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   :ملخص البحث

ث  ذا البح دف ھ ى إیھ سیئ عل راف الم واع اإلش أثیر أن وة ت ة وق ن درج ق م ى التحق ل
ا الصوت التنظیمي بال ة قوامھ ة عشوائیة طبقی شركة ٣٤٧تطبیق على عین ن العاملین ب ردة م  مف

ات  اء بمحافظ ع الكھرب دلتا لتوزی مال ال ة  (ش شیخ –الدقھلی اط– كفرال تخدام ،  )  دمی م اس وت
دد دار المتع ل االنح اط وتحلی ل االرتب في ومعام ل الوص ة بالتحلی صائیة الخاص الیب اإلح ، األس

 معنوي لإلشراف المسیئ المباشر على متغیرات الصوت التنظیميوأظھرت النتائج وجود تأثیر 
ر ،  سیئ غی وي لإلشراف الم أثیر معن ى وجود ت م تتوصل الدراسة إل ك ل ن ذل یض م وعلى النق

وكذلك أظھرت نتائج البحث وجود اختالفات ذات ،  المباشر على أي من أبعاد الصوت التنظیمي
ة  شكل جزإدالل املین ب ین آراء الع صائیة ب صھم ح ا لخصائ ث وفق رات البح اه متغی ي تج ًئ

  . ًوأخیرا تم تقدیم بعض التوصیات العملیة والعلمیة،  الدیموجرافیة

Summary: 

This research aims to investigate the degree and strength of the 
impact the types of Abusive supervision on organizational Voice, 
Through of a random sample class of 347 employees of the North Delta 
Electricity Distribution in governorates (Dakahlia - Kafr El Sheikh – 
Damietta), statistical methods such as descriptive analysis, correlation 
coefficient and multiple regression analysis were used, The results 
showed a significant effect of direct abusive supervision on 
organizational voice variables, In contrast, the research did not find a 
significant effect of indirect abusive supervision on any of the 
organizational voice dimensions, The results of the study also showed no 
significant statistical differences between the opinions of the employees 
in part on the variables of research according to their demographic 
characteristics, Finally, some practical and scientific recommendations. 

 
 
 

 
 
 
 
 

  :ــة مقدم
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ار تعلم واالبتك داع وال ر واإلب سي للتغیی صدر رئی ون م ر الموظف ل  یعتب ي عوام ، وھ
ات  اح المنظم مة لنج ل  ، )Tang, 2015(حاس ورد داخ ذا الم ن ھ تفادة م بحت االس د أص وق

ة ة التنظیمی ز الفعالی ستدامة واالبتكار وتعزی شاركة الم ق الم ي تحقی ،  المنظمة عنصرا حاسما ف
ك ع ذل زال العدی وم شجع ال ت ة ت ویر ثقاف رق ذات مغزى لتط سعى إلیجاد ط ات ت ن المنظم د م

ات دیم االقتراح ار وتق رح األفك ل وط ى التواص وظفین عل شیر،  الم صدد ی ذا ال ي ھ    وف
Brown et al., 2005 )  ( ي صوت التنظیم لوكیات ال  Organizational Voiceأن س

Behavior ن قضایا وم املین بالتحدث ع ام الع ق بقی ي تتعل لوالت ن  شكالت العم ر ع ، والتعبی
أن  آرائھم ومقترحاتھم من أجل تحسین األداء التنظیمي تعتمد بدرجة كبیرة على درجة إدراكھم ب

  . إدارة المنظمة تدعم وتقدر تلك اآلراء
وظفین لوكیات الم ات وس ى اتجاھ أثیر عل ي الت ة ف ة عالی ون بدرج ادة یتمتع  وألن الق

)Brown et al., 2005( ، وظ حاب وألن الم صفتھم أص دیریھم ب صلون بم ا یت ا م فین غالب
م  ادة وھ ن القی صف األول م ات ال لوكیات وممارس ة س ام بدراس رر اإلھتم ا یب و م سلطة، وھ ال

  . المشرفون
الیف  كما أن اإلھتمام بدارسة موضوع اإلشراف المسیئ  لھ ما یبرره نظرا الرتفاع تك

رت ً تحدیدااإلشراف المسیئ للمنظمات والمجتمع ككل وبشكل أكثر سابقة إ ذك حدى الدراسات ال
ى  م٢٠٠٦عام  دة % ١٣.٦أن اإلشراف المسیئ یؤثر عل ات المتح ي الوالی ة ف وى العامل ن الق م

ف ٨٠٠ ملیار و٢٣األمریكیة ویكلف المنظمات في الوالیات المتحدة األمریكیة وحدھا بنحو   أل
نویا الیف) Tepper, et al., 2006( ً دوالر س اع تك سبب ارتف ةإ  ب ل  نتاجی ب عن العم والتغی

سیئ  رتبط اإلشراف الم الیف االقتصادیة ی ن التك والرعایة الصحیة للموظفین وبصرف النظر ع
ویض األسرة  سیة وتق ل الضغوط النف ضا مث ل أی الیف الشخصیة للعام  ,.Kernan, et al(بالتك

2011; Wu et al., 2012  ( .  
دد الرو م تع املین غ صوت الع ة ب ات المتعلق صوت الت(دراس يال ك) نظیم ق ذل ،  لتحقی

ة ة للمنظم ة الخارجی ع البیئ ف م داث التكی &  Liu et al., 2010; Morrison ( وإلح
Milliken,  2000 (  ائج لوكیات ونت ین س ة ب ة العالق احثین بدراس ن الب ر م تم كثی د اھ  ولق

سیئ ین اإلش،  اإلشراف الم ة ب ل العالق سابقة تحلی ن الدراسات ال اول أي م م تتن سیئ ول راف الم
  .  ، ومن ثم تركز ھذه الدراسة على دراسة طبیعة تلك العالقة والصوت التنظیمي

ة أو  دول النامی كما یعتبر قطاع الكھرباء أحد أھم القطاعات وأكثرھا حیویة سواء في ال
ة  ناعة الحضارة ورفاھی ي وص ة والرق سارات التنمی ن م ام م سار ھ ل م ھ یمث ث أن المتقدمة، حی

  . المجتمع
  : طار النظري والدراسات السابقةاإل

  :ى رـار النظـاإلط
ي ، والصوت التنظیمي ،  اإلشراف المسیئ:  یشتمل البحث على متغیرین ھما وفیما یل

  : عرض لمفاھیم البحث على النحو التالي
   :Abusive Supervision اإلشراف المسیئ
راط المشرفین اإلشراف المسیئ بتصورات الموظفین النخ  Tepper, 2000 )(عرف 

سلوكیة ة ال ة أو العدائی ة اللفظی واء العدائی ة س ن العدائی ستدامة م اط م ي أنم یھم ف د،  عل  ) ووج
Brass, & Hoobler, 2006 )  ن د انتھك، فم سي ق  أنھ عندما یدرك المرؤوسون أن العقد النف

سیؤون م م ى أنھ شرفین عل ى الم روا إل رى ، المرجح أن ینظ رف المش Biron, 2010)(بینما ی
سي"المسیئ  د النف ین  ینتھك العق ر الرسمیة ب ات غی ة وااللتزام اھیم المتبادل دات والمف ، أو المعتق

اإلشراف المسيء على أنھ  ) Thau, et al., 2009(في حین عرف ،  " المدیرین والمرؤوسین
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شرف " ل الم ن قب ة م ر عادل ة وغی ة ھادف اءة معامل ھ إس ا یعتبرون وظفین لم ،  " إدراك الم
  . دم الباحثون ھذا التعریف في البحثواستخ

سیئ راف الم أنواع اإلش ق ب ا یتعل ة ،  وفیم ارت دراس   Harris et al., 2013(أش
Clawson, 2015ھ ) ؛ ر : إلى أن ن :  اإلشراف المسیئ المباش ن مجموعة واسعة م ون م یتك

رین ام اآلخ ف أم تمرار موظ د باس ذي ینتق شرف ال لوكیات الم ق س ر الئ شكل غی ھ ب ،  ، یلوم
 اإلشراف المسیئ غیر المباشر. . ، انتھاك خصوصیة الموظفین انفعاالت غاضبة تجاه الموظف

ال، والذي  یشیر إلى تجربة المرؤوسین لإلشراف المسیئ بشكل غیر مباشر:  بیل المث ،  على س
ك ن ذل سمع ع ن للموظف أن ی شائعات یمك عا لل صبح خاض سلبي ، فی ع ال ة الوض ،  ، أو مواجھ

  . اني من سوء المعاملة بشكل غیر مباشروبالتالي یع
  : Organizational Voiceالصوت التنظیمي 
الصوت التنظیمي بأنھ سلوك لفظي موجھ )  Detert, and Burris, 2007( یعرف 

ن  ائق لم ات والحق دیم المعلوم الل تق ن خ ة م ات التنظیمی ائف والعملی سین الوظ ي تح ة ف بالرغب
نھ ة تمك الحیات بالمنظم ون ص ویریمتلك ر والتط داث التغیی ن إح رى م م   ، وی

)Van Dyne and Lepine, 1998 ( ة ة التنظیمی ا ،  أن الصوت ھو أحد سلوكیات المواطن أم
)Freeman et al., 2007 ( ا العاملون عن ر بھ ي یعب ة الت ھ اآللی املین بأن وت الع فیعرف ص
ةآ رارات التنظیمی ضایا والق اه الق م تج رف ،  راءھ ین یع ي ح صوت )Morrison, 2011(ف  ال

