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 مقدمة: 
الممارسات ت انتشر  أين، هذا العصرفي  إليهافكار قديمة، زادت الحاجة أتعبير جديد عن  استقامة القيادة

ن ورواد و يتفق الباحثالتي رافقتها. و  العقابية األخالقية داخل المؤسسات، وعدم جدوى أغلب اإلجراءات رغي
فالقائد على حد سواء.  ةالعاملين والمؤسس يمكن أن يعود بالنفع على ،استخدام هذا األسلوباإلدارة على أّن 

بينه فتكسر الجليد ، إذ إّن استقامته ونزاهته وعدالته تنعكس في قراراته، لهام للعاملينإالمستقيم في عمله مصدر 
، فتنشأ بينه هيخافون سطوتبعدالته وال  يؤمنون هم ، ألنّ همحاجز الخوف والرهبة من نفوس، وتزيل هومرؤوسي

مدفوعين في ذلك بمبادئهم  ًا،خاطئوتنطلق أصواتهم من الصمت، للتبليغ عّما يرونه وبينهم الثقة واالحترام، 
يلتزمون بها، ال  ،أخالقية ومبادئ العديد من العاملين الذين يحملون قيماً  نّ دون الخوف من العقاب. أل وأخالقهم،

 و مناصب إدارية،أمن خسارة حوافز مادية  بسب خوفهم ،في المؤسسة غون عن الممارسات غير المشروعةيبلّ 
 .غالب األحيانلتي ال تكون في صالحهم في او  ،سيقدمون عليهتبعات ما أو من 

 لى هي الفئة الصامتةو فئتين، األ إلىتصنيف العاملين لديها  ىالمتقدمة إلفي الدول  وتتجه المؤسسات
وهم  ،سون لما يجري داخل المؤسسةوالفئة الثانية هم المتحمّ  ؛، وهي فئة مؤيدة لما يجري داخل المؤسسةاً تنظيميّ 
، إذ إّن الفئة الصامتة يمكن تقسيمها تناهذا التصنيف يصعب العثور عليه في مؤسسا نّ أالصافرة. غير  نافخوا
 من تخاف أنها يجري، إالّ ا مّ عوفئة أخرى صامتة وغير راضية  ؛فئات، فئة صامتة مساندة لما يجري  إلىبدورها 

لصافرة انطالقا من مبادئها فئتين، فئة تنفخ ا ىتقسيمهم إلالصافرة يمكن  انافخو  نّ أتبعات نفخ الصافرة. كما 
 ها.محلّ  لّ لتزيح جماعة وتح   لمصالح شخصية أو تنفخ الصافرة أخرى  وفئة ،وضميرها خوفا على المؤسسة

حرص يعني  ،الغربياإلداري والتنظيمي  كان في الفكر إذامصطلح نفخ الصافرة في حد ذاته  ثم إنّ 
يمانه ا  األخالقي، وارتباطه برسالتها و  امكتسباتها ونهجه للحفاظ على والدؤوبعيه الدائم العامل على مؤسسته وس

مقرونا بالوشاية، وهو فعل مذموم عند الغالبية العظمى من  مؤسساتنا. يبقى هذا المصطلح في بأهدافهاالعميق 
 مثل هذه الحاالت في ممارسة السكوت الذهبي في نّ غير أ ، بل ويفّضلون ممارسة السكوت الذهبي.الناس

لوال نافخوا الصافرة لما عرف العالم ما جرى ويجري وراء الجدران واألبواب فعن الحق،  صمت  الحقيقة هو 
، وتنشر ما يحدث من انتهاكات في سجن المتآمرينتفضح  ويكيلكس على سبيل المثالهي  فها .المغلقة
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 اً كون هناك أسرار لن ت ،في المؤسسات واإلدارات إدوارد سنودنبوجود أمثال و وغيرها، غوانتانامو وأبو غريب 
 ألبد.إلى اوممارسات غير أخالقية سرية وغير معروفة  ،ةمطويّ 

