. وقد 171:4331

 المحكمين "الصدق الظاهري": آراءصدق  .1

مجال  في المتيصصين المحكمين من عدًدا الباحث ييتار أن يقصد بصدق المحكمين "هو
على مجموعة  الستبانةعرض  تمَّ ( حيث 137: 4313الدراسة" )الجرجاوي، موضوع المشكلة أوالظاهرة 

(، وقد 1المحكمين بالملحق رقم ) وأسماء اإلدارة،متيصصين في مجال  (1)من المحكمين تألفت من 
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ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة،  إجراءوقام ب ،المحكمين راءاستجاب الباحث آل
 (.4الملحق رقم ) انظر-النهائية  افي صورته انةالستب توبذلك يرج

 المقياس:صدق   .2

 :Internal Validity: التساق الداخلي أوًل 

مع المجال الذي تنتمي  الستبانةيقصد بصدق التساق الدايلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
وذلك من يالل حساب معامالت  ،لالستبانةهذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب التساق الدايلي  هإلي

ذلك على العينة  تمَّ والدرجة الكلية للمجال نفسه، وقد  الستبانةالرتباط بين كل فقرة من فقرات مجالت 
 .موظف 23الستطالعية المكونة من 

  ( ")االستسالماإلذعانصمت  االتساق الداخلي لـ " -أ

 )الستسالم(" اإلذعان "صمتمجال  -نتائج التساق الداخلي  (3-4جدول رقم ) 5

 الفقر  م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
لحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 715. يحتفظ الموظف لنفسه وبصورة سلبية لحلول المشاكل في العمل.  .1

 0.000* 745. الستقاللية. أساسعلى  راءيحرص الموظف على حجب اآل  .2

 0.000* 854. لديه احساس بالكفاءة المنيفضة إلحداث التغيير. ألنَّ لنفسه  راءالموظف باآليحتفظ   .3

 0.000* 827. عدم التفاعل )النغماس(. أساسالمتعلقة بتحسين العمل على  راءيحجب الموظف اآل  .4

 0.000* 706. ُيغفل الموظف الحقائق ذات الحلول للمشاكل لحماية نفسه.  .5

 0.000* 730. من العقاب. يوًفا فكارسلبي األيبقى الموظف   .6

 0.000* 766. حلول لمشاكل العمل. إيجادمع اآليرين في  األفكار توافق الموظف سلبي  .7

 .α ≤ 1.15عند مستوى دللة  االرتباط دال إحصائيً  *
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( )الستسالماإلذعان( معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " صمت 0-2جدول )يوضح 
 α≤ 3.31معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  أنَّ  يبّين" والدرجة الكلية للمجال، والذي 

 لما وضع لقياسه. ار المجال صادقً وبذلك يعتب،

 االتساق الداخلي لـ " الصمت الدفاعي " -ب

 "الدفاعي "الصمتمجال  -نتائج التساق الداخلي (5-4جدول رقم ) 6

 الفقر  م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
لحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 852. يحجب الموظف المعلومات ذات الصلة نتيجة اليوف من مشرفيه.  .1

 0.000* 862. يحجب الموظف معلومات تهم عمله من أجل أن يحمي نفسه من العقاب.  .2

3.  
ه المتعلقة بتحسين العمل حماية لذاته من آراءيتجنب الموظف التعبير عن 

 .المسؤولية
.836 *0.000 

 0.000* 836. مقترحات لكي ل يديل في اشتباكات مع اليرين. أييتجنب الموظف تقديم   .4

 0.000* 774. تنفيذ الفكرة. مسؤوليةمن تحمل  يوًفاللتغيير  أفكاريتجنب الموظف الحديث واقتراح   .5

 0.000* 776. مديره مسيطر عليه. ألنَّ يحجب الموظف حلوله للمشاكل   .6

 0.000* 757. يتجنب الموظف النقاش مع اآليرين لحماية نفسه من المساءلة.  .7

 .α ≤ 1.15عند مستوى دللة  االرتباط دال إحصائيً  *

( معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الصمت الدفاعي " والدرجة 1-2يوضح جدول )
وبذلك   α≤ 3.31معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  أنَّ  يبّينالكلية للمجال، والذي 
 لما وضع لقياسه. ايعتبر المجال صادقً 
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 " الصمت االجتماعياالتساق الداخلي لـ "  -ت

 " الصمت الجتماعي"مجال  -نتائج التساق الداخلي  (6-4جدول رقم ) 7

 الفقر  م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
لحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 627. التعاون في المحافظة على سرية العمل. أساسيحجب الموظف معلومات على   .1
 0.000* 683. نتيجة احتفاظه باألسرار التي تيص العمل.يتحمل الموظف الضغط عن اآليرين   .2
 0.000* 570. يرفض الموظف كشف المعلومات التي من الممكن أن تؤذي سمعة المنظمة.  .3
 0.000* 503. يحمى الموظف منظمته من يالل الحفاظ على سرية المعلومات لديه.  .4
 0.000* 570. اقتراحات تيص العمل تضامنا مع المجموعة. أييتجنب الموظف تقديم   .5
 0.000* 586. ُيقاوم الموظف الضغط من اآليرين بحفاظه على أسرار المنظمة.  .6

 .α ≤ 1.15عند مستوى دللة  االرتباط دال إحصائيً    *

"  الصمت الجتماعي( معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 1-2يوضح جدول )
 ،α ≤ 3.31معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  أنَّ  يبّينوالدرجة الكلية للمجال، والذي 

 لما وضع لقياسه. اوبذلك يعتبر المجال صادقً 
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  " اإلبداعيالسلوك  "لـ االتساق الداخلي  -ث

 "اإلبداعي "السلوكمجال  -نتائج التساق الداخلي  (7-4جدول رقم ) 8

 الفقر  م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
ة ) 

مالي
لحت

ة ا
قيم

ال
Si

g
). 

 0.000* 510. ينجز الموظفون ما يسند إليهم من أعمال بأسلوب متجدد.  .1
 0.000* 709. يمتلك الموظفون القدرة على تقديم أكثر من فكرة يالل فترة زمنية قصيرة.  .2
 0.000* 637. هم بطالقة وصياغتها بكلمات مفيدة.أفكار يستطيع الموظفون التعبير عن   .3
 0.000* 609. ات وأساليب العمل من فترة أليرى.إجراءيحرص الموظفون على إحداث تغييرات في   .4
 0.002* 454. يبادر الموظفون لتغيير مواقفهم عندما يقتنعون بعدم صحتها.  .5
 0.000* 557. على التفكير السريع في الظروف الميتلفة. يمتلك الموظفون القدرة  .6
 0.000* 596. القديمة واستيدامها بشكل ميتلف. فكاريستطيع الموظفون تطويع األ  .7
 0.000* 594. يتميز الموظفون بالقدرة على التنبؤ بمشكالت العمل قبل حدوثها لمواجهتها.  .8
 0.000* 594. الضعف فيما يقومون به من عمل. أويسعى الموظفون لمعرفة أوجه القصور   .9

 0.000* 606. يتصف الموظفون بامتالك الحجة القوية والقدرة على اإلقناع.  .11

11.  
دراك العالقات بينها  يمتلك الموظفون القدرة على الربط بين األشياء المتباعدة وا 

 وتفسيرها.
.428 *0.003 

 0.000* 617. بدائل وحلول متنوعة لحل المشكلة الواحدة. إيجاديحرص الموظفون على   .12
 0.000* 576. فرص للتعلم والنجاح. أنَّهايتعامل الموظفون مع األيطاء   .13
 0.000* 613. يفضل الموظفون التجربة واليوض في مجالت جديدة غير مألوفة.  .14

15.  
ن كانت أفكار يحرص الموظفون على التعبير عن مقترحاتهم و   راءميالفة آلهم وا 

 الرؤساء.
.606 *0.000 

 .α ≤ 1.15عند مستوى دللة  االرتباط دال إحصائيً    *

" والدرجة  اإلبداعي( معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " السلوك 7-2يوضح جدول )
وبذلك  α ≤ 3.31معامالت الرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  أنَّ  يبّينالكلية للمجال، والذي 

 لما وضع لقياسه. ار المجال صادقً يعتب
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 :Structure Validityا: الصدق البنائي ثانيً 

التي تريد األداة  هدافيعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األ
 تمَّ ، وقد الستبانةمدى ارتباط كل مجال من مجالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات  يبّين، و إليهاالوصول 

 .اموظفً ( 23)ذلك على العينة الستطالعية المكونة من 

 نتائج الصدق البنائي لالستبانة (8-4جدول ) 9

 (.Sig)القيمة الحتمالية لالرتباط معامل بيرسون  المجال

 0.000* 907. (اإلذعان)الستسالمصمت 
 0.000* 929. الصمت الدفاعي
 0.046* 389. الصمت الجتماعي
 0.000* 754. الصمت التنظيمي

 0.035* 290. .اإلبداعيالسلوك 

 .α ≤ 3.31عند مستوى دللة  االرتباط دال إحصائيً  *

 ادالة إحصائيً  الستبانةجميع معامالت الرتباط في جميع مجالت  أنَّ ( 1-2جدول رقم ) يبّين 
 لما وضعت لقياسه. ةصادق الستبانةوبذلك تعتبر جميع مجالت ، α ≤ 3.31عند مستوى معنوية 

 Reliability الستبانةثبات   1.1

متتالية،  عدة مرات اتطبيقه أعيد إذا النتائج نفس الستبانة عطيت هو أن الستبانةيقصد بثبات  
ما هي درجة  أودرجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستيدم فيها،  أي إلى أيًضاويقصد به 

 تمَّ (، وقد 17: 4313اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استيدامه في أوقات ميتلفة )الجرجاوي،
 .اموظفً ( 23)ذلك على العينة الستطالعية المكونة من 

 Cronbach's Alpha الدراسة من يالل معامل ألفا كرونباخ  استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 
Coefficient ،( 1-2وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 
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 الستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات  (9-4جدول رقم ) 10

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.879 7 (اإلذعان)الستسالمصمت 
 0.924 7 الصمت الدفاعي
 0.726 6 الصمت الجتماعي

 0.876 20 التنظيميالصمت 
 0.859 15 اإلبداعيالسلوك 
 0.884 35 معا الستبانةجميع فقرات 

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 1-2واضح من النتائج الموضحة في جدول رقم )
(، وهذا يعنى 0.884) الستبانة(، بينما بلغت لجميع فقرات 0.924 ،0.726مجال حيث تتراوح بين )

( 4في صورتها النهائية كما هي في الملحق رقم ) الستبانةوبذلك تكون  ا.دال إحصائيً الثبات مرتفع و  أنَّ 
الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة  استبانةمن صدق وثبات  أّكدقابلة للتوزيع. ويكون الباحث قد ت

 النتائج وايتبار فرضيات الدراسة.وصالحيتها لتحليل  الستبانة

 Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   1.1

 إذاليتبار ما  K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف-استيدام ايتبار كولمجوروف  تمَّ 
 (.13-2كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول )

 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي (11-4رقم )جدول  11

 قيمة اليتبار المجال
القيمة الحتمالية 

(Sig.) 
 0.590 0.772 (اإلذعان)الستسالمصمت 

 0.773 0.662 الصمت الدفاعي
 0.115 1.195 الصمت الجتماعي
 0.178 1.099 الصمت التنظيمي

 0.958 0.509 اإلبداعيالسلوك 
 0.680 0.718 الستبانةجميع مجالت 
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أكبر من مستوى  (.Sig)القيمة الحتمالية  أنَّ ( 13-2واضح من النتائج الموضحة في جدول )
استيدام  تمَّ حيث  ،توزيع البيانات لهذه المجالت يتبع التوزيع الطبيعي فإنَّ وبذلك ، 0.05الدللة 

 اليتبارات المعلمية لتحليل البيانات وايتبار فرضيات الدراسة. 

 المستخدمة حصائيةاإلاألساليب  1.1

 Statistical Package for اإلحصائيمن يالل برنامج التحليل  الستبانةتفريغ وتحليل  تمَّ 
the Social Sciences  (SPSS) اآلتية حصائيةاإلاستيدام األدوات  تمَّ ، حيث: 

 (: لوصف عينة الدراسة.Frequencies & Percentagesالنسب المئوية والتكرارات ) (1
 المتوسط الحسابي والوزن النسبي والنحراف المعياري. (4
 .الستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaايتبار ألفا كرونباخ ) (0
كانت  إذاليتبار ما  K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -ايتبار كولمجوروف  (2

 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
( لقياس درجة الرتباط: يقوم هذا Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) (1

وقد استيدمه الباحث لحساب التساق الدايلي والصدق  ،اسة العالقة بين متغيريناليتبار على در 
 لدراسة العالقة بين المجالت. وكذلك ،البنائي لالستبانة

 (.Linear Regression- Model Multipleنموذج تحليل النحدار اليطي المتعدد ) (1
كانت متوسط درجة الستجابة قد وصلت  إذا( لمعرفة ما T-Testفي حالة عينة واحدة ) Tايتبار  (7

من  أّكديدمه الباحث للتقلت عن ذلك. ولقد است أوأم زادت  0وهي  ،الدرجة المتوسطة " الحياد " إلى
 .الستبانةدللة المتوسط لكل فقرة من فقرات 

( لمعرفة ما ( One Way Analysis of Variance - ANOVAايتبار تحليل التباين األحادي (1
 أكثر من البيانات. أوبين ثالث مجموعات  إحصائيةكان هناك فروقات ذات دللة  إذا
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 ملخص الفصل 1.14

 تمَّ وهو المنهج الوصفي التحليلي، وأهم المصادر التي  ،استعراض المنهج المستيدم في الدراسة تمَّ 
وهي المصادر األولية والثانوية، وطبيعة مجتمع الدراسة وكيفية ايتيار  ،استيدامها من قبل الباحث

توزيعها على عينة طبقية عشوائية  تمَّ و  الستبانة،أداة الدراسة وهي  إعدادتوضيح كيفية  العينة، وتم
 تمَّ على كامل العينة الفعلية، وأييرا  الستبانةتوزيع  تمَّ  ،، وعليهالستبانةمن صدق وثبات  أّكدتجريبية للت

 الدراسة. أهدافالمستيدمة لتحقيق  حصائيةاإلتحديد األساليب 
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 التحليل والنقاش :الفصل الخامس 5
 ويشتمل على:

 .تمهيد 1.1

 لعينة الدراسة وفق البيانات الشيصية. اإلحصائيالوصف  1.4

 المحك المعتمد في الدراسة. 1.0

 .الستبانةتحليل فقرات  1.2

 ايتبار فرضيات الدراسة. 1.1

 مليص الفصل. 1.1
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 تمهيد 1.1

لتحليل البيانات وايتبار فرضيات الدراسة، وذلك من يالل اإلجابة عن  ايتضمن هذا الفصل عرًض 
والوقوف  فقراتها،من يالل تحليل  إليهاالتوصل  تمَّ والتي  الستبانةأسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
 استبانةللبيانات المتجمعة من  حصائيةاإلالمعالجات  إجراء تمَّ لذا  ،على البيانات الشيصية للمستجيبين

للحصول على نتائج  (SPSS)للدراسات الجتماعية  حصائيةاإلاستيدام برنامج الرزم  تمَّ  إذ الدراسة،
 عرضها وتحليلها في هذا الفصل.  تمَّ الدراسة التي 

 لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية اإلحصائيالوصف  1.1

 وفيما يلي عرض ليصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشيصية

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب العمر1-5جدول رقم )  12
 النسبة المئوية % العدد العمر
 28.3 63 سنة 03أقل من 

 50.7 113 سنة 23 -03من 
 17.9 40 سنة 13 -23من 
 3.1 7 سنة فأكثر 13

 100.0 223 المجموع

سنة، وهذا  23من عينة الدراسة أعمارهم أقل من ( %79)ما نسبته أنَّ ( 1-1يتضح من جدول )
ألنه  ؛الشباب هو المعتمد عليه في العمليتناسب مع طبيعة منتسبي األجهزة األمنية، حيث عنصر 

على القيام بالمهمات األمنية المتمثلة في الحراسات والدوريات والمراقبة والتفتيش والمرافقة وغيرها  قدراأل
ا عمل جهاز الشرطة البحرية الذي يزيد على من المهام التي تحتاج لقوة وفعالية الشباب، ويصوًص 

نقاذ،و المهام األمنية المهام دايل البحر من دوريات وكمائن بحرية وعمليات مساعدة   إلىوالتي تحتاج  ا 
من  %21عليه،  بينما  قدر، وهذا الجهد فئة الشباب هي األاإلمكاناتجهد عضلي كبير في ظل قلة 

العدد القليل الذين بقوا في يدمتهم بعد أحداث  إلىعزى ذلك سنة فأكثر، حيث يُ  23عينة الدراسة أعمارهم 
سنة، حيث تضعف  23بالتقاعد من عمر  فرادالنقسام، وقانون التقاعد الذي يسمح لصف الضباط واأل
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ن يتقلدون رتب الضباط الشرافية قدرتهم على القيام بالمهام األمنية، بينما يبقى على رأس عملهم مَ 
اليبرة والعقل أكثر من الجهد العضلي، حيث تتوافق  إلىوالرتب السامية التي تحتاج في أداء عملها 

 العينة مع مجتمع الدراسة.