ي بأن عودي   "ھالتنظیم دیري ص ار تق ف خی وت الموظ شرف(ص ھ للم ار ) موج ن األفك م
ة واالقتراحات والمخاوف صد تحسین الوحدة التنظیمی صلة بق  ، أو اآلراء حول القضایا ذات ال

  . وتبنى الباحثون ھذا المفھوم
 Klaas et al., 2012; Liang؛ Shin, 2013(وتتبني الدراسة الحالیة أبعاد كل من 

et al., 2012; Liang & Fath, 2008(  و ) د،  مرزوق،  الصباغ ا ) ٢٠١٧، الجوادعب ألنھ
  :  األبعاد األكثر شموال وموضوعیة ومالءمة لموضوع الدراسة وتتمثل فیما یلي

ن أجل تحسین أداء :  الصوت الداعم ار واقتراحات م دیم أفك ة بتق ویتمثل في المحاوالت المتعلق
  . العمل المختلفة بالمنظمةوحدات 

ویقصد بھ الكشف عن مواطن وأوجھ الخلل بالمنظمة والسلوكیات واإلجراءات :  الصوت المانع
  . وسیاسات العمل الضارة

  : الدراسات السابقة
ة  اطلع الباحثون على العدید من الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغیرات الدراسة الحالی

شكلة الدراسة،  )تنظیمي الصوت ال–اإلشراف المسیئ ( دافھا،  وذلك لتحدید م  وفروضھا،  وأھ
  : وفیما یلي عرض مختصر لتلك الدراسات وذلك على النحو التالي، 
  : الدراسات التي تناولت اإلشراف المسیئ) أ ( 
وى  )Tepper, 2000 (توصلت دراسة  -  ة أق ف الوظیفی ى المواق ار اإلساءة عل ى أن آث  إل

ل ال ون التنق دما یك ار عن دیھم خی یس ل أنھم ل شعرون ب ین ی ضا ألن المرؤوس وظیفي منخف
راف  سلبیة لإلش ار ال ن اآلث ف م ة تخف ة التنظیمی اءة وأن العدال صدر اإلس ن م رب م للھ

ب  ا ذھ و م سیئ وھ ن إالم ة ع اثھم المختلف ي أبح اب ف احثین والكت ن الب د م ضا العدی ھ أی لی
ة وا ة التنظیمی ور العدال ن منظ سیئ م راف الم ي إلجراإلش دعم التنظیم ة وإدراك ال ائی

)Hoobler, 2002،Daniels, 2015(.  
رى  -  ة أخ ي دراس ین ) Zellars, et al., 2002 (وف ة ب شاف العالق ى استك دف إل  تھ

ین ة للمرؤوس ة التنظیمی لوك المواطن سیئ ، وس راف الم ین لإلش صورات المرؤوس ،  ت
ي سلوكیات ال ل ف ن وتوصلت إلى أن المرؤوسین لمشرفین مسیئین أق ة م ة التنظیمی مواطن
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 ,.Gregory, et al., 2013  ،et. al؛  Ogunfowora, 2009(نظرائھم واتفق كل من 
 . لیھاإ مع النتیجة التي تم التوصل  )Decoster et al., 2014؛ 2013

ة  -  ت دراس ین تناول ي ح سانین( ف ة  ) ٢٠١١،  ح ادة األخالقی ین القی ة ب ل العالق تحلی
ة ، نتاجیةوسلوكیات العمل المضادة لإل سیئ والتھكمی دور المعدل لإلشراف الم ار ال واختب

ة توأكد، التنظیمیة ادة األخالقی ین القی ة سالبة ب اط جوھری  الدراسة على وجود عالقة إرتب
ة ، وسلوكیات العمل المضادة لإلنتاجیة ة التنظیمی ن التھكمی وكذلك وجود دور معدل لكل م

ة واإلشراف المسیئ لھذه العالقة حیث أنھما  ادة األخالقی ین القی سالبة ب تقلالن من العالقة ال
رورة  ى ض د عل ا یؤك ة بم ضادة لإلنتاجی ل الم لوكیات العم دابیر اوس ات الت اذ المنظم تخ

 . الالزمة للحد منھما
 اكتشاف العالقة بین اإلشراف المسیئ وتقویض  )Wu et al., 2012(بینما ھدفت دراسة  - 

دور ا ى ال ز عل ن خالل التركی رة م رةاألس ى األس ل إل ن العم صراع م ال ال ، لوسیط النتق
ویض األسرة،  شكل إیجابي بتق رتبط ب وخلصت نتائج الدراسة إلى أن اإلشراف المسیئ، ی
ن للمنظمات أن  وتتوسط ھذه العالقة الصراع بین العمل والمنزل، وأن ھناك مسارین یمك

ل  ل تقلل إصابة األسر بالتقویض یتمثل األول في أن تخفیض مستوى نق ن العم الصراع م
إلى األسرة ھو تثبیط اإلشراف المسیئ، بینما یتمثل المسار الثاني للحد من تقویض األسرة 

، وتوظیف موظفین  ھو تعزیز قوة الحدود في المنزل، وذلك من خالل التدریب والتوجیھ
زل ي المن ة ف وة الحدودی ن الق ة م ستویات عالی دیھم م زل  ل ي المن دود ف وة الح ز ق ، لتعزی

 . لتعامل مع ضغوط العملوا
ة  )  Breevaart, & Vries, 2017 (كما استھدفت دراسة أخرى  -  روق الفردی ة الف لمعرف

وظفین ار الم سین اختی سيء لتح راف الم ة باإلش صیة المتعلق ي الشخ ار ،  ف تخدام إط باس
لبا بتصورات  الشخصیة ت مرتبطة س ق والصدق والتواضع كان ، وجدا أن كال من التواف

 . لمسيءاإلشراف ا
ین اإلشراف )  ٢٠١٨،  الجوادعبد،  مرزوق (وھدفت دراسة  -  ة ب استكشاف طبیعة العالق

ة ل المضادة لإلنتاجی وظیفي ، المسیئ وسلوكیات العم راق ال دور الوسیط لالحت واختبار ال
ا ة بینھم اه العالق وة واتج دیل ق ي تع ین ،  ف وي ب اط معن ة ارتب ود عالق ى وج لت إل وتوص

ل المضادة ، المتغیرات الثالث ووجود تأثیر معنوي بین اإلشراف المسیئ وسلوكیات العم
ة، لإلنتاجیة ل المضادة لإلنتاجی وظیفي وسلوكیات العم راق ال باإلضافة ، وكذلك بین االحت

سیئ  إلى وجود تأثیر معنوي غیر مباشر لالحتراق الوظیفي على العالقة بین اإلشراف الم
ة ضادة لإلنتاجی ل الم لوكیات العم ق و،  وس سب هللا(اتف ود: ٢٠١٨،  ح د، محم ،  محم

سیئ وسلوكیات العمل إت لمع ما توص)  ٢٠١٨ راف الم لیھ الدراسة في العالقة بین اإلش
 . المضادة لإلنتاجیة

 )Pradhan, et al., 2018؛ Jena, & Pradhan 2018(وفي سیاق آخر ھدفت دراسة  - 
ستقالة من خالل التركیز على التحقق من الصلة بین اإلشراف المسيء ونیة المرؤوس باال

ذه ، الدور الوسیط لإلرھاق العاطفي ي ھ ل ف ل العم ن زمی واختبار دور الدعم المتصور م
ائج الدراسة وتوصلت ن،  العالقة ةإت ا العالق اق العاطفي جزئی ى أن اإلرھ كما دعمت ،  ًل

ین ا ة ب ة العالق ى تھدئ زمالء المتصور سیعمل عل م ال ى أن دع د عل إلشراف النتائج التأكی
 . المسیئ ونیة ترك العمل

دراسة العالقة بین اإلشراف المسيء وسلوك )   Khalid, et al., 2018(في حین ھدف  - 
ة اء المعرف لوك ،  إخف سيء وس راف الم ین اإلش ة ب راد تتوسط العالق ین األف ة ب وأن العدال
ة ل اإلسالمیة  إخفاء المعرف ات العم ة المفترض) IWE(، وأن أخالقی ین تضعف العالق ة ب

لوك  سيء وس راف الم اء المعرإاإلش ار،  ةفخف سيء توأش راف الم ى أن اإلش ائج إل  النت
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ة اء المعرف سلوكیات إخف ا ب ًیرتبط ارتباطا إیجابی ین ، ً ة ب ة إدراك العدال ذه العالق وتتوسط ھ
ن IWE، إال أن  األفراد ة م ستویات عالی ي وجود م ھ ف ث أن  قامت بإدارة ھذه العالقة بحی
IWE ًا ء المعرفة ضعیفأثیر اإلشراف المسيء على سلوكیات إخفا، یكون ت. 