 مشكلة الدراسة:
، والممارسات والخاصةإّن الفساد اإلداري والمالي المتوغل في كل مفاصل اإلدارة، في المؤسسات العامة 

، اختالفها ىعل المجتمعاتعيشها ت، مع االزدواجية القيمية التي كل األعراف والقوانينو  مع الدين التي تتنافى
ذلك لم يجد  نّ أغير  ،هرظوا نشاء العديد من الهيئات الرقابية، مهمتها محاربة هذه الإ ىإلبالحكومات  دفعت
تسير على  غناماأل ، إذ إنّ التوصيف الدقيق للمشكل، وال تزال درا لقمان على حالها. كل ذلك بسب عدم نفعاً 

عمال، يديرون بها األ يحترمونها، وأخالقاً  عداد قادة يحملون قيماً إ لجهود على زت اكّ فلو ر   ،اعهاي  ر  خطى م  
، فالرقابة ستكون داخلية من طرف العمال أنفسهم، تنطلق ات الرقابيةهيئللألختلف الحال، ولن تكون هناك حاجة 

ه جاءت هذه جل ذلك كلّ أيعبث بمقدراتهم ومستقبل مؤسستهم. من ن يتالعب أو أأصواتهم ضد كل من يحاول 
 والصمت التنظيمي في المركب المنجمينفخ الصافرة يادة و القاستقامة بين  ةفهم العالقلمحاولة  ،الدراسة

، ستكون موضع اهتمام هذه ةمواليالعن األسئلة  إلجابةا فإنّ ما تقّدم  إلى واستناداً . بجبل العنق للفوسفات
 الدراسة.

 الستقامة في القيادة؟المؤسسة قيد الدراسة ا يما هو مستوى تبنّ  -1
 ؟في المؤسسة قيد الدراسةما هو مستوى نفخ الصافرة والصمت التنظيمي  -2

 فرضيات الدراسة:
 يمكن تحديد فرضيات البحث في اآلتي:

 .والصمت التنظيميذات داللة إحصائية بين نفخ الصافرة  عكسية توجد عالقة ارتباط -1
 صمت التنظيمي.وال نفخ الصافرةاللة إحصائية بين د   أثر ذوجد يو  -2
 .بين نفخ الصافرة والصمت التنظيميالستقامة القيادة  تأثير ملّطف )تفاعلي(وجد ي -3

 أهمية الدراسة:
جديد القول أّن موضوع استقامة التستمد الدراسة أهميتها من أهمية المتغيرات التي تتناولها، فليس من 

وسلوكيات ال تنسجم سات من ممارسات ال أخالقية، ، لما تعيشه المؤساأليامالقيادة يحظى باهتمام بالغ في هذه 
في وثقافات المؤسسات. كما أن نفخ الصافرة والصمت التنظيمي من الموضوعات المهملة  لغلب رسائأ و 

فهم على أّنه نوع من الوشاية غير المرغوب فيها، ، بل إّن الحديث عن نفخ الصافرة ي  حسابات غالبية المؤسسات
طلح عند العديد من الممارسين لإلدارة والعاملين في المؤسسات، وعلى ذلك تستوفي بسب الفهم الخاطئ للمص

 – انفضاًل عن ذلك لم يعثر الباحث .ا من توضيحها لهذا المفهوم ورفع اللبس الحاصل فيهالدراسة أهميتها وقيمته
على التنظيمي،  على دراسة عربية واحدة تربط بين استقامة القيادة ونفخ الصافرة والصمت -ماحسب علمه

 صّفاراتهم. ليطلقوا اعتبار استقامة القيادة كمتغير داعم لنفخ الصافرة من جانب، ومحفز للصامتين تنظيمّياً 
 أهداف الدراسة:
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 تحقيق ما يلي:تسعى هذه الدراسة إلى 
ونفخ استخدام المؤسسة المدروسة استقامة القيادة، وطبيعة العالقة بين هذه األخيرة التعرف على مستوى  -1