 نة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع عي 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 2-5جدول رقم ) 13
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 15.2 34 دراسات عليا

 59.2 132 بكالوريوس

 15.7 35 دبلوم متوسط

 9.9 22 ثانوية عامة فأقل

 100.0 223 المجموع

من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس (  %59.2 )ما نسبته أنَّ ( 4-1يتضح من جدول )
في تيصصهم  البكالوريوسعلى درجة  ضباط المتيصصين برتبة مالزم بناءً تعيينات ال إلىويعزى ذلك 

 البكالوريوسومن هذه التيصصات تيصص المالحة البحرية، حيث تمنح كلية الرباط الجامعية درجة 
ما نسبته ة برتبة مالزم بحري في الجهاز، و للطالب اليريج منها في هذا التيصص، ويتم تعيينه مباشر 

في قطاع غزة تمنح  عدة جامعات حيث إنَّ من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دراسات عليا،  (%(15.2
لدراسة ونيل درجة الجهاز ل أفراددرجة الماجستير في العديد من التيصصات األمر الذي شجع العديد من 
مؤهلهم العلمي  (%15.7 و) الماجستير وبعضهم حصل على درجة الدكتوراة من جامعات في اليارج،

دبلوم متوسط، وهذا المؤهل يحمله ضباط الصف الفنيين في تيصصات الصيانة والالسلكي، وحملة 
سنتين أقدمية لمن يجتاز الدبلوم في العلوم األمنية،  إعطائها تمَّ شهادات الدبلوم في العلوم المنية حيث 

مؤهلهم العلمي ( %9.9)مما شجع العديد من منتسبي األجهزة األمنية للحصول على هذا الدبلوم، و
التعليم الجامعي، وهذه النسبة قليلة مقارنة بمن اكملوا  إلكمالثانوية عامة فأقل ممن لم تحالفهم الظروف 

وهذا يتناسب مع طبيعة المجتمع الفلسطيني المتعلم، ومنتسبي األجهزة األمنية  تعليمهم في الجامعات
 حيث إنَّ الذين يهتمون بتطوير أنفسهم بشكل علمي وأكاديمي بما يناسب أعمالهم ومراكزهم الوظيفية، 
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ب الدرجة العلمية تمنح ترقية وتشترط الدرجة الجامعية األولى لترقية الضباط لبعض للرتب السامية حس
 (،4331( لسنة )1الفلسطيني رقم ) األمنقانون اليدمة لقوى 

 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة 3-5جدول رقم ) 14
 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخدمة

 9.4 21 سنوات 1أقل من 

 29.6 66 سنوات 42أقل من  إلى 1من 

 49.8 111 سنة 41أقل من  إلى 42من 

 11.2 25 سنة فأكثر 41

 100.0 223 المجموع

 1من عينة الدراسة سنوات يدمتهم أقل من  %9.4ما نسبته  أنَّ ( 0-1يتضح من جدول )
سنوات يدمتهم  %11.2سنوات، ويفسر ذلك قلة التجنيد بسبب األزمة المالية التي تمر بها الحكومة، و

، وما نتج عنه من بقاء القليل من منتسبي 4337سنة فأكثر، وذلك بسبب أحداث النقسام عام  11
فتح باب التوظيف في محاولة  تمَّ األجهزة األمنية في على رأس عملهم، وعدم استمرار اآليرين، حيث 

وهذا ما يفسر ما نسبته  ،يرلسد الفراغ وا عادة تشكيل األجهزة األمنية في غزة، وتم توظيف عدد كب
سنة، وهذا يتوافق مع عمر النقسام  11أقل من  إلى 1من العينة تتراوح سنوات يدمتهم من  79.4%

 سنة. 14الذي يقدر ب

 توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الرتبة العسكرية4-5جدول رقم )  15
 النسبة المئوية % العدد الرتبة العسكرية

 11.7 26 لواء( -رتب سامية)رائد

 51.6 115 نقيب( -رتب اشرافية)مالزم

 36.7 82 أفرادضابط صف و 

 100.0 223 المجموع
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من عينة الدراسة رتبتهم العسكرية رتبة سامية  %11.7ما نسبته  أنَّ ( 2-1يتضح من جدول )
لواء(، وهذا طبيعي متناسب مع قلة عدد الرتب السامية حسب الهيكل التنظيمي الهرمي لقطاع  -)رائد
  رتبتهم العسكرية رتبة اشرافية  %51.6الذي يقلل من عدد الوظائف كلما ارتفعنا ألعلى،  األمن
الترقيات مستمرة حسب  حيث إنَّ فئة الضباط هي األكبر في الجهاز  هذه الفئة حيث إنَّ نقيب(،  -)مالزم

الدرجات العلمية وسنوات األقدمية، حيث يسعى أغلب منتسبي الجهاز للحصول على الشهادة العلمية 
 % 36.7التي تمكنه من الترقية لرتبة مالزم كي يلبي طموحه ويقلل من ضغوط العمل في الجندية، بينما

من المفترض أن يكونوا الفئة األكثر حسب الهيكل  هحيث إنَّ ، أفرادضابط صف و  رتبتهم العسكرية
الترقيات  ألنَّ الذي يزيد من الوظائف كلما اتجهنا ألسفل، لكن يعزى ذلك  األمنالتنظيمي الهرمي لقطاع 

عدم  أوهذه الفئة يترقون لرتب الضباط مع قلة  أفرادجدد، ف أفرادمستمرة لهذه الفئة دون تعبئة وتجنيد 
فئة الرتب  حيث إنَّ  ،كما تكون الترقيات سنوية، وهذا متوافق مع مجتمع البحث ،وجود تجنيد سنوي 

 وصف الضباط. فرادالشرافية أكبر من فئة األ

 توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة 

 عينة الدراسة حسب المحافظة(: توزيع  5-5جدول رقم ) 16
 النسبة المئوية % العدد المحافظة
 16.6 37 الشمال

 65.0 145 غزة

 13.9 31 الوسطى
 3.1 7 يانيونس
 1.3 3 رفح

 100.0 223 المجموع

من عينة الدراسة يعملون في محافظة الشمال،  %16.6ما نسبته  أنَّ ( 1-1يتضح من جدول )
يعملون في محافظة غزة،  %65.0حيث كان هناك تعاون من محافظة الشمال في تعبئة الستبيانات، 

ز، والذي يعمل فيه عدد كبير من منتسبي الجها ،حيث يعزو الباحث ذلك لوجود الميناء في محافظة غزة
المركزية للجهاز في محافظة غزة،  حيث يعمل عدد كبير من دارات وكذلك وجود المقر الرئيسي واإل

األمر الذي يبرر  ؛تشرف وتتواصل مع باقي المحافظات والتي ،سكان محافظة غزة في اإلدارات المركزية
يعملون في محافظة  %13.9الفارق الكبير والزيادة في عدد العاملين ، وهذا يتفق مع مجتمع الدراسة، و
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يعملون في محافظتي رفح  %4.4ة متوافقة مع توزيع مجتمع الدراسة، بينما الوسطى، وهذه النسب
 .مقارنة بمحافظة غزة وقلة النسبة في المحافظتين بسبب قلة العاملين فيها ،نيونسويا

 (Ozen et al., 2012)المحك المعتمد في الدراسة  1.1

 اليماسي من قياس ليكرتم في الياليا طول تحديد تمَّ  فقد ،الدراسة في المعتمد المحك لتحديد
 المقياس في أكبر قيمة على تقسيمه ثم ( ومن2=1-1) المقياس درجات بين المدى حساب يالل

 المقياس في قيمة أقل إلىهذه القيمة  إضافة تمَّ ( وبعد ذلك 3.13=2/1) أي اليلية طول على للحصول
 الياليا طول أصبح وهكذا اليلية، األعلى لهذه الحد لتحديد وذلك، ) صحيح واحد وهي المقياس )بداية
 :(1-1) اآلتي الجدول في موضح هو كما

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة (6-5جدول رقم ) 17
 درجة الموافقة الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 ضعيفة جدا 20% -36%من  1 - 1.80من 
 ضعيفة 36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 
 متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
 كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 
 كبيرة جدا 84 %-100% أكبر من  5 -  4.20أكبر من 

 

 اعتمد الباحث على ترتيب المتوسطات الستجابة، مستوى  على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير
 الموافقة درجة وقد حدد الباحث مجال، كل في الفقرات ومستوى  انةلالستب المجالت مستوى  على الحسابية
 .للدراسة المعتمد المحك حسب
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 اإلجابة على تساؤلت الدراسة 1.1

 ستتم اإلجابة على تساؤلت الدراسة من يالل التعقيب على تحليل فقرات الستبانة كما يلي:

 : تحليل فقرات " الصمت التنظيمي "أوًل 

  الستسالماإلذعانتحليل فقرات مجال " صمت(") 

لمعرفة  tوقيمة ايتبار  والترتيب، ،والوزن النسبي ،والنحراف المعياري  ،استيدام المتوسط الحسابي تمَّ  
 (.7-1النتائج موضحة في جدول ) ة،الموافقدرجة 

لكل فقر  من فقرات  tوالوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار المتوسط الحسابي والنحراف المعياري  (7-5جدول ) 18
 ) الستسالم( "اإلذعان "صمتمجال 

 الفقر  م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

4.  
يحتفظ الموظف لنفسه وبصورة 
 سلبية لحلول المشاكل في العمل.

 0.000 4.36 متوسطة 1 66.94 1.18 3.35

2.  
 راءيحرص الموظف على حجب اآل

 الستقاللية. أساسعلى 
 0.114 1.21 متوسطة 3 61.80 1.11 3.09

2.  

 ألنَّ لنفسه  راءيحتفظ الموظف باآل
لديه احساس بالكفاءة المنيفضة 

 إلحداث التغيير.
 0.022 2.03 متوسطة 2 63.35 1.23 3.17

1.  

المتعلقة  راءيحجب الموظف اآل
عدم  أساسبتحسين العمل على 

 التفاعل )النغماس(.
 0.058 1.58- متوسطة 7 57.63 1.11 2.88

1.  
ُيغفل الموظف الحقائق ذات الحلول 

 للمشاكل لحماية نفسه.
3.09 1.09 61.73 4 

 متوسطة
 

1.18 0.120 

2.  
 يوًفا فكاريبقى الموظف سلبي األ
 من العقاب.

 0.354 0.37 متوسطة 6 60.64 1.26 3.03

1.  
توافق الموظف سلبي مع اآليرين 

 حلول لمشاكل العمل. إيجادفي 
3.07 1.09 61.38 5 

 متوسطة
 

0.93 0.177 

 0.055 1.60 متوسطة  61.89 0.88 3.09 اجميع فقرات المجال معً  
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 ( يمكن استيالص ما يلي:7-1من جدول )

المتوسط الحسابي للفقرة األولى " يحتفظ الموظف لنفسه وبصورة سلبية لحلول المشاكل في العمل "  -
هناك موافقة  أنَّ ، وهذا يعني %66.94الوزن النسبي  أنَّ  أي( 1)الدرجة الكلية من  3.35يساوي 

يدركون طبيعة من العاملين  اهناك عددً  أنَّ العينة على هذه الفقرة، بمعنى  أفرادمتوسطة من قبل 
المشكالت ولديهم حلول لها، لكنهم يحتفظون لذواتهم بهذه الحلول ألنهم قد يعتبرون هذه الحلول 

ألنهم لم يالقوا  أوعنها من باب كنز المعرفة،  اإلفصاح أوألحد  بإعطائهاوالمعلومات قوة ول يرغبون 
هذه الحلول قد تزيد عبئه الوظيفي وتحمله  أنَّ  أوبهذه الحلول،  اإلفصاحالتشجيع المطلوب والتحفيز على 

ل  %33.6 لها وفق حله، لكن في المقابل هناك ما نسبته مسؤولية متابعة حل المشكالت التي اقترح حاًل 
ذلك  أنَّ الموظف ل يحتفظ بالحلول للمشاكل بل يفصح عنها ويقدمها ألنهم يرون  أنَّ يرون ذلك، ويرون 

 العمل مما يزيد من مكانته عندهم.س لمرؤوسيه اهتمامه بيعزز من قيمته في العمل، ويعك

عدم  أساسالمتعلقة بتحسين العمل على  راءالمتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " يحجب الموظف اآل -
هناك موافقة متوسطة  أنَّ ، وهذا يعني %57.63الوزن النسبي  أنَّ  أي 2.88التفاعل )النغماس(" يساوي 

لى هذه الفقرة، وجاءت هذه الفقرة أضعف فقرة في الدللة على وجود النغماس العينة ع أفرادمن قبل 
طبيعة العمل العسكري الذي يعتمد على النظام الهرمي في وعدم المشاركة بين العاملين وقد يفسر ذلك 

لك لعدم فعالية ذ ى عز عدم النسجام مع الزمالء، وقد يُ  أولعدم رضا العامل عن المؤسسة  أو، العمل
ا التصالت الرأسية لما للطبيعة العسكرية التصالت األفقية والرأسية بين الزمالء والمرؤوسين ويصوًص 

يرون غير ذلك  %42.37من عرف في وجود الحواجز بين الرتب العسكرية، لكن في المقابل ما نسبته 
قد يحجب آراؤه النغماس، و  أساسوأن الموظف متفاعل مع زمالؤه ومرؤوسيه ول يحجب آراؤه على 

 مجاملة لهم وتماشيا مع المجموع. حّتى أوضرار باآليرين إلأيرى من عدم ا سبابأل

 أي 3.09) الستسالم(" يساوي اإلذعانأن المتوسط الحسابي لمجال " صمت بشكل عام يمكن القول  -
على فقرات هذا  العينة أفرادهناك موافقة متوسطة من قبل  أنَّ ، وهذا يعني %61.89الوزن النسبي  أنَّ 

 سبابهذا النوع من الصمت يمارس لدى بعض الضباط والعاملين أل أنَّ  إلىالمجال، وقد يعزى ذلك 
بسبب تقديرهم المنيفض لذواتهم ونقص اليبرة،  أو فكارطرح األ ىشيصية مثل عدم ثقتهم بقدراتهم عل



 

21 
 

حداث تغيير، إ أوالتأثير في مجريات العمل  ىلديه احساس بالكفاءة المنيفضة وعدم القدرة عل ألنَّ  أو
أيرى مثل اليوف  أسباب(، وقد يرتبط هذا النوع من الصمت ب4311كما تشير دراسة عبود وحسين )

 أوهم غير مرحب بها، أفكار  بأنَّ اعتقادهم  أومن المواجهة،  والفتقار للتشجيع على التعبير والمشاركة، 
ة من انتقام مدراءهم، ورغبة في حماية ذواتهم والمحافظة على اليوف من اثارة غضب اآليرين، ويشي
نحو المواقف التي يواجهونها، وفي المقابل يرى ما نسبته  إذعانيةمواقع عملهم، لذلك تكون اتجاهاتهم 

عدم ممارسة العاملين لهذا النوع من الصمت، وأنهم يعبرون عن آرائهم ومقترحاتهم ويشاركون  38.11%
التفاعل والتوافق والنسجام مع اآليرين، في بيئة تنظيمية مشجعة على القتراح  أساسالمعلومات على 

جهاز الشرطة البحرية  حيث إنَّ والتعبير دايل الجهاز مما يبدد مشاعر اليوف من العقاب لدى العاملين، 
يتم  حّتىوالمقترحات والمعلومات حول مشاكل العمل  راءوقيد التطوير وهو بحاجة لكل اآل نشاءجديد اإل

 تفاديها ومعالجتها وتحسين العمل. 

مستوى ممارسة هذا  أنَّ  أظهرت(، التي 4311كدراسة )يوالدة،  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات
بنسبة  الجامعة،النوع من الصمت بدرجة متوسطة لدى معلمي ومعلمات المدارس الياصة في لواء 

على مقياس ليكرت  الستبانة(، وايتالف النسبة بسبب ايتالف المحك، حيث اعتمد في 71.1%)
 1-0.11مستوى متوسط،  0.17-4.12مستوى منيفض،  4.00-1):اآلتيالثالثي وقسم المحك ك

( على %21.4عدم موافقة بنسبة ) أظهرت( التي 4317مع دراسة )أحمد،  واختلفت. مستوى مرتفع(
 المنصورة،ذا النوع من الصمت لدى العاملين بالكادر العام التابعين لقطاع التعليم بجامعة وجود ه
على وجود هذا النوع  %13موافقة شديدة بنسبة  أظهرت( التي 4317 البنوي،مع دراسة ) أيًضا وايتلفت

 من الصمت عند األطباء البشريين في مستشفيات الزقازيق.
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  " الصمت الدفاعي "تحليل فقرات مجال 

لمعرفة درجة  tاستيدام المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة ايتبار  تمَّ  
 (.1-1النتائج موضحة في جدول ) الموافقة،

لكل فقر  من  tمة اختبارالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقي (8-5جدول رقم ) 19
 فقرات مجال " الصمت الدفاعي "

 الفقر  م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

0.  

يحجب الموظف المعلومات 
ذات الصلة نتيجة اليوف من 

 مشرفيه.
 0.008 2.42 متوسطة 1 64.13 1.26 3.21

9.  

يحجب الموظف معلومات تهم 
عمله من أجل أن يحمي نفسه 

 من العقاب.
 0.055 1.60 متوسطة 3 62.74 1.26 3.14

1.  

يتجنب الموظف التعبير عن 
ه المتعلقة بتحسين العمل آراء

 .المسؤوليةحماية لذاته من 
 0.039 1.77 متوسطة 2 62.91 1.22 3.15

4.  

 أييتجنب الموظف تقديم 
مقترحات لكي ل يديل في 

 ين.ير اشتباكات مع اآل
 0.476 0.06 متوسطة 5 60.09 1.14 3.00

2.  

يتجنب الموظف الحديث 
من  يوًفاللتغيير  أفكارواقتراح 
 تنفيذ الفكرة. مسؤوليةتحمل 

3.09 1.25 61.81 4 
 متوسطة
 

1.08 0.141 

6.  

يحجب الموظف حلوله 
مديره مسيطر  ألنَّ للمشاكل 

 عليه.
 0.414 0.22- متوسطة 6 59.64 1.25 2.98

7.  