ام إ)  ٢٠١٨،  النجار (وھدفت دراسة  -  دیوان ع لى تحدید الفروق بین آراء عینة الدراسة ب
یم  ستوى التعل وع وم ا للن ي وفق سیئ والصمت التنظیم محافظة الدقھلیة حول اإلشراف الم

يوقیاس أثر أبعاد اإلشراف المسیئ على،  والخبرة ى إوتوصلت ،  أبعاد الصمت التنظیم ل
وعوجود فروق م ا للن سیئ وفق ستوى عًنویة بین آراء عینة الدراسة تجاه اإلشراف الم  وم
اد الصمت ،  التعلیم والخبرة ى أبع سیئ عل اد اإلشراف الم وكذلك وجود تأثیر معنوي ألبع

  .ى التنظیم
  :ى الدراسات التي تناولت الصوت التنظیم) ب(

ي  ) Meares, 2002 (في دراسة  -  شاركین ف أظھر أن الصوت في مكان العمل مھما للم
ات الشخصیة،  :أوال.  خمس طرق رئیسیة اء العالق ا لبن ر الرسمي ھام  كان الصوت غی

سلبي الج ال ع وساطة الع ة ومواجھة المخاوف ومن ى الھوی اوض عل ا.  ، والتف ان  :ثانی  ك
 كان الصوت مھما لكل من  :ثالثا.  الصوت مع أقرانھم مھما وكذلك الصوت مع المشرفین

شاركین شعورا بالوكالة أو  :رابعا.  المھمة وبناء العالقة ا إلعطاء الم ان الصوت مھم  ك
    كان الصوت مھما لعالقتھ بالمشاركینًوأخیرا.  السیطرة على بیئتھم

ل  ) Marzouk, 2014 (في حین استھدفت دراسة  -  ى ك ة عل ادة األخالقی أثیر القی د ت تحدی
ة من ادة األخالقی وي للقی أثیر معن ى عدم وجود ت  الصوت والصمت التنظیمي وتوصلت إل

ادة  وي إیجابي للقی أثیر معن على كل من صوت الخضوع والصوت الدفاعي، بینما یوجد ت
ود ، ًاألخالقیة على الصوت الموجھ اجتماعیا ى وج ومن ناحیة أخرى، توصلت الدراسة إل

قیة على كل من صمت الخضوع والصمت الدفاعي، بینما تأثیر معنوي سلبي للقیادة األخال
  .ً یوجد تأثیر معنوي إیجابي للقیادة األخالقیة على الصمت الموجھ اجتماعیا

ة  -  تھدفت دراس ا اس صباغ(كم رزوق،  ال د،  م شاركة )  ٢٠١٧،  الجوادعب ر م د أث لتحدی
م في العالقة بین صوت الالعاملین في عملیة صنع القرار كمتغیر متوسط  موظفین ووالئھ

ین ،  تجاه المستشفیات قید الدراسة ة ب اط إیجابی ة ارتب وأظھرت نتائج الدراسة وجود عالق
جمیع متغیرات الدراسة وتأثیر عاطفي إیجابي على صوت الموظفین على والء الموظفین 

اتھم اه منظم شاركة  تج ى م وظفین عل صوت الم ابي ل أثیر إیج ود ت ى وج افة إل ، باإلض
ك.  صنع القرارالموظفین في  ى ذل ي صنع  وعالوة عل وظفین ف شاركة الم ي أن م د تبن فق

اتھم ى والء الموظفین تجاه منظم ر عل ك .  القرار لھا تأثیر إیجابي كبی ائج تل رت نت وأظھ
دما  الدراسة أن ھناك تأثیرا إیجابیا غیر مباشر لصوت الموظف على والئھم لمنظماتھم عن

  . قةیشاركون في صنع القرار في تلك العال
یاق آخر  -  ي س و  )  Rasheed, et al., 2017(وف ة ھ ذه الورق ن ھ ث كان الغرض م حی

ار  ل عالي األداء واالبتك ین نظام العم ة ب اختبار ما إذا كان صوت الموظف یتوسط العالق
ي ان ،  التنظیم الي األداء ك ل ع ام العم اھیمي وأظھرت أن نظ وذج المف ائج النم دت النت أك

صو ابي ب شكل إیج رتبط ب ار التنظیمم وظفین واالبتك وت . ى ت الم ى ص ور عل م العث ت
ل  ین نظام العم ة ب ي العالق اطة ف ل الوس ي وعام ار التنظیم ر لالبتك ر كبی الموظف كمؤش

 . عالي األداء واالبتكار التنظیمي
ین إ ) Cumberland et al., 2018 (وھدفت دراسة  -  ات ب روابط والعالق دد ال ى تح ل

ش وارد الب ة الم ي )HRD(ریة ممارسات تنمی ال االجتماعي التنظیم  ، )OSC( ورأس الم
صوت لوك ال ى س أثیرات عل ا ت ي لھ ة الت ات إدارة البیئ ذیین كآلی اء التنفی ، ودور الرؤس

ًلى أنھ یمكن أن تلعب تنمیة الموارد البشریة دورا رئیسیا في مساعدة الموظفین إوتوصلت  ً
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ً وأیضا،  الموظف في المؤسسةعلى تعزیز رأس المال االجتماعي، مما یؤدي إلى صوت 
ة ة الداخلی بكاتھم االجتماعی یع ش ذیون بتوس دراء التنفی وم الم دما یق ي  عن راط ف ، واالنخ

ي  ردد صداھا ف ة ویت ة مرئی ة قطعة أثری المحادثات مع العمال ، فإن ھذا الحوار یعد بمثاب
 . جمیع أنحاء المنظمة

شكل  عن تحدید المت)Kwon, 2018 & Farndale(وفي دراسة  -  ي ت غیرات األساسیة الت
ات ي المنظم ف ف وت الموظ ق ص اییر لخل ارت ،  مع ي إأش ل ف ات ال تعم ى أن المنظم ل

سیاقي راغ ال ار الف د اعتب ھ یوج اییر ًاعامًا ، وأن ى مع ؤثر عل ي ت ة الت ة الوطنی یم الثقافی  للق
  . الصوت التنظیمي للتأثیر على إشارات السالمة والفعالیة

  :ى القة بین اإلشراف المسیئ والصوت التنظیمدراسات تناولت الع) ج(
ل  )Nikolaou et al., 2008(توصلت دراسة  -  وذج العوام ین نم ة ب شاف العالق الستك

صائص شخصیة ، الخمس للشخصیة وسلوك صوت الموظفین في الیونان یم خ حیث تم تقی
یھم واإلدارة العلی شرفین عل اه الم صوتي تج لوكھم ال ع س ب م ى جن ا إل وظفین جنب ا الم

ر، ، لشركتھم اه المشرف المباش سلوك الصوتي تج وبینت النتائج العالقة بین الشخصیة وال
وى  اطفي ھي أق ین أن الضمیر واالستقرار الع شركة، وتب ولكن لیس نحو اإلدارة العلیا لل

ائج  شیر النت ا ت وظفین، كم وت الم لوك ص ؤات س صیة تنب اد الشخ ن أبع ین م ى أن اثن إل
ض( اطفي وال تقرار الع اه ) میراالس وظفین تج وت الم ع سلوك ص را م رتبط ارتباطا كبی ت

یھم وارد ، المشرفین عل ى ممارسات الم ة عل ة ھام ار عملی ى آث ضا إل ائج أی شیر النت ا ت ًكم
ن  ، مثل التواصل بین الموظفین واختیار الموظفین البشریة ل م ى األق ، حیث أن اثنین عل

  . أبعاد الشخصیة ترتبط بسلوك الموظفین الصوتي
ي -  ة ف تھدفت دراس ین اس ویس(  ح ل ) ٢٠١٣،  ع ي العم ف ف وت الموظ لوكیات ص ،  س

ة ا الثالث ة بأبعادھ ادة األبوی دمات  والقی دیم خ شركات تق شارھا ب ة انت ى درج رف إل ؛ للتع
ي مصر ول ف صوت ،  اتصاالت المحم لوكیات ال سبة ممارسة س ة أن ن وتوصلت الدراس

ق  ث تمارس أك) %٧٨(بالشركات موضع التطبی اث، ، حی ة باإلن ذكور بالمقارن ن ال ر م ث
یم ستوى التعل اختالف م ر، وب اختالف العم تھا ب ة ممارس ف درج لت ، وتختل ا توص كم

اد لى عدم وجود اختالف معنوي بین آراء العاملین فیما یتعلق بدرجإالدراسة  شار أبع ة انت
ما أوضحت بالشركات موضع التطبیق ك(  ، والفاضلة ، والخیرة السلطویة )القیادة األبویة

سلوك  ن سلوكیات الصوت، ال ل م ى ك ة عل ادة األبوی النتائج وجود تأثیر متباین ألبعاد القی
املین اري للع ى ال االبتك صوت عل سلوكیات ال ابي ل وي إیج أثیر معن ود ت سلوك ، ووج
املین اري للع ر.  االبتك ر ًا وأخی ر مباش لبي غی وي س أثیر معن ود ت ائج وج حت النت ، أوض

ك للقیادة السلطویة  ي تل د توسیط سلوكیات الصوت ف املین عن على السلوك االبتكاري للع
رة العالقة ادة الخی ر للقی ر مباش وي غی ابي معن أثیر إیج د ت ا یوج لة  ، بینم ادة الفاض ، والقی

ك  ي تل صوت ف لوكیات ال یط س د توس املین عن اري للع سلوك االبتك ى ال   عل
 . العالقة