 الصافرة والصمت التنظيمي.
 التحقق من العالقة بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي. -2
  .نفخ الصافرة والصمت التنظيمي بينالستقامة القيادة ملّطف تحديد إن كان هناك أثر  -3
 توضيح المفاهيم المتعلقة بالحالتين. -4

  
 ثانيا: الدراسة التطبيقية

 :وعينة الدراسة مجتمع. 1
الدراسة من الموظفين اإلداريين في المركب المنجمي للفوسفات بجبل العنق، البالغ عددهم ع ن مجتمتكوّ 

تم وقد ًا. فرد 92ن العينة الالزمة لتمثيل المجتمع تتكون م وكانت ،موظف وموظفة 121وقت اجراء الدراسة 
ر لحساب حجم العينة من معادلة ريتشارد جيجباعتماد  ،0.05وب عند مستوى الداللة لتحديد حجم العينة المط

 .هو مبين أدناه اكمالمجتمع، 
  Nحجم المجتمع   121

 حجم العينة   =      ______________إذًا  92.19961917

     0.05 1.96 39.2 1536.64 0.00826 

      

 
معادلة ريتشارد    

 جيجر

 
 

 

 

 

 

 N  حجم المجتمع 

   
z 1.96وتساوي  0.95معيارية المقابلة لمستوى الداللة الدرجة ال  

d نسبة الخطأ 

    

 .باالعتماد على معادلة ريتشارد جيجر المصدر: مخرجات برنامج أكسل
 :ووسائلها أداة الدراسة .2

 راسة:دأداة ال. 1.2
المحور األول متغير استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وقد قسمت إلى ثالثة محاور رئيسية، يقيس 

فقرة موزعة على خمسة أبعاد )الثقة، النزاهة، الرحمة، التفاؤل، التسامح(. ويقيس  15استقامة القيادة، ويتكون من 
أبعاد )وجهة النظر ( 5) خمسة فقرة موزعة على 12المحور الثاني متغير نفخ الصافرة، ويتكون المحور من 
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ئات المادية، العواقب، البيئة الداعمة(. أّما المحور الثالث فيقيس متغير الشخصية، الموقف تجاه الزمالء، المكاف
فقرة موزعة على ثالثة أبعاد )الصمت الدفاعي، الصمت اإلذعاني،  12الصمت التنظيمي، ويتكون كذلك من 

 بحيث ،لقياس العبارات السابقة، الخمس النقاط ذي المتدرج ليكرت مقياس استخدام تم وقدالصمت االجتماعي(. 
 3؛ عالمات لالختيار موافق 4 تماما؛عالمات لالختيار موافق  5التالي: إعطاء  الشكل المقياس هذا أخذ

 عالمة واحدة لالختيار غير موافق إطالقا.؛ و لالختيار غير موافق عالمتينإلى حد ما؛ عالمات لالختيار 
 ا للتحليلمصالحيته لعدمنتين بانها استاستبانة، استبعد م 90ومن مجموع االستبانات الموزعة، تم استرجاع 

 89، للتحليل عدد االستبانات الصالحة أصبح وبالتالي األساسية، امبياناته اكتمال عدم بسببئي، اإلحصا

وقد تم وصف متغيرات الدراسة وترميزها، لضمان الدقة في عمليات التحليل اإلحصائي للبينات  بانة.است
 جدول الموالي يوضح ذلك.المتحصل عليها من االستبانة، وال

 .: وصف وترميز متغيرات الدراسة2الجدول رقم 
عدد  البعد المتغير

 الفقرات
 الرمز

 
 استقامة القيادة

(LV) 

 TO 3 التسامح

 ME 3 الرحمة

 OP 3 التفاؤل

 CO 3 الثقة

 IN 3 النزاهة

 نفخ الصافرة
(WB) 

 WP 2 وجهة النظر الشخصية

 WO 2 يما يتعلق باإلبالغتصورات أفعال الزمالء ف

 WS 3 عواقب االبالغ

 WR 2 المكافئات المادية

 WC 3 البيئة الداعمة

 الصمت التنظيمي
(OS) 