يتجنب الموظف النقاش مع 
ين لحماية نفسه من ير اآل

 المساءلة.
2.92 1.16 58.45 7 

 متوسطة
 

-0.99 0.163 

 0.155 1.02 متوسطة  61.34 0.98 3.07 اجميع فقرات المجال معً  
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 ( يمكن استيالص ما يلي:1-1من جدول )

المتوسط الحسابي للفقرة األولى " يحجب الموظف المعلومات ذات الصلة نتيجة اليوف من مشرفيه "  -
هناك موافقة  أنَّ ، وهذا يعني %64.13أن الوزن النسبي  أي( 1)الدرجة الكلية من  3.21يساوي 

العاملين بالجهاز يحجبون  أنَّ يرون  أنَّهممما يعني  ؛العينة على هذه الفقرة أفرادمتوسطة  من قبل 
 هذه أنَّ العاملين يعتقدون  ألنَّ من مشرفيهم، وقد يعزى ذلك  يوًفاالمعلومات حول مشاكل العمل والحلول 

ل تتوافق مع  أومما قد يسبب ردود فعل سلبية من رؤسائهم عليهم ، ؛ المعلومات تضر بمشرفيهم وتؤذيهم
شرفيهم فبالتالي يسلكون سلوك الصمت اإلذعاني، بينما يرى ميالفتهم لم إظهارهم فيتجنب العاملين ئآرا

من العينة غير ذلك وأن العاملين بالجهاز ل يحجبون المعلومات نتيجة يوفهم من مشرفيهم،  35.87%
عن  اإلفصاحو  فكارواأل راءمن األريحية والتفاهم بين العامل ومشرفه في طرح اآل اوأن هناك نوعً 

 المعلومات.

حسابي للفقرة السابعة " يتجنب الموظف النقاش مع اآليرين لحماية نفسه من المساءلة " المتوسط ال -
 أفرادهناك موافقة متوسطة " من قبل  أنَّ ، وهذا يعني %58.45الوزن النسبي  أنَّ  أي 2.92يساوي 

ثقة الموظف ضعيفة فيمن حوله من الزمالء فلذلك يتجنب  أنَّ العينة على هذه الفقرة، وقد يفسر ذلك 
من أن تصل معلومات النقاش لهم فيعرض نفسه  يوًفاالنقاش فيما يثير غضب المسؤولين ويزعجهم 

 أوأداء الموظف في عمله فيتجنب النقاش الذي قد يظهر ضعفه  أوقد تفسر ضعف يبرة  أوللمساءلة، 
من العينة غير  %41.55عن ذلك التقصير، بينما يرى ما نسبته تقصيره في العمل فيتعرض للمساءلة 

بهدف التحسين ومعالجة القصور  ؛الموظفين يناقشون مع زمالئهم ورؤسائهم أمور العمل أنَّ ذلك في 
نجازوتناقل اليبرات بينهم لزيادة الكفاءة في أداء المهام و   عمال.األ ا 

الوزن  أنَّ  أي 3.07لمجال " الصمت الدفاعي " يساوي المتوسط الحسابي  بأنَّ بشكل عام يمكن القول  -
العينة على فقرات هذا المجال،  أفرادهناك موافقة متوسطة من قبل  أنَّ ، وهذا يعني %61.34النسبي 

دراكهناك بعض العاملين يمارسون هذا النوع من الصمت عن وعي و  أنَّ  إلىويعزو الباحث ذلك   بأنَّ  ا 
م، ومن الصمت أسلم وأفضل لهم ، من ناحية تجنب اآلثار السلبية التي قد تنتج عن حديثهم ومشاركته

كي يحافظوا على الود والصداقة ول ييسروا مواقعهم  ،هم ومجاملة لهميريلمد ناحية أيرى قد يكون ارضاءً 
ا نحو من يتفقون معهم، فهم يً إيجابالمديرين يتجهون  بأنَّ الوظيفية، وقد يبنى ذلك على اعتقاد لديهم 

يرى، أاعتبارات  أيتحقيق منفعة ذاتية أكثر من  إلى استناًداهم المهمة أفكار يمتنعون عن تقديم آرائهم و 
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تبنيه  تمَّ درء المياطر وتحقيق المكاسب والمنافع الشيصية، حيث  إلىصمتهم المستند  فإنَّ وبالتالي 
تفق مع المعتقدات التي يحملها بعض المديرين والزمالء هذا النوع من الصمت ي بأنَّ هم إدراكنتيجة 

 ء.الوحدة أمر جيد والمعارضة أمر سي، وأن نجازاإلعلى التفكير و  أقدرالعليا  دارةاإل أنَّ والمتمثلة في 

مستوى ممارسة هذا  أنَّ  أظهرت(، التي 4311كدراسة )يوالدة،  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات
لمدارس الياصة في لواء (، لدى معلمي ومعلمات ا%71.1النوع من الصمت بدرجة متوسطة، بنسبة )

( على وجود هذا %27.2عدم موافقة بنسبة ) أظهرت( التي 4317مع دراسة )أحمد،  واختلفتالجامعة، 
 أيًضا وايتلفتبجامعة المنصورة ، النوع من الصمت لدى العاملين بالكادر العام التابعين لقطاع التعليم 

على وجود هذا النوع من الصمت عند  %71موافقة بنسبة  أظهرت( التي 4317مع دراسة )البنوي ، 
 البشريين في مستشفيات الزقازيق. األطباء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

  " الصمت الجتماعيتحليل فقرات مجال "  

لمعرفة  tوقيمة ايتبار  ،والترتيب ،والوزن النسبي ،والنحراف المعياري  ،استيدام المتوسط الحسابي تمَّ  
 (.1-1النتائج موضحة في جدول ) الموافقة،درجة 

لكل فقر  من فقرات  tالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار (9-5جدول ) 20
 " الجتماعيالصمت مجال " 

 الفقر  م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

0.  

يحجب الموظف معلومات  
التعاون في  أساسعلى 

 المحافظة على سرية العمل.
 0.000 10.13 كبيرة 3 74.32 1.05 3.72

9.  

يتحمل الموظف الضغط  
عن اآليرين نتيجة احتفاظه 
 باألسرار التي تيص العمل.

 0.000 7.06 كبيرة 5 70.27 1.08 3.51

1.  

ل يكشف الموظف عن  
المعلومات التي من الممكن 
 أن تؤذي سمعة المنظمة.

 0.000 11.20 كبيرة 2 76.40 1.09 3.82

4.  

يحمى الموظف منظمته من 
يالل الحفاظ على سرية 

 المعلومات لديه. 
 0.000 13.94 كبيرة 1 78.11 0.97 3.91

2.  

 أييتجنب الموظف تقديم  
اقتراحات تيص العمل 
 تضامنا مع المجموعة.

3.23 1.08 64.68 6 
 متوسطة
 

3.22 0.001 

6.  

ُيقاوم الموظف الضغط من 
اآليرين بحفاظه على أسرار 

 المنظمة.
 0.000 8.41 كبيرة 4 71.62 1.03 3.58

 0.000 13.03 كبير   72.49 0.72 3.62 اجميع فقرات المجال معً  
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 ( يمكن استيالص ما يلي:1-1من جدول )

المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة " يحمى الموظف منظمته من يالل الحفاظ على سرية المعلومات  -
هناك موافقة  أنَّ ، وهذا يعني %78.11أن الوزن النسبي  أي( 1)الدرجة الكلية من  3.91لديه" يساوي 

العينة على هذه الفقرة. وهذا األمر من أساسيات العمل األمني، حيث من واجبات  أفرادكبيرة من قبل 
منتسبي األجهزة األمنية الحفاظ على سرية المعلومات، وحفظ هذه المعلومات يحمي عمل المؤسسة 

لدى العاملين بجهاز لشرطة البحرية بأهمية المعلومات  دراكحافظ عليها، ويفسر ذلك الوعي واإلوي
على العمل وعلى سمعة  سلًباومستوياتها والمسموح من المعلومات التي يتم مشاركتها بما ل يؤثر 

العقيدة الوطنية واألمنية المتجذرة في أبناء الجهاز، والمتمثلة في  إلى دراكالجهاز، ويعزى هذا الفهم واإل
والستقرار ومواجهة المؤامرات والتحديات العديدة التي يحيكها الحتالل الصهيوني،  األمنالحفاظ على 

ويعكس ذلك انتماء العاملين الكبير لجهازهم بما ييدم مصالح المجتمع الفلسطيني، في المقابل نسبة 
يعتبرون المعلومات التي  أنَّهم إلىمن العينة، ويعزى ذلك  %21.89ل يرون ذلك حيث يمثلون  بسيطة

 فرادمن مصلحة الجهاز أن يكشف األ أنَّهيرون  أنَّهم أويتم مشاركتها معلومات عادية ل تضر بالجهاز، 
لعمل على اإلصالح عن المعلومات حول المشاكل في العمل، واأليطاء والتجاوزات بحيث يتم تفاديها وا

والقانونية، وهذا في مصلحة الجهاز حيث يحافظ على  اإلداريةأول بأول دون تراكم األيطاء والتجاوزات 
 بقائه في اطار القانون والعمل الصحيح.  

اقتراحات تيص العمل تضامنا مع  أيالمتوسط الحسابي للفقرة اليامسة " يتجنب الموظف تقديم  -
هناك موافقة متوسطة  من  أنَّ ، وهذا يعني %64.68الوزن النسبي  أنَّ  أي 3.23المجموعة " يساوي 

وينبذ  طبيعة العمل العسكري الذي يحبذ الجتماع إلىالعينة على هذه الفقرة، ويعزى ذلك  أفرادقبل 
ن زمالتهم في العسكرية ويضحون ببعض األمور الشيصية من أجل المجموع و التفرقة، حيث يقدس العامل

باقتراحات قد ل يرغب  اإلدلءتجنب  إلىقد يميل البعض  هحيث إنَّ رف معهود بين العساكر، ا عُ ، وهذ
 أنَّ  %35.32تزيد عبئه في العمل، بينما يرى ما نسبته  أوقد تسبب ضررا لبعضهم  أوبها زمالؤه 

هذه القتراحات قد تكون مفيدة للعمل  حيث إنَّ الموظف ل يتجنب تقديم اقتراحات تضامنا مع المجموعة، 
لديهم النزعة الفردية وحب التقدم على اآليرين وطموح لالرتقاء  أنَّ  أول تؤثر عليهم ،  أووالزمالء، 

رأى في اقتراحه ما  إذا هحيث إنَّ بالذات دون أيذ بعين العتبار تقدير المجموعة والزمالء في العمل، 
 وم بالقتراح غير آبه باآليرين. لمكافأة والثناء والتقدير يقيعزز مكانه وشأنه ويمنحه فرص ا
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 أنَّ  أي 3.62المتوسط الحسابي لمجال " الصمت الجتماعي " يساوي  بأنَّ بشكل عام يمكن القول  -
العينة على فقرات هذا المجال،  أفرادهناك موافقة كبيرة من قبل  أنَّ ، وهذا يعني %72.49الوزن النسبي 

 أوذعان على اليوف واإل ابعض العاملين ل يصمتون صمتا سلبيا قائمً  أنَّ  إلىويعزو الباحث ذلك 
لحماية النفس وتحقيق المكاسب الشيصية، بل يصمتون صمتا واعيا مدركا لطبيعة العمل  دفاعًيا

لديهم الثقة بالنفس والقدرة على  حيث إنَّ زهم، في سلوك الصمت منفعة لزمالئهم وجها أنَّ وظروفه، ويرون 
لبعض  إدراك، ويبرتهم جيدة، وقادرين على احداث بعض التغيير، لكن لديهم فكارالمشاركة وطرح األ

الموقف والظرف غير مناسب ،  أنَّ  أوالمسؤوليات و المياطر التي قد تترتب على حديثهم ومشاركتهم، 
وفهم، وهذا النوع من الصمت مؤشر على وعي ونضج ويبرة لذلك يمارسون سلوك الصمت عن وعي 

حثون عن فرصة ا جوهرية ونوعية ومهمة لتطوير العمل، لكنهم يبأفكارً العاملين، وأنه قد يكون لديهم 
أنفسهم،  وفي حال  حّتى أوالزمالء  أوعالنها بطريقة مفيدة ل تحمل مياطر للجهاز ا  مواتية لمشاركتها و 

الظروف سيكون لهم دور جيد في التطوير والتحسين، وقد يفسر صمتهم هذا  سنحت الفرصة وتحسنت
لديهم  من الثقة والتعاون بينهم، وأنَّ  اوزمالئهم في الجهاز، وأن هناك نوعً  مديريهمية العالقة مع إيجاب

 .لعمل الجهاز والظروف المحيطة بهانتماء وولء لجهازهم وفهم 

موافقة كبيرة بنسبة  أظهرت( التي 4317 البنوي،) كدراسة الدراساتواتفقت هذه النتائج مع بعض 
 على وجود هذا النوع من الصمت عند األطباء البشريين في مستشفيات الزقازيق.  13.4%

مستوى ممارسة هذا النوع من الصمت بدرجة  أنَّ  أظهرت(، التي 4311مع دراسة )يوالدة،  واختلفت
مي ومعلمات المدارس الياصة في لواء الجامعة، وايتالف النسبة (، لدى معل%74.2متوسطة، بنسبة )

وجود هذا النوع من الصمت  أنَّ  أظهرت( التي 4317بسبب ايتالف محك الدراسة، ودراسة )أحمد، 
 .لقطاع التعليم بجامعة المنصورة( لدى العاملين بالكادر العام التابعين %11بدرجة متوسطة بنسبة )
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  الصمت التنظيميتحليل جميع فقرات 

لمعرفة  tوقيمة ايتبار  ،والترتيب ،والوزن النسبي ،والنحراف المعياري  ،استيدام المتوسط الحسابي تمَّ 
 (.13-1النتائج موضحة في جدول ) ،الموافقةدرجة 

           لجميع فقرات tوقيمة اختبارالمتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب  (11-5جدول ) 21
 " الصمت التنظيمي "

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

 0.055 1.60 متوسطة 2 61.89 0.88 3.09 (اإلذعان)الستسالمصمت 

 0.155 1.02 متوسطة 3 61.34 0.98 3.07 الصمت الدفاعي

 0.000 13.03 كبيرة 1 72.49 0.72 3.62 الصمت الجتماعي

 جميع فقرات الصمت التنظيمي 
 0.07 5.2 متوسطة  65.24 0.86 3.26

          

 3.26المتوسط الحسابي لجميع فقرات الصمت التنظيمي يساوي  أنَّ  تبيَّن( 13-1من جدول )
هناك موافقة متوسطة من قبل  أنَّ ، وهذا يعني %65.24الوزن النسبي  أنَّ  أي( 1)الدرجة الكلية من 

طبيعة العمل  إلىالعينة على فقرات الصمت التنظيمي بشكل عام. ويعزو الباحث نسبة وجودها  أفراد
 أوالتعليمات من الجهات العليا  ءا عطاالعسكري الذي تعيشه عينة البحث، والتي تعتمد على صنع القرار و 

بنسب بسيطة، وهذا  إلالنظر لمقترحاتهم وتوصياتهم   أواألقل رتبة دون مشاركتهم  إلىبة األعلى رت
المستويات العالية من مظاهر الصمت  أنَّ  إلىت العمل العسكرية، وقد يرجع ذلك معهود في جميع بيئا

في اتياذ  وزمالئهم، ول يشاركون  مديريهمالتنظيمي تالزم الموظفين الذين ليس لهم عالقات جيدة مع 
المستويات المنيفضة من مظاهر الصمت التنظيمي تالزم  فإنَّ ، وعلى العكس من ذلك اإلداريةالقرارات 

هم وزمالئهم ويشاركون في اتياذ القرارات، وجاء الصمت يريالموظفين الذين لهم عالقات جيدة مع مد
الفئة األكبر من العاملين  أنَّ الجتماعي األعلى نسبة في مجالت الصمت التنظيمي مما يدلل على 

لحماية النفس من اآلثار السلبية،  دفاعًياا صمتً  أوللواقع  استسالًماا ذعانيً إا الصامتين ل يصمتون صمتً 
حيث  ،اا واعيً صمتً  أوا مع سياسة الجهاز نابع عن رضا عن األداء والزمالء، ا منسجمً بل يصمتون صمتً 

ا كان سبب الصمت في مصلحة الجهاز وأنسب التصرفات في الظروف الحالية، وأيً  أنَّ قدروا  إنَّهم
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في نهاية المطاف ألجل مصلحة الجهاز مما يعكس بعض الولء والنتماء  فإنَّهصمتهم الجتماعي 
كان ييفي يلفه بعض  إذاللجهاز، ولكن في المقابل قد ل يكون هذا الصمت في مصلحة الجهاز 

يفائها والسكوت عنها قد يزيدها ويزيد من إ حيث إنَّ طاء القانونية وبعض مشاكل العمل، التجاوزات واألي
قد يراكمها فيصعب حل المشاكل المترتبة عليها، وفي هذه الحالة يكون  أوآثارها السلبية على الجهاز، 

 .ايً إيجابوليس  االصمت الجتماعي سلبيً 

مستوى  أنَّ ( التي بينت 4311مثل دراسة  )حوالة والبكر، واتفقت هذه النتيجة مع بعض الدراسات
،  ودراسة %11.2الصمت التنظيمي لدى قائدات المدارس الثانوية بمدينة الرياض بدرجة متوسطة بنسبة 

مستوى الصمت التنظيمي لدى العاملين في جامعة دار  أنَّ  أظهرت( التي 4311)شاوش واألشول، 
(  4317، ودراسة ) أحمد، %11.4اليمن بدرجة متوسطة بنسبة  -ولوجياالسالم الدولية للعلوم والتكن

مستوى متوسط للصمت التنظيمي لدى العاملين بالكادر العام التابعين لقطاع التعليم بجامعة  أظهرتالتي 
مستوى الصمت التنظيمي لدى الموظفين الداريين  أنَّ ( التي بينت 4311المنصورة، ودراسة ) يوسف 

، وايتالف النسبة بسبب ايتالف محك الدراسة ، ودراسة ) %74ايو بدرجة متوسطة بنسبة في جامعة ز 
مستوى الصمت التنظيمي في مؤسسة اتصالت الجزائر بمدينة  أنَّ  أظهرت( التي 4311بومنقار وأمين،

مستوى الصمت  أنَّ ( التي بينت 4311، ودراسة )عيسى،  %14.0عناية بدرجة متوسطة بنسبة 
لدى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس البتدائية بمحافظة شمال سيناء بدرجة متوسطة بنسبة التنظيمي 

مستوى الصمت التنظيمي  لدى العاملين بالدوائر  أنَّ ( التي بينت 4312، ودراسة ) الوهيبي، 12%
 أنَّ  أظهرت( التي 4314،  ودراسة)سليم %13.7الحكومية في منطقة القصيم بدرجة متوسطة بنسبة 

ستوى الصمت التنظيمي في شركات قطاع األعمال العام والياص في مصر بدرجة متوسطة بنسبة م
مستوى الصمت التنظيمي  لدى موظفي  أنَّ ( التي بينت 4314، ودراسة )صالح والحيالي، 11.0%

( 4311علي، مع دراسات أيرى كدراسة ) واختلفت .%11.42جامعة الموصل بدرجة متوسطة بنسبة 
مستو الصمت التنظيمي لدى مجتمع األساتذة وهيئة التدريس العاملة بولية اليرطوم  أنَّ  أظهرتالتي 

مستوى الصمت التنظيمي لدى  أنَّ ( حيث بينت 4317. ودراسة )البنوي، %11.0بدرجة كبيرة بنسبة 
( التي 4317، صكر)ودراسة  ،%82األطباء البشريين في مستشفيات الزقازيق بدرجة كبيرة بنسبة 

مستوى الصمت التنظيمي لدى منتسبي مديرية شرطة كربالء المقدسة بدرجة كبيرة بنسبة  أنَّ  رتأظه
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(، التي بينت 4311، وايتالف النسبة بسبب ايتالف محك الدراسة، ودراسة )عبود وحسين، 14.1%
 .  %72توفر الصمت التنظيمي لدى العاملين في رئاسة جامعة بابل بدرجة كبيرة بنسبة 

 " اإلبداعيا: تحليل فقرات مجال " السلوك ثانيً 

لمعرفة  tوقيمة ايتبار  ،والترتيب ،والوزن النسبي ،والنحراف المعياري  ،استيدام المتوسط الحسابي تمَّ 
 (.11-1النتائج موضحة في جدول ) فقة،الموادرجة 

لكل فقر  من فقرات  t( المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار11-5جدول ) 22
 " اإلبداعيمجال " السلوك 

 الفقر  م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

0.  
يسند إليهم  ينجز الموظفون ما

 من أعمال بأسلوب متجدد.
 0.000 9.62 كبيرة 1 72.85 0.99 3.64

9.  