ي حین توصلت دراسة  -  ا )  Kacmar, et al., 2013(ف ة قوامھ ى عین ت عل ي أجری والت
ابي ١١١ سلوك اإلیج ى ال سیئ عل راف الم ستمر لإلش ر الم ار األث دة عام إلختب ردة لم  مف

ة سیاسة التنظیمی یط ال ط، للموظف بتوس ة توس سیاسة التنظیمی دوا أن ال ین توج ة ب  العالق
ة ت دراسة ، اإلشراف المسیئ وأشكال المواطنة التنظیمی  )Ahmad et al., 2018(واتفق

سلوكیات إمع النتیجة السابقة حیث توصلت  لى أن اإلشراف المسیئ یرتبط بشكل سلبي بال
 . وبشكل ایجابي بالسلوكیات المنحرفة السلبیة،  المفیدة للدور اإلضافي للمرؤوسین
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ادة ) Sun, & Li,  2015 (وفي سیاق آخر درس  -  ن خالل القی سلطویة م ادة ال أثیر القی  ت
ادة اإلستبدادیة للمشرف ائج أن القی صین وأظھرت النت ي ال وت الموظف ف  على سلوك ص

  . االستبدادیة للمشرف أثرت سلبا على سلوك الموظف الصوتي
  : ىیمكن استنتاج ما یل،  ًواستنادا إلى العرض السابق للدراسات

ة  .١ ة العمل الداخلی ي بیئ سیئ ف ركزت بعض الدراسات على أھمیة دراسة أثر اإلشراف الم
ساعد المنظمة للمنظمات ل ة داعمة ت ق بیئ املین وخل لعمل على تحسینھا وزیادة رفاھیة الع

 . على تحقیق أھدافھا
ھ  .٢ ي المنظمات،  خاصة وأن ي ف ة الصوت التنظیم ى مدى أھمی ا ركزت الدراسات عل كم

ا ، یمثل دعامة مھمة للمشاركة في القرارات التنظیمیة والعمل على تحسینھا وتطویرھا كم
ي أكدت بعض  الدرا داعم (سات على أبعاد الصوت التنظیم انع–الصوت ال )  الصوت الم

)Liang, 2007( . 
اد .٣ اء أحادي األبع سیئ بن راف الم ى أن اإلش ت بعض ، اتفقت معظم الدراسات عل ا اتفق كم

 اإلشراف المسیئ –اإلشراف المسیئ المباشر (الدراسات على أن أنواع اإلشراف المسیئ 
ر المباشر ، )  Whitman & Harris, 2013 :Peng et al., 2014 :clawson) (غی

 . وھو ما یتبناه البحث الحالي لتحقیق فھم أعمق لإلشراف المسیئ
جنبیة والعربیة التي قامت بدراسة اإلشراف المسیئ وكذلك ألرغم تعدد الدراسات السابقة ا .٤

ي ة والمصریة إ،  الصوت التنظیم ل العربی ة العم ة وبیئ ة العربی دود  ف–ال أن المكتب ى ح
سعى الدراسة ،  تفتقر لمثل ھذه الدراسات-علم الباحثین  ة ت ة معرفی ویمثل ذلك فجوة بحثی

م -وتعتبر ھذه أول دراسة عربیة فضال عن أنھا مصریة ،  الحالیة إلى معالجتھا  حسب عل
  .ى  تتناول تحلیل العالقة بین اإلشراف المسیئ والصوت التنظیم-الباحثین 

  : الدراسة االستطالعیة
وع البحث،  قام الباحثون بإجراء دراسة استطالعیة میدانیة، بھدف زیادة اإللمام بموض
رف  شكل سلیم والتع روض البحث ب ي صیاغة ف ساعدة  ف شكلة البحث، والم دقیق لم د ال والتحدی

ئلة إوذلك من خالل عمل قائمة ،  على خصائص مجتمع البحث ستبانة تحتوى على عدد من األس
وأسفرت ، ) عامل٣٨(توزیعھا على عدد من العاملین في الشركة محل الدراسة المغلقة والتي تم 

  : وجود مجموعة من المظاھر السلبیة وھي النتائج عن
  .منھم أن مدیره یتعامل معھ بدون لباقة % ٥٠یعتقد  - 
 . منھم أن مدیره یكذب علیھ بشأن العمل% ٧٦یعتقد  - 
 . ھ في عدم حضورھممنھم أن مدیره یعلق بالسلب على زمالئ% ٤٧یعتقد  - 
ؤثر آلمنھم أنھم ال یتحدثون وال یشجعون ا% ٧٤أعرب  -  ي ت خرین للتعبیر عن القضایا الت

 . على عملھم
  . منھم أن اإلدارة ال تستمع إلى الموظفین خاصة في القضایا المرتبطة بھم% ٧٧أعرب  - 

  : مشكلة وتساؤالت البحث
سابقة ي إف،  والدراسة االستطالعیة،  في ضوء الدراسات ال ل ف شكلة البحث تتمث ن م

املین  دى الع ي ل صوت التنظیم ى ال سیئ عل راف الم صورات اإلش ؤثر ت دى ت ى أي م ة إل معرف
  ؟ الشیخ ودمیاطالكھرباء بمحافظات الدقھلیة وكفربشركة شمال الدلتا لتوزیع 

  :ومن ثم ومن خالل ھذا البحث تصبح األسئلة المراد الحصول على إجابات لھا كما یلي       
دلتا  -  شركة شمال ال ي ب ین اإلشراف المسیئ والصوت التنظیم ة ب ا ھي طبیعة العالق م

  ؟ الشیخ ودمیاطمحافظات الدقھلیة وكفرلتوزیع الكھرباء ب
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ع  -  دلتا لتوزی شركة شمال ال ي ب صوت التنظیم ى ال سیئ عل راف الم أثیر اإلش دى ت ا م م
ة و ات الدقھلی اء بمحافظ شیخالكھرب دكفرال ل بع ل ولك اط كك صوت  ودمی اد ال ن أبع  م

دة ى ح ي عل صوت ، التنظیم ي ال أثیرا ف ر ت سیئ األكث راف الم واع اإلش ي أن ا ھ ًوم
 ؟ التنظیمي

ة  -  رات الدیموجرافی ؤثر المتغی ل ت وع  (ھ وظیفي –الن اع ال رة - القط ستوى – الخب  م
  ؟  على اتجاھات عینة الدراسة نحو الصوت التنظیمي) التعلیم 
   :أھداف البحث

  : من خالل ھذا البحث إلى تحقیق األھداف التالیةیسعى الباحثون   
ي  -  سیئ والصوت التنظیم واع اإلشراف الم التعرف على  طبیعة عالقة اإلرتباط بین أن

  . ًوفقا آلراء العاملین بشركة شمال الدلتا لتوزیع الكھرباء
سیئ  -  سيء –اإلشراف المسيء المباشر ( تحدید أثر أنواع اإلشراف الم  اإلشراف الم

 الصوت المانع –الصوت الداعم ( على كل من أبعاد الصوت التنظیمي ) مباشر غیر ال
 . ًوفقا آلراء العاملین بشركة شمال الدلتا لتوزیع الكھرباء،  )

ا  -  ي وفق صوت التنظیم املین لل ي إدراك الع تالف ف د اخ دى یوج ى أي م شاف إل استك
یم– مدة الخبرة -النوع ( للخصائص الدیموجرافیة  ستوى التعل ل –  م ي )  مكان العم ف

  . الشركة محل الدراسة
  : فروض البحث

في ضوء مشكلة الدراسة وأھداف الدراسة والدراسات السابقة تتمثل فروض البحث في 
  : اآلتي
صوت  -  سیئ وال راف الم واع اإلش ین أن صائیة ب ة إح اط ذات دالل ة ارتب د عالق توج

ا آل اده وفق ن أبع د م ل بع شركة شمال ًالتنظیمي مأخوذ بصورة كلیة ولك املین ب راء الع
  . الدلتا لتوزیع الكھرباء

ا آلراء  -  ي وفق صوت التنظیم ى ال سیئ عل راف الم واع اإلش وي ألن أثیر معن د ت ًیوج
 . العاملین بشركة شمال الدلتا لتوزیع الكھرباء

  : وینقسم ھذا الفرض إلى عدد من الفروض الفرعیة التالیة
سیئ  -  واع اإلشراف الم وي ألن ا آلراء یوجد تأثیر معن داعم وفق املین ال وت الع ى ص ًعل

  . العاملین بشركة شمال الدلتا لتوزیع الكھرباء
ا آلراء  -  انع وفق املین الم وت الع ى ص سیئ عل راف الم واع اإلش وي أن أثیر معن د ت ًیوج

 . العاملین بشركة شمال الدلتا لتوزیع الكھرباء
روق -  د ف ي  توج صوت التنظیم اه ال املین تج ین آراء الع ة ب صائص  معنوی ا للخ وفق

ة  وع ( الدیموجرافی رة -الن یم – الخب ستوى التعل ل – م ل )  مكان العم شركة مح ى ال ف
  . الدراسة
  :   أھمیة الدراسة

احیتین  ن الن دة م ساھمات ذات فائ ن م ھ م ب علی ا یترت الي مم ث الح ة البح ع أھمی تنب
  :   العلمیة والعملیة فیما یلي

ي الدر - ١ ة ف سیئ المساھمة في سد الفجوة العلمی ت اإلشراف الم ي تناول سابقة الت اسات ال
  . والصوت التنظیمي في تحلیل العالقة بین اإلشراف المسیئ والصوت التنظیمي