 

 SD 3 الصمت اإلذعاني

 SS 3 الصمت االجتماعي

 SM 3 الصمت الدفاعي

 .باالعتماد على األسماء باللغة اإلنجليزيةالمصدر: 
 الوسائل المستخدمة: .2.2

برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  بواسطة عليها لفريغ وتحليل نتائج البيانات المتحّص تم ت
(SPSS( وبرنامج أموس ،)AMOS( واستخدمت االختبارات اإلحصائية الاّلمعلمية .)Nonparametric test ،)

 :تيةوعليه، تتم معالجة البيانات بالوسائل اآل. ألّن مقياس ليكرت مقياس ترتيبي
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 ( لمعرفة ثبات البيانات.Cronpach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) -
 ( لقياس االرتباط.Spearman'sمعامل ارتباط الرتب سبيرمان براون ) -
 التحليل العاملي التوكيدي لدراسة الصدق البنائي للمقياس. -
بار مدى مطابقة تم استخدام نموذج المعادالت الهيكلية بغرض اخت: (SEMنمذجة المعادالت الهيكلية ) -

النموذج لبيانات العينة المستخدمة، لمعرفة إن كانت تلك البيانات تقيس فعال ما أعدت لقياسه. والجدول 
 الموالي يوضح مؤشرات جودة المطابقة التي تقارن بها النتائج.

 
 .: مؤشرات جودة المطابقة3الجدول رقم 

 المدى المثالي للمؤشر المؤشر
 دال إحصائيا أقل ما يمكن غير (Chi-square) مربع كاي

 قبول وتطابق حسن 5أقل من  (Chi-square/df)مربع كاي المعياري 
 تطابق أفضل 0.95أكبر من  (cfi)مؤشر المطابقة المقارن 

 0.9أكبر من  (TLI)لويس  -مؤشر توكر
 Rmsea <0.08>0.05 جذر متوسط مربعات الخطأ التقريبي

 0.90أكبر من  (GFI)جودة المطابقة 
 0.90أكبر من  (AGFI)حسن المطابقة المصحح 
 0.90أكبر من  (NFI) مؤشر المطابقة المعياري 
 0.95أكبر من  (IFI)مؤشر المطابقة المتزايد 

 http://amosdevelopment.com/webhelp/index.html?textmacros1.htmالمصدر: 
 ثبات وصدق المقياس:. 3

 :اختبار ثبات المقياس. 1.3
 تحت المجتمع لنفس االستبانة تم استخدام لو تقريبا النتائج نفس على الحصول ،االستبانة ثبات يعني

 :   والنتائج يوضحها الجدول الموالي، الظروف نفس
 نتائج تحليل ألفا كرونباخ. :4الجدول رقم 

 الثبات المحور
 0.901 استقامة القيادة

 0.853 نفخ الصافرة

 0.717 الصمت التنظيمي

 0.893 ل االستبانةكام

 (SPSS, V.21)مخرجات برنامج من المصدر: 
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على ذلك يدل و وكامل االستبانة مرتفعة،  ،يظهر من نتائج الجدول أعاله أّن قيم كرونباخ ألفا لكل محور
 االستبانة بجميع محاورها تتمتع بدرجة عالية من الثبات، ويمكن االعتماد عليها في الدراسة.  أنّ 

 
 
 
 
  

 الصدق البنائي للمقياس:. 2.3
بغرض التحقق من الصدق البنائي للمقياس، تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي، ومن طريق مؤشرات 

 جودة المطابقة التي يعطيها برنامج أموس يتم قبول أو تعديل النموذج.
 نموذج استقامة القيادة:. 1.2.3

 الذي يتكون من خمسة أبعاد أساسية. يقدم الشكل الموالي نموذج متغير استقامة القيادة،
 استقامة القيادة.العالقات بين أبعاد : أنموذج 1الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (AMOS, V.22)المصدر: مخرجات 
 مع القيم المطلوبة لجودة المطابقة، كما يظهر في الجدول التالي: ة قيم النموذجيمكن مقارنو 