يمتلك الموظفون القدرة على 
تقديم أكثر من فكرة يالل فترة 

 زمنية قصيرة.
 0.000 9.70 كبيرة 3 71.98 0.92 3.60

1.  

يستطيع الموظفون التعبير عن 
هم بطالقة وصياغتها أفكار 

 بكلمات مفيدة.
 0.000 9.48 كبيرة 4 71.22 0.88 3.56

4.  

يحرص الموظفون على إحداث 
ات وأساليب إجراءتغييرات في 

 العمل من فترة أليرى.
 0.000 6.46 كبيرة 12 68.38 0.97 3.42

2.  
يبادر الموظفون لتغيير مواقفهم 
 عندما يقتنعون بعدم صحتها.

 0.000 10.03 كبيرة 2 72.04 0.89 3.60

6.  

 يمتلك الموظفون القدرة على
التفكير السريع في الظروف 

 الميتلفة.
 0.000 8.38 كبيرة 8 70.55 0.93 3.53

7.  

يستطيع الموظفون تطويع 
القديمة واستيدامها  فكاراأل

 بشكل ميتلف. 
 0.000 8.76 كبيرة 6 70.99 0.93 3.55
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8.  

يتميز الموظفون بالقدرة على 
التنبؤ بمشكالت العمل قبل 

 حدوثها لمواجهتها.
 0.000 5.49 متوسطة 13 67.51 1.02 3.38

2.  

يسعى الموظفون لمعرفة أوجه 
الضعف فيما  أوالقصور 

 يقومون به من عمل.
 0.000 9.24 كبيرة 7 70.95 0.88 3.55

01.  

يتصف الموظفون بامتالك 
الحجة القوية والقدرة على 

 اإلقناع.
 0.000 8.46 كبيرة 9 70.18 0.90 3.51

00.  

يمتلك الموظفون القدرة على 
بين األشياء المتباعدة الربط 
دراكو  العالقات بينها  ا 

 وتفسيرها.

 0.000 7.35 كبيرة 10 68.92 0.90 3.45

09.  

 إيجاديحرص الموظفون على 
بدائل وحلول متنوعة لحل 

 المشكلة الواحدة.
 0.000 6.90 كبيرة 10 68.92 0.96 3.45

01.  
يتعامل الموظفون مع األيطاء 

 فرص للتعلم والنجاح.  أنَّها
 0.000 8.57 كبيرة 5 71.08 0.96 3.55

04.  

يفضل الموظفون التجربة 
واليوض في مجالت جديدة 

 غير مألوفة.
 0.000 5.29 متوسطة 14 67.03 0.99 3.35

02.  

يحرص الموظفون على التعبير 
ن أفكار عن مقترحاتهم و  هم وا 
 الرؤساء. راءكانت ميالفة آل

 0.000 4.30 متوسطة 15 66.13 1.06 3.31

 0.000 12.23 كبير   69.92 0.60 3.50 االمجال معً  جميع فقرات 

 ( يمكن استيالص ما يلي:11-1من جدول )

المتوسط الحسابي للفقرة األولى " ينجز الموظفون ما يسند إليهم من أعمال بأسلوب متجدد " يساوي  -
هناك موافقة كبيرة من قبل  أنَّ ، وهذا يعني %72.85الوزن النسبي  أنَّ  أي( 1)الدرجة الكلية من  3.64
از جديد أنشئ في عام هجهاز الشرطة البحرية ج أنَّ  إلىعزى ذلك العينة على هذه الفقرة، ويُ  أفراد
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جراء، و 4317 ات عمله في تطور وتحسين مستمر، وهذا مؤشر جيد يدل على فهم ووعي العاملين ا 
بأسلوب متجدد يتناسب مع  هدافذه األالجهاز وامتالكهم اليبرة والمهارة ليحققوا ه أهدافبالجهاز ب

، ويفسر ذلك الكفاءة العالية لدى العاملين بالجهاز حيث نجازالمتغيرات المستمرة وتسهل العمل واإل
والظروف، وكذلك يواكبون التغييرات  اإلمكاناتيقومون باألعمال بأسلوب متجدد غير متكرر بما يناسب 

وطرق العمل، حيث يعتمدون التجديد في أعمالهم بما يواكب  رفكااأل أوالمستمرة من تطوير في األدوات 
العاملين ل ينجزون ما يسند  أنَّ  %21.15التطور التكنولوجي والصناعي السريع، بينما يرى ما نسبته 

ات المحددة في العمل القانوني جراءجانب الروتين واإل إلىمهام بأسلوب متجدد، حيث ينظرون  منيهم إل
ات جراءاألعمال الروتينية واإل إلىباإلضافة  أنَّهو العسكري، لذلك هم يرون غير ذلك، لكن يرى الباحث 

نجاز القانونية المحددة هناك العديد من األعمال التي يمكن فيها البداع و  ها بأسلوب جديد في جهاز ا 
، حيث نجد اإلداريةية في البحر ، والتدريب ، واألعمال الشرطة البحرية، ومن هذه األعمال التيصص

 فيها. لإلبداعمساحة 

ن أفكار المتوسط الحسابي للفقرة اليامسة عشر " يحرص الموظفون على التعبير عن مقترحاتهم و  - هم وا 
هناك موافقة  أنَّ ، وهذا يعني %66.13الوزن النسبي  أنَّ  أي 3.31الرؤساء " يساوي  راءكانت ميالفة آل

مما يدلل على وجود نوع من السيطرة للرؤساء على  ؛العينة على هذه الفقرة أفرادمتوسطة من قبل 
ولو كانت هذه  حّتى فكارمرؤوسيهم لكن هذه السيطرة ليست كاملة فهناك مساحة لالقتراح والمشاركة باأل

جديدة  أفكارميالفة لرؤسائهم وقد يعزى ذلك لتشجيع القيادة في الجهاز على القتراح التيان ب فكاراأل
يرون  وجود  %33.87. وما نسبته فكارحديث النشأة وهو بحاجة لهذه األ أنَّهلتطوير الجهاز، يصوصا 

وذلك بسبب  ؛ماتوالمقترحات والتعلي فكارنوع من السيطرة النسبية للرؤساء على مرؤوسيهم بيصوص األ
 أوطبيعة العمل العسكري التي تقتضي السمع والطاعة للقائد واللتزام بالتعليمات، حيث تنبذ التمرد 

عدم التعبير  إلىاليروج عن الصف، وتحبذ النضباط والنقياد للقائد، فمن هذا المنطلق يميل الموظفون 
ا ا وكسبً توددً  أوألي أضرار تلحق بهم،  تجنًبا أولهم،  إذعاًناهم التي تيالف الرؤساء أفكار عن آرائهم و 

 ألنَّ لهم، وهذا ما يتفق مع النتائج في مجال الصمت التنظيمي العبارة " يحجب الموظف حلوله للمشاكل 
 .هذه العبارةبدرجة موافقة على  % 59.64مديره مسيطر عليه" حيث كانت نتيجتها 

الوزن  أنَّ  أي 3.50" يساوي  اإلبداعيالمتوسط الحسابي لمجال " السلوك  بأنَّ بشكل عام يمكن القول  -
العينة على فقرات هذا المجال. ويعزو  أفرادهناك موافقة كبيرة من قبل  أنَّ ، وهذا يعني %69.92النسبي 
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 بداعوالذي يعزز اإل ،وجود رضا نسبي لدى المبحوثين عن المناخ التنظيمي المحيط بهم إلىالباحث ذلك 
، بوجود بعض التحفيزات والمشجعات، فنجد بعض المرونة لدى العاملين في الجهاز اإلبداعيوالسلوك 
هناك ما هو أصح فيتبعون  أوغير صحيحة،  أنَّهاشعروا واقتنعوا  إذاقد يغيرون مواقفهم  مهحيث إنَّ 

ل يقدسون الرأي الشيصي والعتبارات الفردية، ولديهم القدرة على  أنَّهماألنسب واألصح، وهذا دليل على 
وهذا يعكس الميزون الفكري الواسع والكبير حول العمل،  ،تقديم أكثر من فكرة يالل فترة زمنية قصيرة

مما  ؛رة الشيصية في العملوكذلك اليب ،وللتدريب والتعليم في الجهاز دور في تنمية وزيادة هذا الميزون 
والتعبير عنها بسهولة وطالقة وصياغتها بكلمات سهلة بحيث  فكارم قادرين على صياغة هذه األجعله

ينظرون  أنَّهميستفيد منها الزمالء لتحسين أعمالهم وتطوير الجهاز، ومما يشجعهم على التفكير والبداع 
ية الطريق، حيث يعكس اليطأ ليس نها أوفرصة للتعلم والنجاح، وأن هذا الزلل  أنَّهاأيطائهم على  إلى

نفوس العاملين بالجهاز، فبذلك هم يستفيدون من أيطائهم وتجاربهم  إلىذلك الحيوية وعدم تسلل اليأس 
هم القديمة متجنبين الضعف واأليطاء فيها ليتم استيدامها بشكل ميتلف تناسب أفكار السابقة ويطورون 

أوجه القصور والضعف في أعمالهم  إلى فعرّ يسعون بذلك للت هحيث إنَّ الجهاز وتعمل على تطويره، 
هم فيصبحون قادرين على الستجابة إدراكويتجنبوها ويحسنوا من أعمالهم، فهم بذلك ينمون فكرهم ويتسع 

 أنَّ تغييرات، في حين  أوحلول لما يواجهونه من مشاكل  إيجادللظروف الميتلفة والتفكير السريع في 
يرون  أنَّهم إلىغير متوفر لدى العاملين بالجهاز، وقد يعزى ذلك  اإلبداعيالسلوك  أنَّ يرون  30.08%

ن لديهم يوف من التجربة واليوض في مجالت جديدة غير مألوفة لديهم وفيها بعض يالموظف أنَّ 
وبعض المشكالت التي قد تترتب على ذلك،  ،يتنبؤون بمياطر هذه المجالت أولمياطرة، فقد يحسون 

 أيوبما ل يسبب لهم  ،ات وأساليب العمل ولكن من فترة أليرى إجراءتغيير في فتجد لديهم حرص على ال
 بدائلهم قد تكون محدودة في مواجهة هذه المشاكل.  حيث إنَّ مشاكل، 

لت( التي 4311عمرة ،  أبوكدراسة ) واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات مستوى  أنَّ  إلى توصَّ
( بدرجة موافقة %11.42( لدى العاملين بوزارة التنمية الجتماعية كان بوزن نسبي)اإلبداعي)السلوك 

في وزارة الدايلية واألمن  اإلبداعيمستوى السلوك  أنَّ  أظهرت( التي 4311كبيرة، ودراسة) أبوربيع.
( التي بينت 4317، ودراسة )الشاعر، %74.11الوطني الشق العسكري كان بدرجة مرتفعة بوزن نسبي 

(، %71.0مستوى اإلبداع اإلداري في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة  جاء بدرجة مرتفعة بنسبة) نَّ أ
الدايلي في  األمنلدى العاملين في جهاز  اإلبداعيمحور السلوك  أنَّ ( التي بينت 4317ودراسة )البنا .
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مستوى اإلبداع  أنَّ  أظهرت( التي 4311(، ودراسة )األيرس، %73قطاع غزة جاء بوزن نسبي بلغ)
ناموس،  أبومع دراسة ) واختلفت(، %71.1اإلداري في القطاع الحكومي الفلسطيني جاء بوزن نسبي )

للعاملين باليدمات الطبية العسكرية بقطاع  اإلبداعيدرجة ممارسة السلوك  أنَّ ( التي دلت على 4311
في  نيالمدير ت على ممارسة ( والتي دل4311، ودراسة ) السحباني، %11غزة بدرجة متوسطة وبلغت 
 .%10.40ت غبدرجة متوسطة بل اإلبداعيالوزارات الحكومية للسلوك 

 اختبار فرضيات الدراسة 1.1

بين الصمت  α ≤  0.05عند مستوى  إحصائيةالفرضية الرئيسة األولى: توجد عالقة ذات دللة 
 للعاملين بجهاز الشرطة البحرية. اإلبداعيالتنظيمي والسلوك 

 يوضح ذلك. اآلتياستيدام ايتبار "معامل بيرسون لالرتباط"، والجدول  تمَّ ليتبار هذه الفرضية 

 للعاملين بجهاز الشرطة البحرية اإلبداعيمعامل الرتباط بين الصمت التنظيمي والسلوك  (:12-5جدول ) 23

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)الحتمالية
) اإلذعانصمت بين  α ≤  0.05 ى عند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 

 .للعاملين بجهاز الشرطة البحرية اإلبداعيوالسلوك  الستسالم(
-0.031 0.326 

 الصمت الدفاعيبين  α ≤  0.05 ى عند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 
 للعاملين بجهاز الشرطة البحرية. اإلبداعيوالسلوك 

-0.068 0.157 

 الصمت الجتماعيبين  α ≤  0.05 ى عند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 
 للعاملين بجهاز الشرطة البحرية. اإلبداعيوالسلوك 

-.300 *0.000 

بين الصمت التنظيمي  α ≤  0.05 ى عند مستو  إحصائيةتوجد عالقة ذات دللة 
 للعاملين بجهاز الشرطة البحرية. اإلبداعيوالسلوك 

-.162 *0.008 

 .α ≤ 0.05 عند مستوى دللة االرتباط دال إحصائيً *

 0.008.( تساوي Sig، وأن القيمة الحتمالية )162.-معامل الرتباط يساوي  أنَّ ( 14-1جدول ) يبّين
بين الصمت  إحصائيةوهذا يدل على وجود عالقة عكسية ذات دللة  0.05وهي أقل من مستوى الدللة 

 أنَّ  إلىللعاملين في جهاز الشرطة البحرية الفلسطينية، ويعزو الباحث ذلك  اإلبداعيالتنظيمي والسلوك 
 أفكاردلء بإ أووجود مظاهر الصمت التنظيمي من استسالم لألمر الواقع دون رغبة في احداث تغيير 
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حيث يشعر ، عن المشكالت حماية للنفس، ووجود الالمبالة في العمل اإليبارمقترحات، والميل لعدم  أو
تهمه، ومظاهر ايرى سلبية للصمت التنظيمي من عزلة وضعف تقدير الذات  أمور العمل ل بأنَّ الفرد 

ا على ا سلبيً ثر تأثيرً وعدم الشعور باألهمية، فوجود ذلك كله في نفس العامل في جهاز الشرطة البحرية يؤ 
التعزيز  أوالتشجيع  إلى، حيث يفتقر بوجود الصمت التنظيمي اإلبداعيسلوكه العام، وباأليص السلوك 

ا عن فيميل بذلك لروتين العمل وما هو ثابت ومعروف بعيدً  ،ابتكار أمر جديد أوللعمل بطريقة جديدة 
ا يشجع ويحفز مقابل بعض المياطرة التي يحملها ولعدم وجود م ،من المسؤولية يوًفاالبتكار والتجديد 

ما زاد ممارستهم العاملين ومقترحاتهم كلّ  آراءما كانت بيئة العمل مشجعة تهتم بفي اليروج عن النص، فكلّ 
 .اإلبداعيللسلوك 

توفر الصمت التنظيمي  أنَّ ( التي بينت 4317كدراسة ) صكر،  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات
       وجود عالقة عكسية بينهما، ودراسة أي ييجاباإلفي المؤسسات يسهم في تدني السلوك التنظيمي 

بين صمت اليضوع والصمت الدفاعي وسلوك  اسلبيً  اهناك ارتباطً  أنَّ ( التي بينت  4317) أحمد، 
 ا بسلوك المواطنة التنظيمية.يً إيجاب يرتبط أنَّهالمواطنة التنظيمية، أما الصمت الجتماعي فبينت 