ي  - ٢ رة والت ة األخی ي اآلون ي نمت ف رة الت  تعد ھذه الدراسة استجابة لالتجاھات المعاص
 . اھتمت بدراسات السلوكیات المؤثرة على البیئة الداخلیة للمنظمات
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ل إحدى  تكمن  - ٣ ة تمث ي منظم سیئ ف ى اإلشراف الم أھمیة ھذه الدراسة في التعرف عل
ى الصوت  ى مدى تأثیرھا عل القطاعات الھامة في االقتصاد المصري،  والتعرف عل

 . التنظیمي
ة  - ٤ صریة والعربی ة الم ي البیئ ة ف ات العامل اه المنظم ت انتب وم إ لف ى مفھ ة تبن ى أھمی ل

ي  صوت التنظیم سیئ وال راف الم ات اإلش ي إدارة المنظم ة ف داخل الحدیث د الم كأح
  .  وتحسین بیئتھا الداخلیة

  : منھجیة البحث
ة البحث عدة عناصر وھي ة البحث: تتضمن منھجی ع وعین ة ، مجتم ات المطلوب البیان

صادرھا ث وم ھا،  للبح الیب قیاس ث وأس رات البح ار ،  متغی ات واختب ل البیان الیب تحلی وأس
  : ه العناصروفیما یلي عرض لھذ،  الفروض

  :  مجتمع وعینة البحث–
دلت مال ال شركة ش املین ب ي الع ث ف ع البح ل مجتم ات یتمث اء بمحافظ ع الكھرب ا لتوزی

الع عددھم )  دمیاط– الدقھلیة –الشیخ كفر( ردة) ٧٢٦٥(دون اإلدارة العلیا والمشرفین والب ،  مف
ة وع العین ة الكاف،  وبالنسبة لن وافر الوقت والتكلف دم ت را لع شامل ًونظ ى المسح ال ة لالعتماد عل ی

ع الدراسة  ًلمجتمع الدراسة سوف یعتمد الباحثون على أسلوب العینات ونظرا لعدم تجانس مجتم
ى التم ا)  فني –داري إ(  ؤدي إل ا ت ا أنھ ة كم ر دق ا أكث شوائیة ألنھ ة الع ة الطبقی ى العین عتماد عل

  .  )٢٠١٦،  إدریس (التخلص من التحیز 
م الع د حج م تحدی ة بوت تاین سمى  س امج ی  Sample Size Calculatorخدام برن

ة ،  % ٩٥ومعامل ثقة % ٥ن حدود الخطأ أبافتراض ) ٢٠١٦،  حجازي(  ٣٦٤بلغ حجم العین
ة  ة طبقی ى عین احثون عل اد الب ة اعتم ي حال ھ ف ث أن ردة وحی ة مف م العین ادة حج ھ زی ن ل یمك

لیصبح  ) ٢٠١٤اإلمام ، (  الصدفة  مفردة وذلك للحد من تأثیر خطأ٣٦بما یعادل % ١٠بمقدار
ة  م العین ع ٤٠٠حج دلتا لتوزی مال ال شركة ش املین ب ى الع ة عل م العین ع حج م توزی ردة وت  مف

ي ا اء ف ثالث الكھرب ة (لمحافظات ال شیخ  كفر–الدقھلی اط–ال ل ، ) دمی ي ك املین ف دد الع ا لع وفق
شركة محل ال) ١(ویوضح الجدول رقم ، قطاع  ي ال ى أعداد العاملین ف ة عل ع العین بحث وتوزی

  . مجتمع البحث
  
  
  
  

 ) ١ (دول ـج
 على مجتمع البحث توزیع العینة

  عدد القطاع مجتمع الدراسة
/ عدد الھندسات  اإلجمالي العاملین

 عدد العینة
 شمال الدقھلیة

 85=17 ×5 1283 ھندسة 15

 جنوب الدقھلیة
 51=17×3 1513 ھندسة  12

 (  ھندسة٥٦( فني 
(5232/7265)×400 = 

 مفردة 288
 ھندسة17=30%×56

 1577 ھندسة 16 كفرالشیخ

5400 -168 
( ) = مشرفین
 عامل 5232

5×17=85 
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ــــاط    68=17×4 1027 ھندسة 13دمیـــ

 استبیان 10 178 دیوان قطاع شمال الدقھلیة

 استبیان 14 258 دیوان قطاع جنوب الدقھلیة

كفرالشیخدیوان قطاع   استبیان 15 283 

 استبیان 10 178 دیوان قطاع دمیاط

 (  قطاعات٥( إداري 
(2033/7265)×400 = 

 مفردة 112
 القطاعات

١٠٠بنسبة  % 

 1171 دیوان عام الشركة

2068 – 35 
 (ادارة علیا)
 عامل 2033

 استبیان 63

  من إعداد الباحثون:  المصدر

ین ) ١(ویتبین من الجدول رقم  ن فئت ون م ین  (أن مجتمع البحث یتك ینإ –فن ،  ) داری
 ھندسة ٥٦موزعین على )  مفردة٢٨٨عدد العینة ( مفردة ٥٢٣٢تین ئیبلغ مجتمع البحث من الف

م  احثون ،  )١(یتوزعون على أربع قطاعات جغرافیة كما ھو موضح في الجدول رق د الب واعتم
ات  ن الھندس ة م ى عین ت % ٣٠عل شوائیة ١٧بلغ ة ع ات بطریق ى القطاع ة عل ة موزع  ھندس

بینما ، )١( استمارة كما ھو موضح بالجدول رقم ١٧بالنسبة والتناسب فیكون نصیب كل ھندسة 
ین  ة اإلداری ن فئ ع البحث م غ مجتم ردة ٢٠٣٣یبل ة ( مف دد العین ردة١١٢ع ى )  مف موزعین عل

ن ،  خمسة قطاعات جغرافیة كما ھو موضح في الجدول أعاله ل قطاع م م حساب نصیب ك وت
  . ناسب وتم أخذ العینة بطریقة عشوائیةالعینة بالنسبة والت

   ..توزیع مفردات العینة وفقا للمتغیرات الدیموجرافیة لعینة البحث) ٢(یوضح جدول رقم و
  )  ٢ (دول ـج

  توزیع مفردات العینة وفقا للمتغیرات الدیموجرافیة
 النسبة المئویة العدد الفئة المتغیر

  ذكر النوع
 أنثى

٢٧٧  
٧٠ 

٧٩,٨%  
٢٠,٢% 

  إداري ع الوظیفيالقطا
 فني

٢٤٠  
١٠٧ 

٦٩.٥%  
٣٠.٨% 

 المؤھل
  أقل من جامعي

  جامعي
 دراسات علیا

١٢٦  
١٩١  
٣٠ 

٣٦.٣%  
٥٥%  
٨.٦% 

 الخبرة
   سنوات١٠أقل من 

   سنة٢٠ إلى ١٠من 
  سنة٢٠أكثر من 

١٠٤  
١٣٩  
١٠٤ 

٣٠%  
٤٠%  
٣٠% 

  من إعداد الباحثون: المصدر       
  : ىما یل) ٢(ویتضح من جدول 

ة :  وعلن احیثن م -  ي العین ذكور ف دد ال غ ع اث ) ٢٧٧(بل غ عدد اإلن ا بل ردة بینم ) ٧٠(مف
ي  ة الكل دد العین الي ع ن إجم ذكور م سبة ال ون ن ذلك تك اث %) ٧٩.٨(وب سبة اإلن ون

)٢٠.٢.(%  
سین : ى القطاع الوظیفحیث ن م -  ن كال الجن ین م ة اإلداری بلغ عدد المستقصى منھم من فئ

نھم ، جمالي حجم العینةمن إ%) ٣٠.٨(مفردة بنسبة ) ١٠٧( غ عدد المستقصى م بینما بل
 %).  ٦٩.٢(مفردة بنسبة ) ٢٤٠(من فئة الفنیین  من كال الجنسین 
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بلغ عدد المستقصى منھم الحاصلین على مؤھل أقل من جامعي  : مى لعلل اھؤلم احیثن م - 
ن، من إجمالي حجم العینة%) ٣٦.٣(مفردة بنسبة ) ١٢٦( نھم م دد المستقصى م غ ع  وبل

في حین بلغ عدد المستقصى %) ٥٥(مفردة بنسبة ) ١٩١(الحاصلین علي مؤھل جامعي 
ا (منھم الحاصلین على دراسات علیا  سبة ) ٣٠) ( ماجستیر–دبلوم دراسات علی ردة بن مف

)٨.٧(% . 
ن :  رةلخبوات ا سنحیثن م -  ل م رتھم أق ت سنوات خب بلغ عدد المستقصى منھم الذین كان

دد  من إجمالي حجم العینة%) ٣٠( بنسبة مفردة) ١٠٤(سنوات ) ١٠( ان ع ي حین ك ، ف
ن ) ١٠(المستقصى منھم الذین كانت تتراوح سنوات خبرتھم من  ل م ) ٢٠(سنوات إلى أق

أما عدد المستقصى منھم الذین ، من إجمالي حجم العینة%) ٤٠(مفردة بنسبة ) ١٣٩(سنة 
  . %)٣٠ (مفردة بنسبة) ١٠٤( سنة فقد بلغ ٢٠تجاوزت سنوات خبرتھم 
  : البیانات المطلوبة ومصادرھا