 .خرجة مع محّكات القبولمقارنة قيم المؤشرات المست: 5الجدول رقم 
 محّكات القبول القيمة المستخرجة في البرنامج المؤشر

 يكون غير دال 0.817 مستوى داللة كاي تربيع
 5أقل من  1.347 مربع كاي المعياري 
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 0.90أكبر من أو يساوي  0.963 مؤشر المطابقة المقارن 
 0.90أكبر من أو يساوي  0.946 لويس-مؤشر توكر

 0.08أقل من  0.063 مؤشر رمسي
 0.90أكبر من أو يساوي  0.965 مؤشر المطابقة المتزايد
 0.90أكبر من أو يساوي  0.877 مؤشر المطابقة المعياري 

 (AMOS, V.22)المصدر: مخرجات 
 يظهر من نتائج الجدول أعاله أّن النموذج قد حاز على قيم مؤشرات جيدة مقارنة مع محّكات القبول،

 يوّضح تقديرات النموذج. والجدول الموالي
 .: تقديرات نموذج متغير استقامة القيادة6الجدول رقم 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

TO3 <--- TO 1.000 
    

TO4 <--- TO 1.047 .121 8.653 *** 
 

TO5 <--- TO .887 .107 8.324 *** 
 

ME6 <--- ME 1.000 
    

ME7 <--- ME 1.313 .216 6.084 *** 
 

ME8 <--- ME .863 .152 5.674 *** 
 

OP9 <--- OP 1.000 
    

OP10 <--- OP .963 .147 6.567 *** 
 

OP11 <--- OP .903 .181 4.981 *** 
 

CO14 <--- CO 1.000 
    

CO13 <--- CO .890 .105 8.498 *** 
 

CO12 <--- CO .691 .118 5.876 *** 
 

IN1 <--- IN 1.000 
    

IN2 <--- IN .936 .121 7.728 *** 
 

IN15 <--- IN .411 .095 4.321 *** 
 

 (AMOS, V.22)المصدر: مخرجات 
 أكبر CR قيم وكذلك ،0.01 مستوى  عندجميع تقديرات النموذج معنوية  نّ أ 6الجدول رقم نتائج كشف ت
ها نّ أها حققت الشرط بنّ أو  ،ع التي تحكم بالقبول والصدق للفقراتقبول قيم معامالت التشبّ يتم ، وبالتالي 1.96من 

ا ممّ ، كدرجة لقبول تشبع كل فقرة بالعامل الذي تنتمي إليه 0.4 ي بمحك قبول ال يقل عن، أ0.40 و تساوي أكبر أ
 1.يعني أن فقرات كل بعد صادقة لما أعّدت لقياسه

 :نفخ الصافرةنموذج . 2.2.3
، الذي يتكون من خمسة أبعاد نفخ الصافرةمتغير المعادلة الهيكلية لنموذج بناء الشكل الموالي  تم فيي
 أساسية.
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 نفخ الصافرة.العالقات بين أبعاد أنموذج : 2الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (AMOS, V.22)المصدر: مخرجات 
يتضح من مؤشرات جودة المطابقة المستخرجة والموضحة في الشكل أعاله، بأّن النموذج قد حاز على 

 أدناه:في الجدول  ؤشرات جودة المطابقة، كما هو موضحقيم جيدة لم
 مقارنة قيم مؤشرات النموذج مع محّكات القبول. :7الجدول رقم 

 محّكات القبول القيمة المستخرجة في البرنامج المؤشر
 يكون غير دال 0.558 مستوى داللة كاي تربيع
 5أقل من  0.952 مربع كاي المعياري 

 0.90أكبر من أو يساوي  1 مؤشر المطابقة المقارن 
 0.90أكبر من أو يساوي  1 لويس-مؤشر توكر

 0.08أقل من  0.00 مؤشر رمسي
 0.90أكبر من أو يساوي  1 مؤشر المطابقة المتزايد
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 0.90أكبر من أو يساوي  0.934 مؤشر المطابقة المعياري 
 (AMOS, V.22)المصدر: مخرجات 