( α ≤0.05عند مستوى ) إحصائيةدللة  اذتأثيرا الصمت التنظيمي يؤثر  الثانية:الفرضية الرئيسية 
 العينة. أفراد آراءفي جهاز الشرطة البحرية حسب  اإلبداعيفي السلوك 

 يوضح ذلك: اآلتياستيدام النحدار اليطي المتعدد والجدول  تمَّ ليتبار هذه الفرضية 

 (: تحليل النحدار المتعدد13-5جدول ) 24
 .Sigالقيمة الحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت النحدار المتغيرات المستقلة

 0.000 12.444 2.756 المقدار الثابت
 0.876 0.156- 0.011- (اإلذعان)الستسالمصمت 

 0.238 1.183- 0.074- الصمت الدفاعي
 0.000 4.941 0.276 الصمت الجتماعي

 1.117معامل التحديد =  1.327 معامل الرتباط =
 1.111القيمة الحتمالية =  F  =8.614قيمة الختبار 

 

 ( يمكن استنتاج ما يلي:10-1)من النتائج الموضحة في جدول 
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من التغير في  %13.7 أنَّ وهذا يعني  3.137، ومعامل التحديد = 3.047معامل الرتباط =  -
تفسيره من يالل العالقة اليطية والنسبة المتبقية قد  تمَّ  جهاز الشرطة البحريةفي  اإلبداعيالسلوك 
 . جهاز الشرطة البحريةفي  اإلبداعيعوامل أيرى تؤثر في السلوك  إلىترجع 

مما يعني رفض  3.333القيمة الحتمالية تساوي  أنَّ ، كما 8.614المحسوبة بلغت  Fرقيمة اليتبا -
 اإلبداعيبين الصمت التنظيمي والسلوك  إحصائيةالفرضية الصفرية والقبول بوجود عالقة ذات دللة 

 . في جهاز الشرطة البحريةللعاملين 
في جهاز الشرطة البحرية "، بينما  بداعياإل" يؤثر في " السلوك الصمت الجتماعيمتغير "  أنَّ  تبيَّن -

 (، الصمت الدفاعي". )الستسالماإلذعانضعف تأثير باقي المتغيرات " صمت  تبيَّن

وزمالئهم بالمعلومات  مديريهمالعاملين في الجهاز قد يشاركون  أنَّ  إلىويعزو الباحث ذلك 
والمقترحات التي ل تؤثر على اآليرين ول تسبب ردود فعل  فكارباأل اإلدلءالمتعلقة بأداء العمل وكذلك 

حرج، بينما قد  أوسلبية، وهي مرتبطة بصلب العمل ومن الضروري مشاركتها والتحدث عنها دون يوف 
عليهم وقد يكون ما ييفونه ل يتعلق  سلًبايصمتون وييفون بعض المعلومات والمقترحات التي قد تؤثر 

 اإلبداعيوالصمت الدفاعي في السلوك  اإلذعانلصمت  اضعيفً  اتالي نجد تأثيرً بصلب أداء العمل، فبال
ابداعهم مرتبط بأمور العمل، بينما نجد تأثيرا للصمت الجتماعي على السلوك  حيث إنَّ للعاملين، 
، فكلما كان هناك تقدير من العاملين لمشاعر ومصلحة زمالئهم وسمعة مؤسستهم، في اإلبداعي

ويعزز العالقات الجيدة بين  ،من النتماء للمؤسسة اذلك يوجد نوعً  فإنَّ المعلومات التي يشاركونها، 
از، في الجه اإلبداعيا ويوجد بعض الدوافع لممارسة لسلوك العاملين فبالتالي يتوفر جو مريح نفسيً 

 في جهاز الشرطة البحرية. اإلبداعيفبالتالي الصمت الجتماعي يؤثر على السلوك 

، فقد استعنت ببعض اإلبداعيوبسبب ندرة الدراسات التي ربطت بين الصمت التنظيمي والسلوك 
لت( التي 4317الدراسات التي ربطت الصمت التنظيمي بمتغيرات أيرى، منها دراسة ) أحمد،   إلى توصَّ

تأثير سلبي معنوي لكل من صمت اليضوع والصمت الدفاعي على سلوك المواطنة التنظيمية  وجود
ي معنوي للصمت الجتماعي علي سلوك المواطنة التنظيمية إيجاببأبعادها اليمسة، في حين يوجد تأثير 

توفر الصمت التنظيمي في المؤسسات يسهم في  أنَّ نت ( التي بيّ 4317، ودراسة )صكر،بأبعادها اليمسة
لتالتي  (Marzouk,2014دراسة) و ، ييجاباإلتدني السلوك التنظيمي  معنوي  تأثيروجود  إلى توصَّ
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ي إيجابسلبي للقيادة األيالقية على كل من صمت اليضوع والصمت الدفاعي، بينما يوجد تأثير معنوي 
 .ماعًيااجتللقيادة األيالقية على الصمت الموجه 

 معادلة النحدار:

 * الصمت الدفاعي(0.074) –( اإلذعان* صمت 0.011) – 2.756=  اإلبداعيالسلوك 

 (الصمت الجتماعي* 0.276) +

( بين متوسطات α ≤ 1.15عند مستوى ) إحصائيةالفرضية الرئيسة الثالثة: توجد فروق ذات دللة 
للبيانات الشخصية " العمر، المؤهل  ت عزى عينة الدراسة حول الصمت التنظيمي  أفراددرجات تقدير 

 العلمي، عدد سنوات الخدمة، الرتبة العسكرية، المحافظة ".

 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:    

 أفراد( بين متوسطات استجابات α ≤ 1.15عند مستوى دللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات دللة  -
 العمر. إلى ت عزى العينة حول الصمت التنظيمي 

 يوضح ذلك اآلتيحادي "، والجدول استيدام ايتبار " التباين األ تمَّ ليتبار هذه الفرضية    

 العمر –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 14-5جدول ) 25

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
 سنة 31

 -31من 
 سنة 41

سنة  41
 فأكثر

 0.239 1.440 3.28 3.07 3.00 (اإلذعان)الستسالمصمت 

 0.142 1.966 3.32 3.00 2.99 الصمت الدفاعي

 0.024* 3.799 3.65 3.51 3.81 الصمت الجتماعي

 0.135 2.401 3.41 3.19 3.26 اجميع مجالت الصمت التنظيمي معً 

 .α ≤ 0.05عند مستوى دللة  ا* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيً 

 ( يمكن استنتاج ما يلي:12-1من النتائج الموضحة في جدول ) 
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  0.05المقابلة ليتبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى الدللة  (.Sig)القيمة الحتمالية  أنَّ  تبيَّن
بين متوسطات  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّهلمجال الصمت التنظيمي، وبذلك يمكن استنتاج 

عينة الدراسة لديها رؤية وفهم  أنَّ العمر، وهذا يفسر  إلى ُتعزى تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال 
النمط  إلىبغض النظر عن الفئة العمرية، وقد يعزى ذلك  اإلذعانواحد بالنسبة للصمت الدفاعي وصمت 

 أوالنبذ بسبب رأي  أوالسائد والشائع في التعامل العسكري الذي يتجنب الفرد معه تعريض نفسه للعقوبة 
رف العسكري الذي يعتمد الطاعة على المؤسسة، وكذلك العُ  أوعليه  سلًبامشاركة غير مناسبة تؤثر 

 على رتبة.والنقياد للقائد واأل

بين أبعاد  إحصائيةوجود فروق ذات دللة  بيَّنت( التي 4317دراسة )البنوي  واختلفت الدراسة مع
العمر، حيث جاءت لصالح  إلى ُتعزى الصمت التنظيمي لدى األطباء البشريين في مستشفيات الزقازيق 

 ( سنة. 03-41الفئة العمرية من )

 أفراد( بين متوسطات استجابات α ≤ 1.15عند مستوى دللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات دللة  -
 المؤهل العلمي. إلى ت عزى العينة حول الصمت التنظيمي 

 يوضح ذلك اآلتيحادي "، والجدول استيدام ايتبار " التباين األ تمَّ ليتبار هذه الفرضية 

 المؤهل العلمي –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 15-5جدول ) 26

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 بكالوريوس دراسات عليا .(

دبلوم 
 متوسط

ثانوية 
عامة 

 فأقل

 0.766 0.382 3.18 3.02 3.07 3.21 (اإلذعان)الستسالمصمت 

 0.348 1.105 3.28 2.90 3.03 3.24 الصمت الدفاعي

 0.971 0.080 3.67 3.64 3.61 3.65 الصمت الجتماعي

جميع مجالت الصمت التنظيمي 
 .معا

3.36 3.23 3.18 3.37 0.522 0.695 
 

المقابلة ليتبار" التباين  (.Sig)القيمة الحتمالية  أنَّ  تبيَّن(  11-1من النتائج الموضحة في جدول ) 
 إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّهوبذلك يمكن استنتاج  0.05األحادي" أكبر من مستوى الدللة 
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 أفرادالمؤهل العلمي. ويفسر ذلك الفهم الموحد لجميع  إلى ُتعزى بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
 ثير المؤهل العلمي، وقد يعزى ذلك للدورات والبرامجالعينة فيما ييص أبعاد الصمت التنظيمي، دون تأ

ن في الجهاز بميتلف مؤهالتهم العلمية، والتي بدورها تجبر العجز في و التدريبية التي ييضع لها العامل
وتساعد في نقل المعارف والمهارات وتوحد الفهم وأسلوب العمل دايل  ،فرادالمؤهل العلمي لدى األ

 الجهاز. 

ل يوجد ايتالف  أنَّه بيَّنت( التي 4311كدراسة )بومنقار وأمين  تائج مع بعض الدراساتواتفقت هذه الن
ليتالف المستوى  تبًعافي مستوى الصمت التنظيمي في مؤسسة اتصالت الجزائر بمدينة عناية 

 التعليمي.

 أفراد( بين متوسطات استجابات α ≥ 1.15عند مستوى دللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات دللة  -
 عدد سنوات الخدمة. إلى ت عزى العينة حول الصمت التنظيمي 

 يوضح ذلك اآلتيحادي "، والجدول استيدام ايتبار " التباين األ تمَّ  ،ليتبار هذه الفرضية

 عدد سنوات الخدمة –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 16-5جدول ) 27

 المجال

 المتوسطات

يمة
ق

 
بار

لخت
ا

ة ) 
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

أقل من 
5 

 سنوات

 إلى 5من 
أقل من 

11 
 سنوات

 11من 
أقل  إلى
 15من 

 سنة

15 
سنة 
 فأكثر

 0.594 0.633 3.18 3.14 3.06 2.88 (اإلذعان)الستسالمصمت 

 0.646 0.554 3.30 3.05 3.01 3.07 الصمت الدفاعي

 0.262 1.340 3.65 3.54 3.76 3.60 الصمت الجتماعي

 0.500 0.842 3.37 3.24 3.27 3.18 جميع مجالت الصمت التنظيمي معا

المقابلة ليتبار" التباين  (.Sig)القيمة الحتمالية  أنَّ  تبيَّن( 11-1من النتائج الموضحة في جدول ) 
 إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّه، وبذلك يمكن استنتاج 0.05األحادي " أكبر من مستوى الدللة 

مما يدل على  ؛عدد سنوات اليدمة إلى ُتعزى بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذه المجالت 
الكثير  أنَّ  إلىجابة عينة الدراسة حول هذا المجال، ويفسر الباحث ذلك إاليدمة لم تؤثر على سنوات  أنَّ 
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مدة  أنَّ  إلمن الضباط والعاملين بالجهاز وان ايتلفت مدة يدمتهم في وزارة الدايلية واألمن الوطني 
نقل عدد كبير من ضباط الجهاز من أجهزة أيرى  تمَّ يدمتهم في جهاز الشرطة البحرية متقاربة، حيث 

فقرات هذا المجال،  نة عفي الجاب ا، لذلك نجد تشابهً 4317ه عام ئنشاإجهاز الشرطة البحرية عند  إلى
 حيث باشروا العمل في الجهاز في وقت متقارب. 

 إحصائيةعدم وجود فروق ذات دللة  بيَّنت( التي 4311مع دراسة )يوالدة، هذه الدراسة واتفقت 
لمتغير  تبًعاالصمت التنظيمي لدى معلمي المدارس الياصة في لواء الجامعة من وجهة نظرهم  لمستوى 

ل يوجد ايتالف في مستوى الصمت التنظيمي في  أنَّه بيَّنت( التي 4311ة )بومنقار وأمين اليبرة، ودراس
 (4317،)أحمدمع دراسة  واختلفت، ليتالف سنوات العمل تبًعاعناية  مؤسسة اتصالت الجزائر بمدينة

كلما زادت مدة اليدمة زاد سلوك التعبير، وقل سلوك الصمت، فالفرد ذو اليدمة األطول  أنَّه أظهرتالتي 
لديه دراية منظماتية أكبر وفهم أكبر لنظم وآليات العمل واللوائح السائدة في المنظمة والمهام 

باشر والمسؤوليات، وديناميكيات جماعات وفرق العمل بالمنظمة، ونتيجة لذلك يكون لديه رصيد يجعله ي
ن مالحظات وما بفعالية سلوك التعبير عن رأيه، ويستطيع المواجهة مع اآليرين، والدفاع عما يبديه م

 .يقدم من اقتراحات

 أفراد( بين متوسطات استجابات α ≤ 1.15عند مستوى دللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات دللة  -
 الرتبة العسكرية. إلى ت عزى العينة حول الصمت التنظيمي 

 لكيوضح ذ اآلتياستيدام ايتبار " التباين األحادي "، والجدول  تمَّ ليتبار هذه الفرضية 

 الرتبة العسكرية –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 17-5جدول ) 28

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

رتب 
 سامية

رتب 
 إشرافيه

ضابط 
صف 

 أفرادو 
 0.137 2.006 3.26 2.99 3.20 (اإلذعان)الستسالمصمت 

 0.231 1.474 3.22 2.97 3.18 الصمت الدفاعي

 0.071 2.679 3.65 3.70 3.44 الصمت الجتماعي

 0.439 2.053 3.37 3.22 3.27 جميع مجالت الصمت التنظيمي معا.
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المقابلة ليتبار" التباين  (.Sig)القيمة الحتمالية  أنَّ  تبيَّن( 17-1من النتائج الموضحة في جدول ) 
 إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّهوبذلك يمكن استنتاج  0.05األحادي " أكبر من مستوى الدللة 
 الرتبة العسكرية.  إلى ُتعزى بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 

نقلهم من أجهزة  رتبتهم تمَّ أغلب الضباط والعاملين بالجهاز وان ايتلفت  أنَّ  إلىويفسر الباحث ذلك 
تيرج عدد من الضباط من كلية  تمَّ ، وكذلك 4317عام  إنشائهجهاز الشرطة البحرية عند  إلىأيرى، 

فقرات هذا المجال، حيث  عنفي الجابة  افي نفس السنة، لذلك نجد تشابهً  فرادالرباط وتجنيد عدد من األ
مستوى الصمت التنظيمي في جهاز الشرطة  أنَّ شروا العمل في الجهاز في وقت متقارب، ويفسر ذلك با

 .اإلداريةالبحرية متشابه في جميع المستويات 

بين أبعاد  إحصائيةوجود فروق ذات دللة  بيَّنتالتي ( 4317، البنوي )مع دراسة  الدراسةهذه واختلفت 
الدرجة الوظيفية، حيث جاءت  إلى ُتعزى الصمت التنظيمي لدى األطباء البشريين في مستشفيات الزقازيق 

             لصالح من األطباء يالل درجة مقيم مقارنة بنظائرهم كلما تقدمت درجاتهم الوظيفية، 
لنوع  وفًقاعاملين للصمت التنظيمي ال إدراكوجود فروق معنوية بين  بيَّنت( التي  4317ودراسة ) أحمد،

كلما كان هناك استقرار في  أيالوظيفة، حيث كانت لصالح العاملين المتعاقدين ثم المؤقتين ثم المثبتين ، 
  الوظيفة الياصة بالفرد كلما قل سلوك الصمت التنظيمي وزاد سلوك التعبير.

 أفرادبين متوسطات استجابات ( α ≤ 1.15عند مستوى دللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات دللة  -
 المحافظة. إلى ت عزى العينة حول الصمت التنظيمي 

 يوضح ذلك اآلتيحادي "، والجدول استيدام ايتبار " التباين األ تمَّ  ،ليتبار هذه الفرضية

 المحافظة –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 18-5جدول ) 29

 المجال
 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 الجنوب الوسطى غز  الشمال .(

 0.137 1.860 3.51 2.84 3.09 3.21 (اإلذعان)الستسالمصمت 

 0.224 1.470 3.43 2.81 3.06 3.22 الصمت الدفاعي

 0.152 1.779 4.08 3.57 3.63 3.51 الصمت الجتماعي

 0.171 1.703 3.67 3.07 3.26 3.31 جميع مجالت الصمت التنظيمي معا
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المقابلة ليتبار" التباين  (.Sig)القيمة الحتمالية  أنَّ  تبيَّن( 11-1من النتائج الموضحة في جدول ) 
 إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّهوبذلك يمكن استنتاج ،  0.05األحادي " أكبر من مستوى الدللة 
 المحافظة.  إلى ُتعزى بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 

وكذلك سلوك ومعتقدات العاملين في جميع المحافظات،  ،تشابه بيئة العمل وظروفه إلىويشير ذلك 
رف العمل العسكري ثابت في جميع المحافظات، األنظمة المعمول بها وعُ  أنَّ  إلىويعزو الباحث ذلك 

نها حيث ل تفصل بي ،ر بين العادات والممارسات بين محافظات قطاع غزةوكذلك ل يوجد ايتالف كبي
 مسافات بعيدة مقارنة بالدول.