  : یعتبر ھذا البحث من البحوث الوصفیة ویستخدم نوعین من البیانات ھما
ة ات الثانوی شورة :  البیان ة من ات علمی ب ومراجع ودوری ن كت سابقة م ي الدراسات ال ت ف وتمثل

صوت التنظیم وع ال ذلك موض سیئ وك راف الم وع اإلش ت موض ي تناول شورة الت ر من ، يوغی
ي ساعدت  ة محل الدراسة والت ن المنظم احثون م ا الب یضاف إلى ذلك البیانات التي حصل علیھ

  . في تحدید مجتمع البحث وخصائصھ
رات الدراسة:  البیانات األولیة ن ، وتتعلق بتحدید طبیعة العالقة بین متغی ا م م الحصول علیھ وت

  . ة استقصاء موجھة للعاملین بالشركة محل الدراسةمخالل قائ
  : متغیرات البحث وأسالیب القیاس

  : ىھ یشتمل البحث على ثالثة متغیرات
سیئ(المتغیر المستقل  ھ :  )اإلشراف الم ى أن ھ إساءة ویعرف عل إدراك الموظفین لما یعتبرون

ل المشرف ن قب اد ،  )  Thau, et al., 2009( معاملة ھادفة وغیر عادلة م م قیاسھ باالعتم وت
اس  ى مقی یس )Harris et al., 2013; Clawson, 2015(عل ذي یق سیئ  ( وال اإلشراف الم

ر ر المباش ر المباش سیئ غی راف الم و ،  ) ، واإلش نھم نح صى م ى آراء المستق رف عل وللتع
اس لیكرت  ارة باستخدام مقی ن أحد عشر عب ة م اإلشراف المسیئ تم عمل قائمة استقصاء مكون

ة للت ة الدراس راد عین ة ألف ة الفرص ي إلتاح ة الخماس ي قائم ارة ف ل عب م إزاء ك ن آرائھ ر ع عبی
ن  االستقصاء ى ) ٥(، حیث تم إعطاء كل إجابة درجة محددة تتدرج م ا إل ق تمام ر ) ١(مواف غی

  . موافق تماما على ھذه العبارات مع وجود درجة حیادیة في المنتصف
ھ : )الصوت التنظیمي(المتغیر التابع  ى أن دیري صع ویعرف عل ار تق وت الموظف كخی ودي ص

شرف( ھ للم اوف) موج ات والمخ ار واالقتراح ن األفك صلة  م ضایا ذات ال ول الق ، أو اآلراء ح
الذي المقیاس على د العتما باقیاسھوتم ،  )Morrison, 2011(بقصد تحسین الوحدة التنظیمیة 

د، مرزوق، الصباغ( وطوره )Liang, J., 2012(قدمھ  ون ) ٢٠١٧، الجوادعب ذي یتك  نموال
ا  دین ھم داعما(بع صوت ال انع، ل صوت الم و ،  )وال نھم نح صى م ى آراء المستق رف عل وللتع

اس لیكرت  ارات باستخدام مقی ن عشرة عب ة م ل قائمة استقصاء مكون الصوت التنظیمي تم عم
ة  ي قائم ارة ف ل عب م إزاء ك ن آرائھ ر ع ة للتعبی ة الدراس راد عین ة ألف ة الفرص ي إلتاح الخماس

ذه ) ١(ًدائما إلى ) ٥(ابة درجة محددة تتدرج من ، حیث تم إعطاء كل إج االستقصاء ًأبدا على ھ
  . العبارات مع وجود درجة حیادیة في المنتصف

شركة قیاس المتغیراتوتم :  المتغیرات الدیموجرافیة ن العاملین ب ة الدراسة م  الدیموجرافیة لعین
ات  اء بمحافظ ع الكھرب دلتا لتوزی مال ال شیخ (ش ة – كفرال اط– الدقھلی ل  )  دمی ة مح الدراس

  . والخبرة،  المستوى التعلیمي،  مكان العمل،  بالنوعأسئلة مباشرة متعلقة باستخدام أربعة 
  : أداة البحث وطرق جمع البیانات
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ة استقصاء موجھھ  ي قائم ة ف ات األولی ع البیان ة جم ة وطریق تمثلت أداة الدراسة الحالی
دلتا لت مال ال شركة ش املین ب ین الع ین والفنی اء لإلداری ع الكھرب ة(وزی ل الدراس ات ) مح بمحافظ

شیخ( ة – كفرال اط– الدقھلی ة ) دمی الل استخدام المقابل ن خ صاء م تمارات االستق ع اس م جم ، وت
ة  ن جانبھم لإلجاب اون م ب التع نھم لتوضیح أھداف االستقصاء وطل الشخصیة مع المستقصي م

ن أصل ٣٧٠وتم تجمیع عدد ، عن األسئلة تمارة م ا استمارة ٤٠٠ اس م توزیعھ د فحص ، ت وبع
دد  اك ع ین أن ھن ا تب م تجمیعھ ي ت تمارات الت م ٢٣االس ذلك ت تیفاؤھا ول تم اس م ی تمارة ل  اس

تبعادھا الي ، اس صائي أوبالت ل اإلح راض التحلی صالحة ألع ستوفاة وال وائم الم بحت الق  ٣٤٧ص
  . وھي نسبة جیدة لتمثیل مجتمع البحث% ٨٦,٥٣استمارة بنسبة 

  : والصالحیة للمقاییس المستخدمة في البحثتقییم االعتمادیة 
ل  ي البحث قب ستخدمة ف اییس الم ل إللتحقق من االعتمادیة والصالحیة للمق جراء التحلی

صائي ار ألفا،  اإلح ل اختب م عم ل ات ذلك معام اح وك االكرونب اط لھ دول ،  رتب ح الج   ویوض
  : ثنتائج معامل الثبات ومعامل الصدق البنائي لمتغیرات البح) ٣(رقم 

  ) ٣ (دول ـج
   لمتغیرات البحثىدرجة الثبات والصدق البنائ

 معامل الثبات عدد العبارات المتغیرات
Cronbach Alpha 

 معامل الصدق البنائي
Validty 

 0.962 0.911 6 اإلشراف المسیئ المباشر
 0.945 0.917 5 اإلشراف المسیئ غیر المباشر

  0.947 11 مقیاس اإلشراف المسیئ

الداعمالصوت   5 0.893 0.954 
 0.925 0.789 5 الصوت المانع

  0.909 10 مقیاس الصوت التنظیمي
  من إعداد الباحثون باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي:  المصدر

ن نت ضح م م ویت دول رق ة ألفا) ٣(ائج الج ین أن قیم ت ب اخ تراوح ) ٠.٧٨٩(كرونب
ستخدم) ٠.٩٤٧(و اییس الم ى أن المق دل عل ن مما ی ة م ع بدرجة عالی ة تتمت ي الدراسة الحالی ة ف

عامالت صدق مكما یتضح أن تلك المقاییس سجلت ، ) Nunnally, 1978(الثبات واإلعتمادیة 
    .)٠.٩٦٢(و ) ٠.٩٢٥(بنائي مرتفعة تراوحت بین 

  : أسالیب تحلیل البیانات واختبار الفروض
ات للتحل ضاع البیان م إخ حة الفت ار ص صائي واختب ل اإلح ب روض ی تخدام الحاس باس

وم  صائیة للعل رامج اإلح ة الب ا حزم ي توفرھ صائیة الت الیب اإلح ض األس الل بع ن خ ي م اآلل
  :ى  كما یل( SPSS Version 22 )االجتماعیة 

فیة  -  صائیة الوص اییس اإلح ــطات: المق ة (  كالمتوس ة المركزی اییس النزع د مق ) أح
  ) .أحد مقاییس التشتت ( واالنحراف المعیارى 

اط ألفاتم اس:  كرونباخ معامل االرتباط ألفالوبأس -  ل االرتب اخ تخدام أسلوب معام كرونب
 . وذلك بغرض التحقق من درجة االعتمادیة والثبات

اط بیرسون -  ل ارتب ة ا:  تحلیل االرتباط باستخدام معام وة عالق وع وق د ن اط اللتحدی رتب
 . بین متغیرات البحث الحالیة

د -  اط واالنح ل االرتب لوب تحلی ة ار أس أثیرات :  Stepwiseبطریق اس الت ك لقی وذل
 . المباشرة للمتغیرات المستقلة على المتغیر التابع
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، واختبار  F-Testوذلك من خالل اختبار ف :  روض البحثلفاالختبارات اإلحصائیة  - 
  .  المصاحبین ألسلوب تحلیل االنحدار واالرتباطT-Testت 

  : نتائج البحث
ذا ا ي ھ روضیتناول الباحثون ف ار الف ائج البحث واختب ى ،  لجزء عرض نت ك عل وذل

  :ى النحو التال
  :  لعینة البحثىنتائج التحلیل الوصف

رات البحث) ٤(ویوضح الجدول رقم  ك باستخدام الوسط ،  التحلیل الوصفي لمتغی وذل
  :ى الحسابي واإلنجراف المعیاري كما یل