األبعاد لنموذج العالقات بين ( Goodness of fit) المطابقةت حسن رايتضح من الجدول السابق لمؤش
 كما ،دالةالحظ أن قيمة كاي تربيع غير ي إذت، راى أفضل القيم لكل المؤشليحوز ع هأن ،الخمسة في النموذج

غ للويس الذي ب -مؤشر توكر  نموذج، وكذلك كانلؤشر جيد لهو مو  ،5أن مربع كاي المعياري كان أصغر من 
ت في ام المؤشر هأ من و هو  ،لمؤشر رمسي باإلضافة ،نموذج مطابقة جيدةلى مطابقة البيانات للداللة ع 1القيمة 

 والجدول التالي يوضح تقديرات النموذج: .0.00غ القيمة لالذي ب ،النموذج البنائي
 تقديرات نموذج متغّير نفخ الصافرة. :8الجدول رقم 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

WP6 <--- WP 1.000 
    

WP10 <--- WP 1.516 .187 8.129 *** 
 

WO4 <--- WO 1.000 
    

WO12 <--- WO 1.252 .155 8.098 *** 
 

WC5 <--- WC 1.000 
    

WC1 <--- WC 1.963 .730 2.690 .007 
 

WC11 <--- WC 2.974 1.033 2.879 .004 
 

WR8 <--- WR 1.000 
    

WR7 <--- WR 1.100 .187 5.881 *** 
 

WR3 <--- WR .979 .159 6.173 *** 
 

WS2 <--- WS 1.000 
    

WS9 <--- WS 1.062 .171 6.220 *** 
 

 (AMOS, V.22)المصدر: مخرجات 
يتم ، وبالتالي 1.96من  أكبر CR وكذلك قيم ،0.01 مستوى  عندمعنوية اليتضح من جدول التقديرات أّن 

 و تساوي أكبر أكل قيمها  ،ها حققت الشرطنّ أو  ،لقبول والصدق للفقراتع التي تحكم باقبول قيم معامالت التشبّ 
 .ما أعّدت لقياسهفقرات كل بعد صادقة ل   أنّ  يدل علىا ممّ ، 0.40

 نموذج الصمت التنظيمي: .2.2.3
 أنموذج العالقات بين أبعاد الصمت التنظيمي.: 3 كل رقمالش
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 (AMOS, V.22)المصدر: مخرجات 
، بأّن النموذج قد حاز على قيم جيدة 3مؤشرات جودة المطابقة المستخرجة والموضحة في الشكل  يتضح من

 لمؤشرات جودة المطابقة، كما هو موضح أدناه:
 : مقارنة قيم مؤشرات النموذج مع محّكات القبول.9الجدول رقم 

 محّكات القبول القيمة المستخرجة في البرنامج المؤشر
 يكون غير دال 0.151 يعمستوى داللة كاي ترب
 5أقل من  1.206 مربع كاي المعياري 

 0.90أكبر من أو يساوي  0.956 مؤشر المطابقة المقارن 
 0.90أكبر من أو يساوي  0.941 لويس-مؤشر توكر

 0.08أقل من  0.048 مؤشر رمسي
 0.90أكبر من أو يساوي  0.958 مؤشر المطابقة المتزايد
 0.90أكبر من أو يساوي  0.798 مؤشر المطابقة المعياري 

 0.90 أكبر من أو يساوي  0.901 جودة المطابقة

 0.90أكبر من أو يساوي  0.846 حسن المطابقة المصحح
 (AMOS, V.22)المصدر: مخرجات 

 هأنّ ثالثة، األبعاد اللنموذج العالقات بين  ت حسن المطابقةرامؤشأعاله، ومن الجدول  نتائج من تبيني
مربع كاي المعياري  أنّ  كما ،دالةقيمة كاي تربيع غير  الحظ أنّ ي إذت، رال القيم لكل المؤشى أفضليحوز ع