( بين متوسطات α ≤ 1.15عند مستوى ) إحصائيةالفرضية الرئيسة الرابعة: توجد فروق ذات دللة 
للبيانات الشخصية " العمر، المؤهل  ت عزى  اإلبداعيعينة الدراسة حول السلوك  أفراددرجات تقدير 

 العلمي، عدد سنوات الخدمة، الرتبة العسكرية، المحافظة ".

 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 أفراد( بين متوسطات استجابات α ≤ 1.15عند مستوى دللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات دللة  -
 العمر. إلى ت عزى  اإلبداعيالعينة حول السلوك 

 يوضح ذلك اآلتيحادي "، والجدول استيدام ايتبار " التباين األ تمَّ ليتبار هذه الفرضية    

 العمر –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 19-5جدول ) 30

 المجال

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

أقل من 
 سنة 31

 -31من 
 سنة 41

سنة  41
 فأكثر

 0.461 0.778 3.25 3.12 3.09 .اإلبداعيالسلوك 

المقابلة ليتبار" التباين  (.Sig)القيمة الحتمالية  أنَّ  تبيَّن(  11-1من النتائج الموضحة في جدول )
 إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّه، وبذلك يمكن استنتاج 0.05األحادي " أكبر من مستوى الدللة 
 العمر.  إلى ُتعزى بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
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من  اوجزء أساسيً  اوتعتبره مهمً  ،نظرة واحدة اإلبداعيالسلوك  إلىجميع الفئات العمرية تنظر  أنَّ بمعنى 
جهاز بميتلف ي لجميع منتسبي الدراكسلوك العامل في الجهاز، ويدل ذلك على النضوج العقلي واإل

ا على فئة عمرية في ذلك، وألن البداع ليس حكرً  اللتدريب والتعليم في الجهاز دورً  حيث إنَّ أعمارهم، 
فرد بغض النظر عن عمره أن يمارس  أيمعينة بل هو متاح لجميع الفئات العمرية، بحيث يستطيع 

 ا.البداع في عمله ويكون سلوكه ابداعيً 

ل توجد فروق  أنَّه( التي أوضحت 4311، )السحبانيكدراسة  الدراسات واتفقت هذه النتائج مع بعض
العمر،  إلى ُتعزى  اإلبداعيبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال السلوك  إحصائيةذات دللة 
بين متوسطات تقديرات  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّه بيَّنت( التي 4311،)الحويحيودراسة 

مع دراسة            واختلفتالفئة العمرية ،  إلى ُتعزى  اإلبداعيعينة الدراسة حول مجال السلوك 
ايتالف في رؤى العاملين في بيئة العمل حسب الفئة العمرية في كليات  أظهرت(، التي 4311)عبيدة، 

لم تتناول  هاحيث إنَّ (، 4311ربيع،  وأب( ودراسة )4311عمرة،  أبوالمجتمع. وايتلفت مع دراسة ) 
 العمر كمتغير من المتغيرات الديمغرافية.

 أفراد( بين متوسطات استجابات α ≤ 1.15عند مستوى دللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات دللة  -
 المؤهل العلمي. إلى ت عزى  اإلبداعيالعينة حول السلوك 

 يوضح ذلك اآلتيحادي "، والجدول استيدام ايتبار " التباين األ تمَّ ليتبار هذه الفرضية 

 المؤهل العلمي –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 21-5جدول ) 31

 

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
). 

دراسات 
 عليا

 بكالوريوس
دبلوم 
 متوسط

ثانوية 
عامة 

 فأقل
 0.712 0.458 3.58 3.53 3.50 3.40 .اإلبداعيالسلوك 

المقابلة ليتبار" التباين  (.Sig)القيمة الحتمالية  أنَّ  تبيَّن(  43-1من النتائج الموضحة في جدول )
 إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّهوبذلك يمكن استنتاج  0.05األحادي " أكبر من مستوى الدللة 
 المؤهل العلمي.  إلى ُتعزى بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 
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 اإلبداعيمجموع العاملين في جهاز الشرطة البحرية بميتلف مؤهالتهم العلمية يمارسون السلوك  أنَّ  أي
الدورات والبرامج التدريبية التي يجتازها  إلىبنفس الدرجة، وينظرون له بنفس النظرة، ويعزو الباحث ذلك 

منسبي الجهاز والتي تعوض النقص في المؤهل العلمي، وكذلك يبرة العمل المكتسبة مع سنوات اليدمة 
والتشارك مع الزمالء باليبرات والمعارف، مما ييفف من الفجوة بين سلوك العاملين بعيدا عن تأثير 

رغم قلة  نجازقات واإلو المع ىذلك ثقافة التحدي والتغلب علالمؤهل العلمي، وك أومستوى التعليم 
بغض النظر عن  اإلبداعيالسائدة لدى جميع منتسبي الجهاز تجعلهم متقاربين في السلوك  اإلمكانات

الجهاز حيث  هدافمؤهلهم العلمي، حيث يؤمن معظم العاملين في الجهاز بأهمية أعمالهم، ولديهم فهم أل
بين على العديد من المعيقات، بما يتوفر من إمكانيات بسيطة بجانب جهد بشري يسعون لتحقيقها متغل

 لنتماء الديني والواجب الوطني، مبدع وموجه مرتكز على مبادئ ا

ل توجد فروق ذات  أنَّه بيَّنت( التي 4311ربيع، أبوكدراسة ) واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات
للمؤهل العلمي،  ُتعزى  اإلبداعيت عينة الدراسة حول مجال السلوك بين متوسطات تقديرا إحصائيةدللة 

بين متوسطات تقديرات  إحصائية( التي دلت على عدم وجود فروق ذات دللة 4317ودراسة ) الشاعر، 
( التي 4311للمؤهل العلمي، ودراسة )األيرس،  ُتعزى  اإلبداعيعينة الدراسة حول مجال السلوك 

بداع إلسطات تقديرات عينة الدراسة حول ابين متو  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّهأوضحت 
عدم وجود فروق ذات  أظهرت(، التي 4311للمؤهل العلمي ، وكذلك دراسة ) السحباني،  ُتعزى داري اإل

مع  لفتواخت، لمتغير المؤهل العلمي ُتعزى  اإلبداعيالعينة حول السلوك  أفرادفي إجابات  إحصائيةدللة 
بين  إحصائيةوجود فروق ذات دللة  أظهرت( التي 4311عمرة،  أبوبعض الدراسات كدراسة )

للمؤهل العلمي، وذلك لصالح الذين  ُتعزى  اإلبداعيمتوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال السلوك 
 إحصائيةوجود فروق ذات دللة  بيَّنت( التي 4317مؤهلهم العلمي دبلوم متوسط فأقل، ودراسة ) البنا، 

 العلمي، لصالح حملة الثانوية العامة فأقل. للمؤهل ُتعزى  اإلبداعيالعينة حول السلوك  أفرادفي إجابات 

 أفراد( بين متوسطات استجابات α ≤ 1.15عند مستوى دللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات دللة  -
 عدد سنوات الخدمة. إلى ت عزى  اإلبداعيالعينة حول السلوك 

 .يوضح ذلك اآلتياستيدام ايتبار " التباين األحادي "، والجدول  تمَّ  ،ليتبار هذه الفرضية
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 عدد سنوات الخدمة –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 21-5جدول ) 32

 

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

لحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

أقل من 
 سنوات 5

 إلى 5من 
أقل من 

11 
 سنوات

 11من 
أقل  إلى

من 
 سنة 15

سنة  15
 فأكثر

 0.828 0.297 3.56 3.46 3.53 3.47 .اإلبداعيالسلوك 

المقابلة ليتبار" التباين  (.Sig)القيمة الحتمالية  أنَّ  تبيَّن( 41-1من النتائج الموضحة في جدول ) 
 إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّه، وبذلك يمكن استنتاج 0.05األحادي " أكبر من مستوى الدللة 
 عدد سنوات اليدمة.  إلى ُتعزى بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 

أغلب العاملين في جهاز الشرطة البحرية وان ايتلفت مدة يدمتهم في الوزارة  أنَّ  إلىويعزو الباحث ذلك 
 ا، لذلك ل نجد تأثيرً 4317ا عام شرطة البحرية الذي أنشئ حديثً مدة اليدمة في جهاز ال ومتقارب أنَّهم إل

مما يدل على توافق زاوية النظر بينهم بغض  ؛اإلبداعيلسنوات اليدمة في إجابات العينة حول السلوك 
شيء جديد يسهم في التقييم الجيد  إضافةالنظر عن عدد سنوات اليدمة ويبراتهم السابقة، وألن 

تاح لجميع العاملين رغم ايتالف سنوات يدمتهم فهو غير مشترط بمدة يتم قضاؤها للموظف، فاإلبداع م
ي الرتقاء بنفسه الوزارة بقدر ما هو مرتبط بالدوافع النفسية للفرد وطموحه ف أوفي العمل في الجهاز 

 وعمله وجهازه. 

عدم وجود فروق ذات  أظهرت( التي 4311عمرة،  أبوكدراسة )  واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات
لسنوات اليدمة،  ُتعزى  اإلبداعيبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال السلوك  إحصائيةدللة 

لمتوسطات استجابات  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّه بيَّنت( التي 4311ربيع، أبوودراسة )
ر سنوات اليدمة، ودراسة ) األيرس، لمتغي ُتعزى  اإلبداعيالمبحوثين الدراسة حول مجال السلوك 

يرات عينة الدراسة حول بين متوسطات تقد إحصائيةعدم وجود فروق ذات دللة  أظهرت( التي 4311
( والتي أوضحت عدم 4331لسنوات اليدمة، ودراسة ) العاجز وشلدان،  ُتعزى داري بداع اإلممارسة اإل

مع  واختلفت الثانوية بسبب عدد سنوات اليدمة، لدى معلمي المدارس اإلبداعيوجود فروق حول السلوك 
بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة  إحصائيةوجود فروق ذات دللة  أظهرت( التي 4317دراسة ) البنا،

      سنوات،  1لسنوات اليدمة لصالح الذين تقل يبرتهم عن  ُتعزى  اإلبداعيحول مجال السلوك 
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بين متوسطات تقديرات  إحصائيةوجد فروق ذات دللة ت أنَّه أظهرت(، التي 4317ودراسة )الشاعر، 
(، حيث 4311لسنوات اليدمة ودراسة )السحباني،  ُتعزى  اإلبداعيعينة الدراسة حول مجال السلوك 

          لسنوات اليدمة لصالح  ُتعزى العينة  أفرادفي إجابات  إحصائيةوجود فروق ذات دللة  بيَّنت
  سنوات. 1من هم أقل من 

 أفراد( بين متوسطات استجابات α ≤ 1.15عند مستوى دللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات دللة  -
 الرتبة العسكرية. إلى ت عزى  اإلبداعيالعينة حول السلوك 

 .يوضح ذلك اآلتيحادي "، والجدول استيدام ايتبار " التباين األ تمَّ  ،ليتبار هذه الفرضية

 الرتبة العسكرية –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 22-5)جدول  33
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 أفرادو 

 0.246 1.413 3.36 3.54 3.49 .اإلبداعيالسلوك 

المقابلة ليتبار" التباين  (.Sig)القيمة الحتمالية  أنَّ  تبيَّن(  44-1من النتائج الموضحة في جدول )
 إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّهوبذلك يمكن استنتاج  0.05األحادي " أكبر من مستوى الدللة 
 الرتبة العسكرية.  إلى ُتعزى بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 

الثقافة التنظيمية السائدة في جهاز الشرطة البحرية بين جميع العاملين بميتلف  إلىويعزو الباحث ذلك 
وأهميته وممارسته، حيث يتاح لجميع العاملين بميتلف رتبهم  اإلبداعيرتبهم التنظيمية حول السلوك 

الذي  ليه، وهذا مرتبط بطبيعة العمل البحري واألمنيإفي العمل كل حسب المهام الموكلة ممارسة البداع 
وتعامل سريع مع المواقف والمتغيرات، والبداع ل يقتصر على رتبة عسكرية دون  إبداع إلىيحتاج 
نماغيرها،  كي يحقق نفسه  إبداعيةفرد بدافع دايلي لليروج من روتين العمل بطريقة  أييمارسه  وا 
 والتقدير.المكافأة د جيد عليه من وبالتالي يعود ذلك بمردو  ،قد يفيد الجهاز اجديدً  ًئاشيويضيف 

ل توجد فروق  أنَّه( التي أوضحت 4311عمرة،  أبوكدراسة )واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات 
للمسمى  ُتعزى  اإلبداعيبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال السلوك  إحصائيةذات دللة 
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بين متوسطات  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّه بيَّنت( التي 4311ربيع، أبوالوظيفي، ودراسة )
( 4317للرتبة العسكرية ، ودراسة ) الشاعر،  ُتعزى  اإلبداعيتقديرات عينة الدراسة حول مجال السلوك 

بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال  إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّه أظهرتالتي 
( التي دلت على عدم وجود فروق 4311الوظيفي، ودراسة ) السحباني، للمسمى  ُتعزى  اإلبداعيالسلوك 

للمسمى  ُتعزى  اإلبداعيبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال السلوك  إحصائيةذات دللة 
بين  إحصائيةوجود فروق ذات دللة  بيَّنت( والتي 4317مع دراسة ) البنا،  واختلفتالوظيفي، 

 لصالح رتبة "رقيب"  . اإلبداعيك ل مجال السلو استجابات الموظفين حو 

 أفراد( بين متوسطات استجابات α ≤ 1.15عند مستوى دللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات دللة  -
 المحافظة. إلى ت عزى  اإلبداعيالعينة حول السلوك 

 يوضح ذلك. اآلتيادي "، والجدول استيدام ايتبار " التباين األح تمَّ  ،ليتبار هذه الفرضية

 المحافظة –(: نتائج اختبار" التباين األحادي " 23-5جدول ) 34

 

 المتوسطات

بار
لخت

ة ا
قيم

ية  
مال

لحت
ة ا

قيم
ال

(
Si

g
 الجنوب الوسطى غز  الشمال .(

 0.377 1.037 3.66 3.58 3.50 3.36 اإلبداعيالسلوك 

المقابلة ليتبار" التباين  (.Sig)القيمة الحتمالية  أنَّ  تبيَّن(  40-1من النتائج الموضحة في جدول )
 إحصائيةل توجد فروق ذات دللة  أنَّهوبذلك يمكن استنتاج ،  0.05األحادي " أكبر من مستوى الدللة 
 المحافظة.  إلى ُتعزى بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة 

عمل جهاز الشرطة  حيث إنَّ تشابه بيئة وظروف العمل في جميع المحافظات،  إلىاحث ذلك ويعزو الب
البحرية عمل تيصصي في متابعة الجبهة البحرية، كذلك توحيد البرامج التدريبية والمعارف التي يتم 

وجود اتفاق بين العاملين في جميع المحافظات في  إلىاكسابها للعاملين في جميع المحافظات، أدى 
 ومدى ممارسته دايل الجهاز. اإلبداعينظرتهم للسلوك 

عدم وجود فروق ذات  أظهرت( التي 4311ربيع،  أبوكدراسة ) واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات
لمكان العمل،  عزى تُ  اإلبداعيبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول مجال السلوك  إحصائيةدللة 
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لمكان العمل،  ُتعزى  اإلبداعيوجود فروق في ممارسة السلوك  معد أظهرت( والتي 4311،ودراسة)صالح
كلية نماء  العينة لصالح آراء( التي أفادت بوجود فروق وتباين في 4311مع دراسة )عبيدة،  واختلفت

 للعلوم والتكنولوجيا.