  ) ٤ (دول ـج
   لمتغیرات البحثىالتحلیل الوصف

المتوسط  راتیـالمتغ
 الحسابي

االنحراف 
 االتجاه العام المعیاري

 متوسط ٠.٩٦٠ ٢.٤٧٨ لإلشراف المسیئ
 متوسط ١.٠٢٨ ٢.٣٦٧ لإلشراف المسیئ المباشر

 متوسط ١.٠٣٠ ٢.٦١١ لإلشراف المسیئ غیر المباشر
 متوسط ١.٠٠٨ ٢.٩٢١ المقیاس العام للصوت التنظیمي

 متوسط ١.٠٦١ ٢.٨٧٣ المقیاس الكلي للصوت الداعم
 متوسط ١.٠٧٠ ٢.٩٦٨ المقیاس الكلي للصوت المانع

  من إعداد الباحثون باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :  المصدر 

  :ى یل ما) ٤(یتضح لنا من نتائج جدول رقم 
  : بالنسبة لإلشراف المسیئ) أ ( 

ط  ى بمتوس ة األول ل المرتب ر یحت ر المباش سیئ غی راف الم راف ) ٢.٦١١(اإلش وانح
اري  ط  )١.٠٣٠(معی ة بمتوس ة الثانی ر المرتب سیئ المباش راف الم ل اإلش ا یحت ) ٢.٣٦٧(، بینم

  .  ألراء العاملین بالشركة محل الدراسةً ، وفقا )١.٠٢٨(وانحراف معیاري 
ة صفة عام سیئ أن  وب راف الم واع اإلش في ألن ل الوص تعراض التحلی ن اس ضح م یت

الي لدرجة ممارس ط اإلجم راف المتوس اد اإلش ل الدراسة ألبع شركة مح سیئ بال ة اإلشراف الم
شركة محل ) ٢.٤٨٧(المسیئ بلغ  ي ال سیئ ف راف الم ستوى ممارسة اإلش ى أن م وھذا یشیر إل

  .ً الدراسة متوسط إحصائیا
  :ى بالنسبة للصوت التنظیم) ب(

م  ى بمتوس) ٤(یتضح لنا من نتائج جدول رق ة األول ل المرتب انع یحت ط أن الصوت الم
اري ) ٢.٩٦٨( راف معی ط  )١.٠٧٠(وانح ة بمتوس ة الثانی داعم المرتب صوت ال ل ال ا یحت ، بینم
  .   ، وفقا آلراء العاملین بالشركة محل الدراسة )١.٦١(وانحراف معیاري ) ٢.٨٧٣(

ة صفة عام ي أن  وب صوت التنظیم اد ال في ألبع ل الوص تعراض التحلی ن اس ضح م یت
ة ممارسة ا الي لدرج ط اإلجم صوت المتوس اد ال ة ألبع ل الدراس شركة مح ي بال صوت التنظیم ل

شركة محل ) ٢.٩٢١(التنظیمي بلغ  ي ال وھذا یشیر إلى أن مستوى ممارسة الصوت التنظیمي ف
  . الدراسة متوسط

  : روض البحثفتحليل ومناقشة نتائج اختبار 
  :ى وذلك على النحو التال،  یعرض الباحثون نتائج إختبار فروض البحث

  :  بار الفرض األولنتائج اخت
ھ  روض البحث أن واع  "ینص الفرض األول من ف ین أن ة ب اط معنوی ة ارتب توجد عالق

صوت التنظیم اد ال سیئ وأبع راف الم م ،  "ى اإلش دول رق ح الج امالت ) ٥(ویوض صفوفة مع م
   ..االرتباط بین متغیرات البحث
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  )  ٥ (دول ـج
  مصفوفة معامالت االرتباط بین متغیرات الدراسة

اإلشراف المسیئ  بعاداأل
 المباشر

  اإلشراف المسیئ
 الصوت المانع الصوت الداعم غیر المباشر

    ١ اإلشراف المسیئ المباشر
   ١ **٠,٩١٩ اإلشراف المسیئ غیر المباشر

  ١ **٠,٢٥٤ــ **٠,٣٤٧ــ الصوت الداعم
 ١ **٠,٧٩١ **٠,٢٨٧ــ **٠,٤٤٩ــ الصوت المانع

  ٠,٠١معنوي عند مستوى **    
  من إعداد الباحثون وذلك باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :  المصدر  

  : ىما یل) ٥(ن الجدول رقم مویتضح 
سیئ - ١ واع اإلشراف الم ین أن ة ب ة معنوی اط طردی ة ارتب ة ، حی وجود عالق ث بلغت قیم

ین  اط ب ل االرتب ر (معام ر المباش سیئ غی راف الم سیئ المباشر واإلش راف الم )  اإلش
  . ٠.٠١عند مستوى معنویة ھي دالة إحصائیا ، و )٠.٩١٩(

اد الصوت التنظیم - ٢ ین أبع ة ب ث بلغت ى یتضح وجود عالقة ارتباط طردیة معنوی ، حی
انع(قیمة معامل االرتباط بین  بعدیھ  داعم والصوت الم ، وھي  )٠.٧٩١) (الصوت ال

 .  ٠.٠١دالة إحصائیا عند مستوى معنویة 
ًاإلشراف المسیئ ارتباطا عكسیا لمباشر كأحد أنواع یرتبط اإلشراف المسیئ ا - ٣ ذو داللة ً

ي اد الصوت التنظیم ع أبع ع جمی ین  إحصائیة م اط ب ل االرتب ث بلغت قیمة معام ، حی
داعم  د الصوت ال ن بع ل م ر وك سیئ المباش صوت  )٠.٣٤٧-(اإلشراف الم د ال ، وبع

 .  ٠.٠١وھي دالة إحصائیا عند مستوى معنویة ) ٠.٤٤٩-(المانع 
ًیئ غیر المباشر ارتباطا عكسیا یرتبط اإلشراف المس - ٤ ذو داللة إحصائیة مع جمیع أبعاد ً

 حیث بلغت قیمة معامل االرتباط بین اإلشراف المسیئ غیر المباشر ىالصوت التنظیم
انع  )٠.٢٥٤-(وكل من بعد الصوت الداعم  د الصوت الم ة ) ٠.٢٨٧-(، وبع وھي دال
  .  ٠.٠١إحصائیا عند مستوى معنویة 

  : ىنتائج اختبار الفرض الثان
اد  ى أبع سیئ عل راف الم واع اإلش وي ألن أثیر معن ینص الفرض الثاني على أنھ یوجد ت

ة ،  "ى الصوت التنظیم ن خالل طریق ا م م اختبارھم وینقسم ھذا الفرض إلى فرضیین فرعیین ت
  :ى  على النحـو التالStepwise Regressionاإلدخال 

سیئ  "والذي ینص على :  ألول اىاختبار الفرض الفرع یوجد تأثیر معنوي ألنواع اإلشراف الم
داعم صوت ال ى ال ة بھ،  " عل ائج الخاص صائي النت ل اإلح ر التحلی د أظھ و وق ا ھ ة كم ذه العالق

  : )٦(رقم موضح في جدول 
  ) ٦ (دول ـج

  معامالت االنحدار المتدرج لتأثیر ألنواع اإلشراف المسیئ على الصوت الداعم
Stepwise Regression رات المستقلةالمتغی Beta T Sig.  الترتیب 

 األول **٠,٠٠٠ ٦,٨٧٦- ٠,٣٤٧- اإلشراف المسیئ المباشر
 ـــ ـــ ـــ ـــ اإلشراف المسیئ غیر المباشر

  ٤٧,٢٧٤ Fقیمة ف المحسوبة 
  **٠,٠٠٠ .Sigمستوى الداللة اإلحصائیة 
  ٠,١٢١ R2معامل التحدید في النموذج 
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   .  ٠.٠١ عند مستوى T-Testتشیر إلى معنویة اختبار **     
   .ى من إعداد الباحثون باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائ:  المصدر        

  :ى ما یل) ٦(ویتضح من الجدول رقم 
  %١عند مستوى معنویة ) ٤٧.٢٧٤( المحسوبة )F(أن النموذج معنوي حیث بلغت قیمة - 
اإلشراف المسیئ (ي لنوع واحد فقط من أنواع اإلشراف المسیئ وجود تأثیر معنوي عكس - 

 . %١وذلك عند مستوى معنویة ) المباشر
وذج  -  د للنم سیئ ) ٠.١٢١ ()R2(بلغت قیمة معامل التحدی ى أن اإلشراف الم شیر إل ا ی مم

 . من التغیر في بعد الصوت الداعم% ١٢.١المباشر یفسر 
  . یر المباشر على الصوت الداعمعدم وجود تأثیر معنوي لإلشراف المسیئ غ - 

ً األول جزئیا والذي ىًوبناءا على النتائج اإلحصائیة السابقة یتضح صحة الفرض الفرع
  ."  یوجد تأثیر معنوي ألنواع اإلشراف المسیئ على الصوت الداعم  "ینص على أنھ

ان ى أنھ : ى اختبار الفرض الفرعي الث ذي ینص عل واع  "وال وي ألن أثیر معن اإلشراف یوجد ت
ائج الخاصة بھ،  " المسیئ على الصوت المانع ل اإلحصائي النت ا وقد أظھر التحلی ة كم ذه العالق

  : )٧(رقم ھو موضح في جدول 
  ) ٧ (دول ـج

  معامالت االنحدار المتدرج لتأثیر أنواع اإلشراف المسیئ على الصوت المانع
Stepwise Regression المتغیرات المستقلة 