داللة  ،0.94غ القيمة لالذي ب ،لويس –مؤشر توكر  وكذلك كان .نموذجلؤشر جيد لهو مو  ،5كان أصغر من 
والجدول التالي  .0.04 غ القيمةلالذي ب ،لمؤشر رمسي باإلضافة ،نموذج مطابقة جيدةلى مطابقة البيانات للع

 يوضح تقديرات النموذج:
 .تقديرات نموذج الصمت التنظيمي :10الجدول رقم 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SD1 <--- SD 1.000 
    

SD2 <--- SD .588 .147 3.994 *** 
 

SD3 <--- SD .635 .130 4.878 *** 
 

SD4 <--- SD .926 .199 4.644 *** 
 

SM1 <--- SM 1.000 
    

SM2 <--- SM 1.110 .198 5.607 *** 
 

SM3 <--- SM .879 .201 4.368 *** 
 

SM4 <--- SM -.169 .206 -.820 .412 
 

SS1 <--- SS 1.000 
    

SS2 <--- SS .771 .134 5.742 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

SS3 <--- SS .573 .127 4.500 *** 
 

SS4 <--- SS .289 .157 1.835 .066 
 

 (AMOS, V.22)ت المصدر: مخرجا
يتم ، وبالتالي 1.96من  أكبر CR وكذلك قيم ،0.01 مستوى  عندمعنوية يظهر من جدول التقديرات أّنها 

، 0.40 و تساوي أكبر أها نّ أها حققت الشرط بنّ أو  ،ع التي تحكم بالقبول والصدق للفقراتقبول قيم معامالت التشبّ 
مما يعني أن فقرات كل ، ل فقرة بالعامل الذي تنتمي إليهكدرجة لقبول تشبع ك 0.4 بمحك قبول ال يقل عن يأ

 .بعد صادقة لما أعّدت لقياسه
 ـــا: االستنتاجات والتوصياتثالث

 . االستنتاجات:1
( SEMالتي تم تحويلها إلى نموذج وفق أسلوب نمذجة المعادالت الهيكلية ))أبعادها باجتازت محاور الدراسة  -

وجودة المطابقة المطلوبة، إذ تراوحت قيمة المؤشرات بين قبول وقبول مثالي، مما كل اختبارات الصدق البنائي، 
 .يعني قبول النموذج هيكليًا واحصائياً 

وجدت الدراسة أّن مستوى استقامة القيادة في المؤسسة المدروسة كان متوسطًا بشكل عام، من وجهة نظر  -
لتفاؤل، وهما من أهم خصائص القائد المستقيم، تلك الخصائص التسامح وا يعدأفراد الدراسة، وكان أكثرها قبوال ب  

ا يحّضهم على اإلبالغ عن أي مخالفة يرون بأّنها تضر تسمح ببناء عالقات جيدة بين القادة والموظفين، ممّ 
 عن صمتهم.تنظيميًا بمصلحة المؤسسة، وتخرج الصامتين 

مؤكد على أن مستوى نفخ الصافرة لديهم ضعيف، وأنهم أّن أفراد العينة المبحوثة يتفقون بشكل كشفت الدراسة  -
ال يمارسون اإلبالغ عن المخالفات التي تحدث أو من الممكن أن تحدث في المؤسسة، إذ كان متوسط ب عد 

، بمعنى أّن أفراد الدراسة لن يبّلغوا عن المخالفات حتى لو كان هناك مقابل مادي أو 2.27المكافئات يساوي 
بليغ، وهذا ربما يرجع للثقافة السائدة في المجتمع، باعتبار المبّلغ واشي، ينظر اليه نظرات مكافئة نظير الت

، ويعّزز ذلك متوسط ب عد البيئة الداعمة، الذي كان بدوره ضعيفًا. في حين كان متوسط معادية في أغلب األحيان
مون عن التبليغ بسبب خوفهم من عواقبه، ، مّما يعني أّن أفراد الدراسة يحج3.86ب عد عواقب التبليغ مرتفع، بلغ 