 ملخص الفصل 1.1

استعراض يصائص عينة الدراسة ) العمر، المؤهل العلمي، الرتبة العسكرية،  تمَّ في هذا الفصل 
تحديد مستوى  تمَّ عليه  توضيح محك الدراسة المعتمد وبناءً  تمَّ سنوات اليدمة، المحافظة(، ومن ثم 

 عرض تحليل لفقرات المتغير المستقل ) الصمت التنظيمي( والتعليق تمَّ الستجابة من قبل المبحوثين، ثم 
      (، وكذلك تحليل فقرات المتغير التابع 65.24 % وزنها النسبي بشكل عام ) أنَّ  بيَّنتعليها، حيث 

(، ومن ثم  % 69.92)  اإلبداعينسبة توفر السلوك  أنَّ نتائج الدراسة  أظهرت( والتي اإلبداعي)السلوك 
وجود عالقة عكسية بين الصمت التنظيمي  تبيَّنحيث  ،استعراض فحص العالقة بين المتغيرين تمَّ 

   والذي فسر ما نسبته ،اإلبداعيتحديد دور الصمت التنظيمي في السلوك  تمَّ ، ومن ثم اإلبداعيوالسلوك 
فحص الفروق بين  تمَّ ( من التباين في المتغير التابع، وذلك باستيدام التقدير المتدرج، ومن ثم 10.7%)

 غرافية باستيدام تحليل التباين األحادي.للمتغيرات الديم تبًعاالدراسة  راتاستجابات المبحوثين حول متغي
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 النتائج والتوصيات  الســـادس:الفصـــل  4
 ويشتمل على:  

 تمهيد. 1.1

 الدراسة. نتائج 1.4

 .توصيات الدراسة 1.0

 .المقترحةالمستقبلية الدراسات  1.2
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 تمهيد 1.1

لتألهم النتائج التي  امليًص يتضمن هذا الفصل  التحليل  إجراءوذلك بعد  ؛الدراسة إليها توصَّ
أهم التوصيات المقترحة في  إلىلبيانات الستبانات الياصة بعينة الدراسة. كما يتطرق البحث  اإلحصائي

ويزيد من  اإلبداعيوالتي قد تساعد في الحد من الصمت التنظيمي بما يعزز السلوك  ،ضوء نتائج الدراسة
 بداع في جهاز الشرطة البحرية.اإلممارسة 

 نتائج الدراسة 1.1

 النتائج المتعلقة بالمتغير المستقل )الصمت التنظيمي( 4.2.1

، من قبل %65.24النتائج وجود الصمت التنظيمي بشكل عام بدرجة موافقة بنسبة  أظهرت
 ي على النحو اآلتي:العاملين في جهاز الشرطة البحرية، وجاء ترتيب أبعاد الصمت التنظيم

 .%72.49بنسبة  الصمت الجتماعي ُبعدالمرتبة األولى:  -
 .%61.89بنسبة  )الستسالم( اإلذعانصمت  ُبعدالمرتبة الثانية:  -
 .%61.34الصمت الدفاعي بنسبة  ُبعدالمرتبة الثالثة:  -

 (اإلبداعيالسلوك النتائج المتعلقة بالمتغير التابع ) 4.2.2

في جهاز الشرطة البحرية كانت بدرجة  اإلبداعيممارسة السلوك  مستوى  أنَّ كشفت نتائج الدراسة 
 ، وكان ترتيبها على النحو اآلتي:%69.92موافقة كبيرة بوزن نسبي 

في المرتبة األولى جاءت الفقرة األولى " ينجز الموظفون ما يسند إليهم من أعمال بأسلوب متجدد "  -
، بينما بالمرتبة األييرة الفقرة %72.85لوزن النسبي ا أنَّ  أي( 1)الدرجة الكلية من  3.64يساوي 

ن كانت ميالفة آلأفكار اليامسة عشر " يحرص الموظفون على التعبير عن مقترحاتهم و   راءهم وا 
 .%66.13الوزن النسبي  أنَّ  أي 3.31الرؤساء " يساوي 
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 النتائج المتعلقة بالفرضيات 4.2.3

 المتغيراتة بالعالقة والدور بين النتائج الخاص 

بين الصمت التنظيمي والسلوك  إحصائيةوجود عالقة عكسية ذات دللة  إلىيلصت الدراسة  -
 (. 0.162 -للعاملين في جهاز الشرطة البحرية الفلسطينية، وبلغ معامل ارتباط العالقة ) اإلبداعي

)صمت  ُبعدهو  اإلبداعيفي السلوك  إحصائيةذو دللة  اأكبر األبعاد ارتباطً  أنَّ  الدراسة أظهرت  -
) الصمت الدفاعي ( حيث كان معامل الرتباط  ُبعد(، تاله 0.031-( حيث كانت العالقة )اإلذعان

 (. 0.300-حيث كان معامل الرتباط ) الصمت الجتماعي ُبعد(، ثم 0.068-)
في جهاز الشرطة  اإلبداعيالسلوك " يؤثر في الصمت الجتماعي" متغير أنَّ الدراسة  أظهرت -

 (، الصمت الدفاعي".)الستسالماإلذعانضعف تأثير باقي المتغيرات " صمت  تبيَّنبينما  البحرية،

 :حصائيةاإلالنتائج الخاصة بالفروق 

≥عند مستوى ) إحصائيةالدراسة عدم وجود فروق ذات دللة  أظهرت -  0.05 α آراء( بين متوسطات 
)العمر، المؤهل العلمي، سنوات اليدمة، الرتبة  إلى ُتعزى المبحوثين حول الصمت التنظيمي 

 العسكرية، المحافظة(. 
≥عند مستوى ) إحصائيةالدراسة عدم وجود فروق ذات دللة  أظهرت -  0.05 α آراء( بين متوسطات 

)العمر، المؤهل العلمي، سنوات اليدمة، الرتبة العسكرية،  إلى ُتعزى  اإلبداعيالعينة حول السلوك 
 فظة(. المحا
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 أسئلة الدراسة عنالنتائج المتعلقة باإلجابة  4.2.4

 : اآلتيها كما هو موضح بالجدول أهدافأسئلة الدراسة وتحقيق  نالنتائج المتعلقة باإلجابة ع

 هأهدافأسئلة البحث وتحقيق  عن( النتائج المتعلقة باإلجابة 1-6جدول رقم ) 35
 مجال تحققه الهدفالسؤال / 

ما مستوى الصمت التنظيمي  السؤال األول:
في جهاز الشرطة البحرية كما يتصوره 

 ؟المبحوثين
مستوى الصمت  إلى عّرفالت الهدف األول:

 ؟ التنظيمي في جهاز الشرطة البحرية
 

  (11-5تحليل النتائج من الجدول ) تم  
مستوى الصمت التنظيمي بشكل عام بدرجة  أنَّ النتائج  أظهرتحيث 

 ُبعدوجاء في المرتبة األولى من بين األبعاد ، %65.24موافقة بنسبة 
صمت  ُبعد، وفي المرتبة الثانية %72.49بنسبة  الصمت الجتماعي

 ُبعد، وفي المرتبة الثالثة %61.89) الستسالم ( بنسبة  اإلذعان
 .%61.34بنسبة  الصمت الدفاعي

 اإلبداعيما مستوى السلوك  الثاني: السؤال
 أفراد آراءفي جهاز الشرطة البحرية حسب 

 ؟ العينة
مستوى السلوك معرفة  الهدف الثاني:

 .في جهاز الشرطة البحرية اإلبداعي

 (11-5تحليل النتائج في الجدول ) تم  
في جهاز  اإلبداعيممارسة السلوك  مستوى  أنَّ كشفت نتائج الدراسة 

، %69.92الشرطة البحرية كانت بدرجة موافقة كبيرة بوزن نسبي 
ينجز الموظفون ما يسند األولى " في المرتبة األولى الفقرة حيث جاء 

( 1)الدرجة الكلية من  3.64إليهم من أعمال بأسلوب متجدد " يساوي 
الفقرة اليامسة ، بينما بالمرتبة األييرة %72.85الوزن النسبي  أنَّ  أي

ن أفكار يحرص الموظفون على التعبير عن مقترحاتهم و عشر "  هم وا 
الوزن النسبي  أنَّ  أي 3.31الرؤساء " يساوي  راءكانت ميالفة آل

66.13%. 

وجد عالقة ذات دللة تهل  السؤال الثالث:
بين الصمت التنظيمي و السلوك  إحصائية
 ؟في جهاز الشرطة البحرية اإلبداعي
طبيعة العالقة  إلى عّرفالت الثالث:الهدف 

في  اإلبداعيالسلوك بين الصمت التنظيمي و 
 .جهاز الشرطة البحرية

 (12-5تحليل النتائج وهي بالجدول رقم ) تم  
بين  إحصائيةوجود عالقة عكسية ذات دللة  إلىيلصت الدراسة 

ي جهاز الشرطة للعاملين ف اإلبداعيالصمت التنظيمي والسلوك 
 أنَّ  أظهرتكما  (.0.162 -وبلغ معامل ارتباط العالقة ) ،البحرية

 ُبعدهو  اإلبداعيفي السلوك  إحصائيةذو دللة  اأكبر األبعاد ارتباطً 
) الصمت ُبعد(، تاله 0.031-( حيث كانت العالقة )اإلذعان)صمت 
الصمت  ُبعد، ثم  (0.068-)ي ( حيث كان معامل الرتباط الدفاع

 (.0.300-حيث كان معامل الرتباط ) الجتماعي
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هل يوجد دور ذو دللة  السؤال الرابع:
والسلوك بين الصمت التنظيمي  إحصائية
 البحرية؟في جهاز الشرطة  اإلبداعي

دور الصمت التنظيمي تحديد  الهدف الرابع:
في جهاز الشرطة  اإلبداعيفي السلوك 

  .البحرية

 (.13-5الجدول)في  موضحالمتعدد كما هو استخدام تحليل النحدار  تم  
في "  " يؤثرالصمت الجتماعي متغير " أنَّ نتائج الدراسة  أظهرت
ضعف تأثير  تبيَّن"، بينما  جهاز الشرطة البحريةفي  اإلبداعيالسلوك 

 ."الصمت الدفاعي، ()الستسالماإلذعانصمت  باقي المتغيرات "

وجد فروق ذات دللة تهل  السؤال الخامس:
بين متوسطات استجابات  إحصائية

متغيري الدراسة )الصمت  المبحوثين حول
للمتغيرات  ُتعزى ( اإلبداعي، السلوك التنظيمي

العلمي  المؤهل-الديمغرافية التالية: )الجنس 
 اليبرة(. سنوات-الرتبة العسكرية  –

الفروق  إلى عّرفالت الهدف الخامس:
 أفرادبين متوسطات استجابات  حصائيةاإل

صمت )الالعينة حول متغيري الدراسة 
للمتغيرات  ُتعزى ( اإلبداعي، السلوك التنظيمي

العلمي  المؤهل-الديمغرافية التالية: )الجنس 
 اليبرة(. سنوات-الرتبة العسكرية  –

( 14-5كما هو موضح من الجدول ) التباين األحادياستخدام تحليل  تم  
 إلى( 19-5ومن الجدول ) الصمت التنظيمي( فيما يخص 18-5) إلى

 .اإلبداعيالسلوك ( فيما يخص الفروق حول 23-5الجدول )
   مستوى عند  إحصائيةالدراسة عدم وجود فروق ذات دللة  أظهرت

(≤ 0.05 α بين متوسطات )المبحوثين حول الصمت التنظيمي  آراء
)العمر، المؤهل العلمي، سنوات اليدمة، الرتبة العسكرية،  إلى ُتعزى 

 المحافظة(.
  مستوى عند  إحصائيةالدراسة عدم وجود فروق ذات دللة  أظهرت

(≤ 0.05 α بين متوسطات )ُتعزى  اإلبداعيالعينة حول السلوك  آراء 
)العمر، المؤهل العلمي، سنوات اليدمة، الرتبة العسكرية،  إلى

 المحافظة(.
 

تقديم توصيات عملية  الهدف السادس:
يمكن الستفادة منها في زيادة السلوك 

من يالل الحد من ظاهرة الصمت  اإلبداعي
 التنظيمي.

 في التوصيات أدناه.موضح 

 جرد بواسطة الباحث بالعتماد على الدراسات السابقة
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 توصيات الدراسة 1.1

، ومن اإلبداعيالتقليل من السلوك في  الصمت التنظيمي ودورهمن يالل دراسة الباحث لموضوع 
ليالل ما   : اآلتيالباحث يوصي ب فإنَّ ليه من نتائج بعد تطبيق أدوات الدراسة المستيدمة، إ توصَّ

جراءوسياسات و  أهدافتوعية منتسبي الجهاز حول  .1 ات العمل بما يساهم في تحسين سلوك التعبير ا 
األيطاء التي  أوالميالفات  إيفاءوعدم  ،وزيادة مشاركتهم بالمعلومات والمقترحات ،لديهم دون يوف

 من شأنها أن تضر بالجهاز في المستقبل.
 فكارتشجيع العاملين على تبني روح المبادرة الشيصية من يالل توفير المكافآت والحوافز لأل .4

المنتسبين  جميعالصادرة من  فكاراألو  ،نصات للمقترحاتالتي تساعد في تطوير العمل، واإل الريادية
 بغض النظر عن رتبهم ومراكزهم الوظيفية. 

بحيث تركز هذه البرامج  ،للعاملين تركز على أهمية المشاركة والمبادرة في العملبرامج تدريبية  إعداد .0
 وعدم انتقادها. ،الميالفة راءنصات والتصال، وتقبل اآلومهارات اإل ،والمبادرة ،على: البداع

قدرات منتسبي الجهاز  إلى عّرفدعم نقل اليبرة والمعرفة والمهارة ممن يمتلكها لآليرين من يالل الت .2
وتصميم برامج تدريبية يتم من ياللها نقل اليبرات والمهارات، وتعزيز ثقافة التعلم التعاوني وتشجيع 

وعقد اللقاءات والجتماعات، وتسهيل  والشكاوى صناديق القتراحات تفعيل  من يالل ،سلوك التعبير
 التصال بقيادة الجهاز في حالة عدم استجابة الرئيس المباشر.

شراكه في ا  هاز من يالل احترام رأيه و ه قيمة مضافة للجوأنَّ  ،تعزيز ثقة الموظف بنفسه وبقدراته .1
لفريق، جماعي والعمل بروح اتنمية مفاهيم العمل ال، و ورشات العمل وميتلف أنشطة الجهاز

دون أن تكون غطاء على الميالفات واأليطاء التي تضر  ييجاباإلوالمسؤولية المشتركة بمعناها 
 .سلًبابعمل الجهاز وتؤثر عليه 

وتطبيق المعارف مع تحمل الجهاز للمياطرة، وتقليل  ،ي يشجع على التجريبإيجابيلق مناخ  .1
 بداية النجاح وليس نهاية ألمر. أنَّهمسؤولية الفشل على الفرد والتعامل مع الفشل 

 أو من القيادة الدكتاتورية اليادمة بدًل  أوتشجيع ممارسة أنواع القيادة الحديثة مثل القيادة التحويلية  .7
دلء بالمعلومات بداع والبتكار واإلالرئيس على مرؤوسيه بما يعزز اإلالتبادلية، لتقليل سطوة 

 .راءوالمعارف واآل
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والنقاش الهادف بين الزمالء حول قضايا ومشاكل العمل وترك هامش أمان للتحدث تشجيع الحوار  .1
 والتعبير عن آرائهم.

وزيادة  ،زيادة وعي منتسبي الجهاز بأهمية المعلومات السرية التي تضر بالجهاز عند مشاركتها .1
 حفظها من يالل الهتمام بأصحاب هذه المعلومات.

رق متنوعة غير مألوفة تحسن من جودة اليدمة المقدمة حفز الموظفين على تطبيق أعمالهم بط .13
 وتسهل العمل.

جراءإعادة دراسة الهيكل التنظيمي و  .11  أهدافعلى  الجهاز بشكل جذري وتعديلها بناءً  ات العمل فيا 
ات وأساليب العمل ومواكبة التطور إجراءالحديثة، لتحسين  اإلداريةالجهاز باستيدام األساليب 

 المتغيرات والمعطيات الميتلفة، بما يضمن تقديم الجهاز ليدماته بشكل أفضل.والتعامل مع 
عمل تقييم دوري يتم من يالله توضيح جوانب القصور والضعف وتحديد المشاكل واأليطاء،  .14

 ومساعدة أصحاب الضعف في التغلب على القصور ومشاركتهم في وضع حلول للمشاكل.

 الدراسات المستقبلية المقترحة 1.1

 بالتطبيق على األجهزة األمنية األيرى. اإلبداعية دراسة دور الصمت التنظيمي في السلوك إعاد (1
 بالتطبيق القطاع الياص. اإلبداعيإعادة دراسة دور الصمت التنظيمي في السلوك  (2
) الثقافة التنظيمية، العدالة :مثل ،دراسة متغيرات مستقلة أيرى بيالف الصمت التنظيمي (3

التنظيمية، ضغوط العمل( لعلها تفسر نسبة أكبر في التباين في المتغير التابع ) السلوك 
 (.%13.7( مقارنة بما حصلت عليه الدراسة الحالية )اإلبداعي

معدلة مثل  أوديال متغيرات وسيطة إب اإلبداعيدراسة العالقة بين الصمت التنظيمي والسلوك  (4
 ا بين المتغيرين.تفسيرات أكثر وضوحً  إيجادوذلك بهدف  ،ضغوط العمل أوماء التنظيمي النت

إعادة الدراسة بجمع بيانات من المستجيبين عند أكثر من نقطة زمنية على فترات زمنية متباعدة  (5
 بيالف الدراسة الحالية التي جمعت البيانات عند نقطة زمنية واحدة.
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 راجعالمالمصادر و  7
 :المصادر 

 القرآن الكريم. -
 .(4317:دارةاإل)هيئة التنظيم و  -
 (.4311بجهاز الشرطة البحرية ) دارةاإلالتنظيم و  إدارة -

 العربية المراجع 
 الكتب: 
براهيم، أحمد عبد اللطيف ) أبو -  (: سيكولوجية البداع.2000دنيا، نادية عبده، وا 
 المسيرة للنشر والتوزيع.، عمان: دار 1(: البداع الداري. ط2011السكارنة، بالل يلف ) -
البداع والبتكار، دار كنوز المعرفة، عمان،  إدارة(: 2006جلدة، سليم بطرس وعبوي، زيد منير ) -

 األردن.
 عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. اإلبداع،(، 4333جروان، فتحي عبد الرحمن ) -
وأدواته  مفهومه-العلمي(. البحث 4331كايد ) الحق،وعبد  الرحمن،عبد  وعدس،عبيدات، ذوقان  -

 وأساليبه، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.
(. مناهج البحث العلمي، أساسيات البحث العلمي. عمان: مؤسسة الوراق 4331الحمداني، موفق. ) -

 للنشر.
راح، ، الطبعة الثانية، مطبعة أبناء الجالستبانة(. القواعد المنهجية لبناء 4313الجرجاوي، زياد) -

 فلسطين.
 الرسائل واألبحاث: 
( " دور الستغراق الوظيفي كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة 4311عمرة، صابرين سعيد ) أبو -

لدى العاملين بوزارة التنمية الجتماعية". رسالة ماجستير، برنامج  اإلبداعيالتحويلية والسلوك 
 والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى ، غزة. دارةاإلالدراسات العليا المشترك بين أكاديمية 

لدى العاملين في  اإلبداعي("دور القيادة التحويلية في تعزيز السلوك 4311ربيع، عرفات سعيد) أبو -
 دارةاإلوزارة الدايلية واألمن الوطني". رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية 

 ليا وجامعة األقصى ، غزة.والسياسة للدراسات الع
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م( "أثر الصمت التنظيمي على سلوك المواطنة التنظيمية: دراسة تطبيقية 2017أحمد، محمد أحمد ) -
على العاملين بالكادر العام التابعين لقطاع التعليم بجامعة المنصورة". بحث منشور مجلة التجارة 

 كلية التجارة. –والتمويل ، جامعة طنطا 
وأثرها على  EFQMالستراتيجية وفق النموذج األوروبي للتميز  دارةاإل("4311) األيرس، جبر سيد -

اإلبداع اإلداري في القطاع الحكومي الفلسطيني". رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا المشترك 
 والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى ، غزة. دارةاإلبين أكاديمية 

ة اإلبداعي(:" البيئة 4317مازن) الشوبكي، يوسف، أمونة، أبوناصر، يوسف،  أبوالطلة، سامي،  -
الرشيقة في الكليات التقنية العاملة في قطاع غزة". المؤتمر العلمي الثاني الستدامة  دارةاإلوعالقتها ب

 ة للقطاع التقني، كلية فلسطين التقنية، غزة، فلسطين.اإلبداعيوتعزيز البيئة 
 األمنلدى العاملين في جهاز  اإلبداعي("األنماط القيادية وعالقتها بالسلوك 4317) البنا، محمد أحمد -

 دارةاإلالدايلي في قطاع غزة". رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية 
  والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى ، غزة.