 التي تكون في أغلبها مدّمرة على مستقبلهم الوظيفي.
أشارت نتائج الدراسة إلى أّن انخفاض مستوى نفخ الصافرة في مقابل ارتفاع مستوى الصمت التنظيمي، مرّده  -

لى سمعة مؤسسته ورغبته في الحفاظ عوامل تتعّلق بالعامل، وأ خرى خارجية، أّما فيما يتعّلق بالعامل هو خوفه ع
على أسرارها، ودليل ذلك متوسط ب عد الصمت االجتماعي الذي كان مرتف الى حد كبير، إضافة الى ارتفاع 

. أّما العوامل الخارجية فتتمثل في خوف العامل من انتقام اإلدارة، ونبذ الزمالء مستوى الصمت الدفاعي
 والمجتمع ككل.

االرتباط وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بين متغيري نفخ الصافرة أظهرت نتائج تحليل  -
ن كانت تلك العالقة االرتباطية دون المتوسط، إاّل أّنه يعتّد بها في تفسير سبب ارتفاع  والصمت التنظيمي، وا 

 مستوى الصمت وانخفاض مستوى نفخ الصافرة.
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بالمائة من التغير في مستوى الصمت  13نفخ الصافرة يفّسر  أثر فرضية التأثير، أنّ تبّين من اختبار  -
ن كان التنظيمي ، والباقي تفّسره عوامل من خارج النموذج، مثل: ثقافة المجتمع )تعتبر المبلغين واشين، حّتى وا 

 التبليغ في محّله(، الخوف من فقدان الوظيفة، الصمت ألسباب شخصية.
ة لها دور تفاعلي ملّطف بين نفخ الصافرة والصمت التنظيمي، بمعنى أّن نفخ أثبتت الدراسة أّن استقامة القياد -

، مّما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض مستوى الصمت موجهة باألخالق واالستقامةالصافرة سيزيد بوجود قيادة 
 التنظيمي.

 التوصيات:. 2
في المؤسسة، وتوعيتهم  بين الموظفينشرة بشكل كبير تضرورة التوعية المجتمعية، ومحاربة ثقافة الوشاية المن -

 بأهمية الحفاظ على مكتسبات المؤسسة، من خالل التبليغ عن أي مخالفة من الممكن أن تضر بها.
من الضروري وجود قنوات مفتوحة داخل المؤسسة فيما يتعّلق بشكاوى الموظفين، والتحقيق فيها بأسرع وقت  -

 تأخذ بشكواه على محمل الجد. ممكن، لخلق الثقة لدى الموظف، بأن ادارته
وضع آليات للتبليغ عن المخالفات تحمي العامل من المتابعة، مثل وجود الخط الساخن، الذي يمّكن الموظف  -

 من التبليغ عن أي مخالفة دون أن تكشف هويته.
قدوة الموظف، خاصة إن تعّلق االمر بالقيادة، فهي زيادة الوعي وتعزيز المبادئ األخالقية داخل المؤسسة،  -

ياعها، والمرياع هو القائد، فإن وجد العامل قائدًا مستقيما  وقد قالت العرب قديما، أّن األغنام تسير على خطى م ر 
 ونزيها يثق فيه، وفي عدالته، سيقدم للتبليغ عن أي شيء يرى فيه ضررًا بمؤسسته.

 ات المبلغ عنها، ومكافأة من يقوم بالتبليغ.انشاء لجنة أخالقية، داخل المؤسسة، مسؤولة عن متابعة المخالف -
 المرؤوسين قبل من تطرح ومشكالت مقترحات أية لدراسة متخصصة لجان تشكيلفردية، و الات المبادر  تشجيع -

 .توصيات من عنها يصدر ما بتنفيذ وااللتزام
 استجابة عدم ةحال في األعلى بالرئيس االتصال تسهيلو  لتوصيل المرؤوسين أمام االتصال قنوات فتح -

 .المباشر الرئيس
 االتــــحاإل
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