م( "دور القيادة التشاركية فى الحد من الصمت التنظيمى : دراسة 2017العنزي،أميرة يضير ) -
 اإلداريةتطبيقية فى الشركة العامة للسمنت الجنوبية"، بحث منشور مجلة القادسية للعلوم 

 والقتصادية، العراق.
م( بعنوان "العالقة بين الصمت التنظيمي والحتراق الوظيفي: دراسة  (2017البنوي، مها محمد -

على األطباء البشريين في مستشفيات الزقازيق"، بحث منشور مجلة التجارة والتمويل، كلية  تطبيقية
 جامعة طنطا. –التجارة 

(، " أثر الصمت التنظيمي على المشاركة في صنع القـرارات 4332الفاعوري، عبير حمود) -
 (. ٢(، العدد ) 11التنظيمية"، مجلة مؤتة، المجلد ) 

(" أثر الصمت التنظيمي في عملية صنع القرارات" دراسة ميدانية 4337المجالي ، آمال ياسين، ) -
 تحليلية للمؤسسات العامة األردنية، أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة عمان العربية األردن.

(" العالقة بين رأس المال النفسي والصمت التنظيمي"، دراسة 4317الفتالوي، ميثاق هاتف ) -
 والقتصاد. دارةاإلعة كربالء، كية استطالعية ، العراق، جام

لدى العاملين في  اإلبداعي(: أثر المناخ التنظيمي في السلوك 2012الشواورة، فيصل محمد) -
 الجامعات الياصة األردنية، جامعة عمان العربية، األردن.
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(:" ممارسات القيادة األيالقية وعالقتها بتحقيق اإلبداع اإلداري دراسة 4317الشاعر،عماد سعيد ) -
، اإلسالميةميدانية على الجامعات الفلطينية في قطاع غزة". رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 

 غزة، فلسطين.
األكاديمية  اإلداريةات التنظيمي لدى القياد ت( مستوى الصم4337ساف عبد بركات )الشوابكة، ع -

في الجامعات األردنية العامة وعالقته بالولء التنظيمي للمرؤوسين والمشاركة في صنع القرارات 
 كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا. رسالة دكتوراه،التنظيمية، 

ة لدى القادة التربويين في مديريات التربية (:" مساهمة السمات البتكاري4317الشبول، راوية يليل ) -
 .111التربوية والنفسية، ص  اإلسالميةوالتعليم اتجاه اإلبداع اإلداري في األردن"، مجلة الجامعة 

في الوزارات  اإلبداعي("  الثقافة التظيمية وأثرها على تنمية السلوك 4311السحباني، حسام سالم ) -
 دارةاإلجستير، برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية الفلسطينية بقطاع غزة". رسالة ما

 والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقصى ، غزة.
( "محددات سلوك الصمت التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس 4311القرني، صالح علي يعن الله.) -

والديمغرافية، مجلة مستقبل التربية بجامعة الملك عبد العزيز، وعالقته ببعض المتغيرات التنظيمية 
 .011-417(.11(.)44العربية )

للعاملين في المؤسسات الصغيرة  اإلبداعيالمعرفة على السلوك  إدارة(:" أثر 4317بلعالم، أسماء) -
 والمتوسطة دراسة حالة للمؤسسات الصحية بولية ورقلة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.

(" ظاهرة الصمت التنظيمي بالمؤسسات العمومية الجزائرية 4311أمين ) بومنقار، مراد ووادي ، -
دراسة ميدانية بمؤسسة اتصالت الجزائر بمدينة عناية" بحث منشور ، محلة رؤى اقتصادية ،  

 (13كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العدد ) -جامعة الوادي
م( "ديناميكيات متعددة األبعاد للصمت التنظيمي 2017جي، سحر أحمد )و جاسم، نغم علي وكر  -

وتأثيرها على مواقف المشرفين في دائرة ماء بغداد" بحث منشور مجلة كلية بغداد للعلوم القتصادية 
 .الجامعة المستنصرية

(" واقع الصمت التنظيمي لدى قائدات المدارس 4311حوالة، سهير محمد والبكر، لمياء ناصر ) -
 (. 1(، العدد)1الثانوية بمدينة الرياض" بحث منشور، مجلة العلوم التربوية، المحلد)

( " مستوى الصمت التنظيمي لدى معلمي ومعلمات المدارس الياصة 4311يوالدة، عايدة أحمد ) -
 .معة وعالقته باألنماط القيادية السائدة لدى مديريرهم"  لواء الجامعة، األردنفي لواء الجا
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 الوظيفي: دراسة("أثر أبعاد صمت العاملين في الحتراق 4317طارق رضوان محمد ) رضوان، -
 .2تطبيقية" بحث منشور، جامعة طنطا، كلية التجارة، العدد

يمي دراسة مقارنة بين شركات قطاع ( " سلوك الصمت التنظ4314أحمد عبد السالم ) سليم، -
األعمال العام والياص في مصر، جامعة عين شمس، بحث منشور في المجلة العلمية لالقتصاد 

 والتجارة.
الصمت  ى( " تأثير جودة الحياة الوظيفية عل4311شاوش، زايد ناجي واألشول، محمد عبد الله )  -

اليمن" مجلة العلوم القتصادية والدارية  -تكنولوجياالتنظيمي في جامعة دار السالم الدولية للعلوم وال
 (.14( عدد)4والقانونية مجلد)

( بحث منشور بعنوان " العالقة بين نفخ الصافرة 4314، سندية مروان )والحياليصالح، سرمد غانم  -
 (.131(، عدد )02والقتصاد. مجلد ) دارةاإلكلية  –والصمت التنظيمي" جامعة الموصل 

بوزارة  يرينالمدلدى  اإلبداعي(" القيادة الستراتيجية وعالقتها بالسلوك 4311صالح، ماهر محمد ) -
والسياسة للدراسات  دارةاإلالصحة". رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية 

 العليا وجامعة األقصى ، غزة.
( " أثر الصمت التنظيمي على القدرات الرئيسة للسلوك التنظيمي 4317صكر، عبد الله علي ) -

عينة من منتسبي مديرية شرطة محافظة كربالء المقدسة، بحث  راء" دراسة تحليلية آل ييجاباإل
 (.41( العدد )1والقتصاد المجلد ) دارةاإلمنشور ، مجلة 

الصمت التنظيمي وعالقتها بعوامل الشيصية  أسبابان: "م( بعنو 4311عبد الوهاب، يالد محمود ) -
 .مصر -اليمسة لدى عينة من العاملين بالقطاع الحكومي"، مجلة علم النفس

("التحليل الوظيفي وتأثيره في تعزيز اإلبداع التنظيمي دراسة حالة في 4311، نتاليا أحمد )يعل -
 والقتصاد جامعة الكوفة. دارةاإلجامعة الكوفة" كلية 

( "أثر الصمت التنظيمي على الستعداد التنظيمي المدرك للتغيير 4311عيسى، أحمد السيد أحمد) -
 الستراتيجي: دراسة تطبيقية، مجلة البحوث المالية  والتجارية، كلية التجارة، جامعة بور سعيد.

الصمت التنظيمي وأثرها في أداء  أسباب( " 4311عبود، زينب عبد الرازق وحسين ، ظفر ناصر ) -
 (.1(، العدد )42العاملين" بحث منشور ، مجلة جامعة بابل / العلوم الصرفة والتطبيقية / المجلد )
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( " أثر العزلة التنظيمية في تفسير العالقة بين الصمت التنظيمي ونية 4311علي، محمد هجو ) -
األعمال ، كلية الدراسات  إدارةستير ، قسم ترك العمل" بحث تكميلي لستكمال متطلبات درجة الماج

 العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
(" أثر الديل الوظيفي على البداع الداري لدى العاملين في القطاع 4311لولو، آلء روحي ) -

، ةاإلسالميالكومي دراسة حالة وزارة الشؤون الجتماعية في قطاع غزة". رسالة ماجستير، الجامعة 
 غزة. 

 (، صادرة عن جهاز الشرطة البحرية.4317) نجازمجلة عام من اإل -
م( "أثر المضايقة التنظيمية والثقة في المشرف كمتغيرين وسيطين في 2018مرسي، مرفت محمد ) -

األعمال،  إدارةالعالقة بين اإلشراف السيء والصمت التنظيمي" بحث منشور المجلة األردنية في 
 عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية.

(" أثر محددات الصمت التنظيمي على اتجاهات العاملين 4312يوسف، نهال محمد ربيع زناتي ) -
نحو التغيير: دراسة تطبيقية على مستشفيات جامعة طنطا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 التجارة، جامعة طنطا، مصر.
(" أثر أبعاد المناخ التنظيمي في مظاهر الصمت التنظيمي : دراسة 4311) يوسف، ميهفان شريف -

عينة من الموظفين الداريين في جامعة زايو" بحث منشور ، مجلة جامعة زايو،  راءاستطالعية آل
 العراق. -(، اقليم كردستان 1( العدد)2المجلد )
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 .الستبانة(: 1ملحق رقم ) 1

 برنامج الدراسات العليا المشترك بين
 والسياسة للدراسات العليا دار اإلأكاديمية 

 وجامعة األقصى بغز 
 دار اإلماجستير القياد  و 

 األخ الكريم / األخت الكريمة

 تحية طيبة وبعد

 بحث بعنوان: رجرا المرفقة عبارة عن أداة لجمع البيانات الالزمة إل  االستبانة

 "للعاملين بوزار  الداخلية واألمن الوطني  اإلبداعيدور الصمت التنظيمي في السلوك "
 
ً
والسياسة  دارةاإل من اكاديمية  دارةاإل للحصول على دررجة المارجستير في تخصص القيادة و  وذلك استكماال

من ورجهة نظركم مع  االستبانةلذا، آمل من سيادتكم التكرم باإلرجابة على رجميع بنود للدراسات العليا بغزة، 

 ا، علًم إليهاالدقة في اإلرجابة ستنعكس على دقة النتائج التي سيتم التوصل  حيث إن  مراعاة الدقة والموضوعية، 

 البيانات المقّدمة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط. بأن  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 (4111111111الباحث/ رائد صالح الصليبي )

 المحور األول: المتغيرات الشخصية:
 في المكان المناسب:)√( يرجى وضع إشارة 

 العمر
 سنة 14-14من   سنة 14أقل من  

 سنة فأكثر 14  سنة 14-14من  

 المؤهل العلمي
 بكالوريس  دراسات عليا 

 ثانوية عامة فأقل  دبلوم متوسط 

 عدد سنوات الخدمة
 سنوات 14أقل من  إلى 1من   سنوات 1أقل من  

 سنة فأكثر 11  سنة 11أقل من  إلى 14من  

 الرتبة العسكرية
 نقيب( –)مالزم  إشرافيةرتب   لواء( -رتب سامية )رائد 

 أفرادضباط صف و 

 رفح  خانيونس  الوسطى  غزة  الشمال  المحافظة
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 :المتغير المستقل: الصمت التنظيميالمحور الثاني: 

 أوتجنب تقديم المعلومات   إلىميل المرؤوسين في المنظمات  ُيشير الصمت التنظيمي: التنظيميالصمت 
نتائج غير مرضية  أي أوردود فعل سلبية  أيعن المشكالت تيوفا من  اإليبار أولرؤسائهم ،  القتراحات

( في √ببيان مدى اتفاقك على الفقرات التالية من يالل وضع اشارة )لذا يرجى التكرم ،  قد تترتب على ذلك
 مناسبة:المربع الذي يمثل اإلجابة التي تراها 

 العبارات م

(  
شد

ق ب
مواف

5) 
ق )

مواف
4) 

يد 
محا

ق ) (3)
مواف

ير 
غ

2) (  
شد

ق ب
مواف

ير 
غ

1) 

وهم غير مستعدين  اسلبي للوضع الراهن ويتمثل باألشياص المنعزلين أساسً قبول  هو: )الستسالم(  اإلذعانصمت 
 محاولة تغيير وضع ما. أولبذل جهد في التكلم 

      في العمل. لمشاكلاحلول سلبية لحتفظ الموظف لنفسه وبصورة ي  .1
      .الستقاللية أساسعلى  راءاآلحرص الموظف على حجب ي  .2
      إلحداث التغيير.احساس بالكفاءة المنيفضة  لديه ألنَّ لنفسه  راءباآلحتفظ الموظف ي  .3
      )النغماس(.عدم التفاعل  أساسن العمل على يالمتعلقة بتحس راءاآلحجب الموظف ي  .4
      .نفسه لحماية للمشاكلغفل الموظف الحقائق ذات الحلول يُ   .5
      .من العقاب يوًفا فكاراأل بيبقى الموظف سلي  .6
      العمل. مشاكللحلول  إيجادفي  اآليرينمع  يتوافق الموظف سلب  .7
 هآراءبسبب التيوف من النتائج السلبية المترتبة على التعبير عن  صامًتايعني تفضيل الفرد للبقاء : صمت الدفاعيال
 ه.أفكار و 

      فيه.اليوف من مشر  نتيجةجب الموظف المعلومات ذات الصلة يح  .8
      العقاب.نفسه من  أن يحميجل أحجب الموظف معلومات تهم عمله من ي  .9

      .المسؤوليةلذاته من  حمايةن العمل سيه المتعلقة بتحآراءعن  التعبيرتجنب الموظف ي  .11
      اليرين.اشتباكات مع  في ل يديل لكيمقترحات  أي تقديم الموظف يتجنب  .11
      تنفيذ الفكرة. مسؤوليةمن تحمل  يوًفا للتغيير أفكار الحديث واقتراحالموظف  يتجنب  .12
      عليه. مسيطر مديره ألنَّ الموظف حلوله للمشاكل يحجب   .13
      .لةاءنفسه من المس لحماية اآليرينوظف النقاش مع مالجنب يت 1 .14
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المنظمة على  أو آيرينذات صلة بالعمل بهدف افادة اشياص  آراءومعلومات و  أفكارحجب  :الصمت الجتماعي
ركز على  تعاونيةدوافع  أساس  اآليرين.فهو سلوك مقصود هادف  
      .العمل سريةالمحافظة على  فيالتعاون  أساسحجب الموظف معلومات على ي 1 .15
      العمل.تيص  التي باألسراراحتفاظه نتيجة  اآليرينتحمل الموظف الضغط عن ي 1 .16
      .تؤذي سمعة المنظمةأن من الممكن  التيرفض الموظف كشف المعلومات ي 1 .17
      لديه. المعلومات سريةالحفاظ على  ياللالموظف منظمته من  يحمى 1 .18
      المجموعة.تيص العمل تضامنا مع  اقتراحات أي تقديم لموظفيتجنب ا 1 .19
      .سرار المنظمةأبحفاظه على  اآليرينقاوم الموظف الضغط من يُ  2 .21

 

 :اإلبداعيالمتغير التابع: السلوك : لثالمحور الثا

ببيان مدى اتفاقك ، لذا يرجى التكرم  ة للعامليناإلبداعيبالسلوكيات فيما يلي مجموعة من العبارات المتعلقة 
 ( في المربع الذي يمثل اإلجابة التي تراها مناسبة:√على الفقرات التالية من يالل وضع اشارة )

 العبارات م

(  
شد

ق ب
مواف
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ق )
مواف

4) 

يد 
محا

ق ) (3)
واف

ر م
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2) (  
شد

ق ب
واف

ر م
غي

1) 

      ما يسند إليهم من أعمال بأسلوب متجدد. الموظفون ينجز   .1
      القدرة على تقديم أكثر من فكرة يالل فترة زمنية قصيرة. الموظفون  يمتلك  .2
      .بطالقة وصياغتها بكلمات مفيدةهم أفكار التعبير عن  الموظفون  يستطيع  .3

4.  
ات وأساليب العمل من فترة إجراءيحرص الموظفون على إحداث تغييرات في 

 أليرى.
     

      .اقفهم عندما يقتنعون بعدم صحتهامو تغيير ل الموظفون يبادر   .5
      .التفكير السريع في الظروف الميتلفةالقدرة على  الموظفون  يمتلك  .6
      القديمة واستيدامها بشكل ميتلف.  فكاريستطيع الموظفون تطويع األ  .7
      .لمواجهتها بمشكالت العمل قبل حدوثهابالقدرة على التنبؤ  يتميز الموظفون   .8
      الضعف فيما يقومون به من عمل. أوأوجه القصور  الموظفون لمعرفةيسعى   .9

      يتصف الموظفون بامتالك الحجة القوية والقدرة على اإلقناع.  .11
دراكو المتباعدة  القدرة على الربط بين األشياء الموظفون يمتلك   .11      العالقات بينها  ا 
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 وتفسيرها.
      .بدائل وحلول متنوعة لحل المشكلة الواحدة إيجاديحرص الموظفون على   .12
      فرص للتعلم والنجاح.  أنَّهامع األيطاء  الموظفون يتعامل   .13
      .غير مألوفةالتجربة واليوض في مجالت جديدة  الموظفون يفضل   .14

15.  
ن كانت ميالفة آلأفكار يحرص الموظفون على التعبير عن مقترحاتهم و   راءهم وا 

 الرؤساء.
     

 
 

 

 (: قائمة المحكمين.2ملحق رقم ) 2
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