Beta T Sig. 
 الترتیب

 األول **٠,٠٠٠ ٩,٣٢٧- ٠,٤٤٩- اإلشراف المسیئ المباشر
 ـــ ـــ ـــ ـــ اإلشراف المسیئ غیر المباشر

  ٨٦,٩٩٦ Fقیمة ف المحسوبة 
  **٠,٠٠٠ .Sigمستوى الداللة اإلحصائیة 
  ٠,٢٠١ R2معامل التحدید في النموذج 

  .   ٠.٠١ عند مستوى T-Testتشیر إلى معنویة اختبار **  
   .ى من إعداد الباحثون باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائ:  المصدر     

  :ى ما یل) ٧(ویتضح من الجدول رقم 
 %١عند مستوى معنویة ) ٨٦.٩٩٦( المحسوبة )F(أن النموذج معنوي حیث بلغت قیمة - 
 اإلشراف المسیئ(وجود تأثیر معنوي عكسي لنوع واحد فقط من أنواع اإلشراف المسیئ  - 

 %.١وذلك عند مستوى معنویة ) المباشر
وذج  -  د للنم ى) ٠.٢٠١ ()R2(بلغت قیمة معامل التحدی شیر إل ا ی سیئ مم  أن اإلشراف الم

 . من التغیر في بعد الصوت المانع% ٢٠.١ المباشر یفسر
  . عدم وجود تأثیر معنوي لإلشراف المسیئ غیر المباشر على الصوت المانع - 

ذي ًبناءا على النتائج اإلحصائ ا وال اني جزئی ًیة السابقة یتضح صحة الفرض الفرعي الث
    ." یوجد تأثیر معنوي ألنواع اإلشراف المسیئ على الصوت المانع ":  ینص على

 :  
ینص الفرض الثالث من فروض البحث على أنھ توجد فروق معنویة بین آراء العاملین 

ا یت ق فیم ع التطبی شركة موض رات بال ا للمتغی ي وفق صوت التنظیم تھم لل ة ممارس ق بدرج ًعل
  . )  الخبرة– مستوى التعلیم – القطاع الوظیفي –النوع  (الدیموجرافیة 
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ي آراء ) ٨(یظھر الجدول رقم  نتائج التحلیل اإلحصائي للتعرف على وجود اختالف ف
  .  للنوعًالمستقصى منھم نحو الصوت التنظیمي وفقا

  )  ٨ (دول ـج
  ىر النوع على أبعاد الصوت التنظیم لمعرفة أثTنتائج اختبار 

المتوسط  العدد النوع المتغیر
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

  قیمة
 ت

مستوى 
 القرار الداللة

الصوت  ١,٠٩٧ ٢,٨٩٣ ٢٧٧ ذكور
 ٠,٩٠٥ ٢,٧٩٤ ٧٠ ناثإ الداعم

غیر  ٠,٤٣٣ ٠,٧٨٦
 معنوي

الصوت  ١,١٠١ ٢,٩٥٦ ٢٧٧ ذكور
 ٠,٩٤٣ ٣,٠١٤ ٧٠ ناثإ المانع

غیر  ٠,٦٦٠ ٠,٤٤٠-
 معنوي

  من إعداد الباحثون باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي:  المصدر 
ة الدراسة ) ٨(ویتضح من نتائج الجدول  ردات عین ین مف ة ب روق معنوی ھ ال توجد ف أن

رض وھو ما یثبت ع، ًتجاه الصوت التنظیمي وفقا للنوع ن الف دم صحة الفرض الفرعي األول م
  . الثالث لفروض البحث

  : ًتحلیل الفروق وفقا لمكان العمل
ي آراء ) ٩(یظھر الجدول رقم  نتائج التحلیل اإلحصائي للتعرف على وجود اختالف ف

  . ًالمستقصى منھم نحو الصوت التنظیمي وفقا لمكان العمل

  ) ٩ (دول ـج
  ى على أبعاد الصوت التنظیمىقطاع الوظیف لمعرفة أثر الTنتائج اختبار 

القطاع  المتغیر
المتوسط  العدد الوظیفي

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

  قیمة
 ت

مستوى 
 القرار الداللة

الصوت  ١,٠٧٠ ٢,٩٠٨ ١٠٧ إداري
 ١,٠٤٠ ٢,٧٩٦ ٢٤٠ فني الداعم

غیر  ٠,٣٦٤ ٠,٩٠٨
 معنوي

الصوت  ١,٠٨٨ ٢,٩٤٠ ١٠٧ إداري
غیر  ٠,٤٧٥ ٠,٧١٥- ١,٠٣١ ٣,٠٢٩ ٢٤٠ فني المانع

 معنوي
  من إعداد الباحثون باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي :  المصدر

ة الدراسة ) ٩(ویتضح من نتائج الجدول  ردات عین ین مف ة ب روق معنوی ھ ال توجد ف أن
ن وھو ما یثبت عدم صحة الفرض الفرعي الث،  ًتجاه الصوت التنظیمي وفقا لمكان العمل اني م

  . الفرض الثالث لفروض البحث
  : ًتحلیل الفروق وفقا لمستوى التعلیم

م  ر الجدول رق ي ) ١٠(یظھ ى وجود اختالف ف صائي للتعرف عل ل اإلح ائج التحلی نت
  . ًآراء المستقصى منھم نحو الصوت التنظیمي وفقا لمستوى التعلیم

  )١٠(دول ـج
  ىلتعلیم على أبعاد الصوت التنظیم لمعرفة أثر مستوى اKruskal-Wallis Testنتائج 

مستوى  متوسط الرتب العدد مستوى التعلیم المتغیر
 القرار الداللة

 ١٨٦.٦٥ ١٢٦ أقل من جامعي
 الصوت الداعم ١٦٤.٢١ ١٩١ جامعي

 ١٨٣.١٥ ٣٠ فوق الجامعي
 غیر معنوي ٠,١٣٠

 الصوت المانع ١٨٧.٧٠ ١٢٦ أقل من جامعي
 ١٦٠.٣٥ ١٩١ جامعي

 معنوي ٠,٠١٤
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 ٢٠٣.٣٣ ٣٠ فوق الجامعي
   .٠.٠٥ عند مستوى T-Testتشیر إلى معنویة اختبار ** 

  .ى من إعداد الباحثون باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائ:  المصدر
اه ) ١٠(یتبین من الجدول رقم  ة الدراسة تج ردات عین ین مف ة ب روق معنوی أنھ توجد ف
ستوى ال ا للم يًالصوت المانع وفق شكل جزئ ي ب ة ،  تعلیم روق المعنوی باب الف ى أس وللتعرف عل

  : أسباب وجود فروق معنویة للصوت المانع كما یلي) ١١(ویظھر الجدول رقم 
  )١١(دول ـج

  نتائج اختبار المقارنات البعدیة ألثر مستوى التعلیم على الصوت المانع
 القرار مستوى الداللة  z  قیمة مستوى التعلیم المتغیر

 معنوي 0,020 2,321 جامعي : أقل من جامعي
فوق الجامعي: جامعي  ت الصو معنوي 0,020 2,328 

 المانع
فوق الجامعي: أقل من جامعي   غیر معنوي 0,578 0,556 

   .٠.٠٥ عند مستوى T-Testتشیر إلى معنویة اختبار ** 
  .ى من إعداد الباحثون باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائ:  المصدر

ة ) ١١(یتضح من نتائج الجدول السابق  ة إأن سبب الفروق الدال ي آراء العین ًحصائیا ف
یم  ة التعل امعي وفئ ن ج ل م یم أق ة التعل ین فئ وي ب رق المعن ى الف ود إل انع یع صوت الم ول ال ح

وق الجامعي یم ف ة التعل یم الجامعي وفئ ة التعل ذلك فئ رض ، الجامعي وك حة الف ت ص ا یثب و م وھ
  . من الفرض الثالث لفروض البحث بشكل جزئيالفرعي الثالث 

  : ًتحلیل الفروق وفقا للخبرة
م  ر الجدول رق ي ) ١٢(یظھ ى وجود اختالف ف صائي للتعرف عل ل اإلح ائج التحلی نت

  . ًآراء المستقصى منھم نحو الصوت التنظیمي وفقا للخبرة
  )١٢(دول ـج

  ىالصوت التنظیم الخبرة على أبعاد  لمعرفة أثرKruskal Wallis Testنتائج 
مستوى  متوسط الرتب العدد مستوى التعلیم المتغیر

 القرار الداللة

 164,16 104 سنوات 10أقل من 
 الصوت الداعم 173,31 139 سنة 20 : ١٠من 

 184,75 104 سنة 20أكثر من 

 
0,331 

 
 غیر معنوي

 154,60 104 سنوات 10أقل من 
 الصوت المانع 175,21 139 سنة 20 : ١٠من 

 191,78 104 سنة 20أكثر من 

 
0,027 

 
 معنوي

   .٠.٠٥ عند مستوى T-Testتشیر إلى معنویة اختبار ** 
  .ى تماد على نتائج التحلیل اإلحصائمن إعداد الباحثون باالع:  المصدر 

اه ) ١٢(یتبین من الجدول رقم  ة الدراسة تج ردات عین ین مف ة ب روق معنوی أنھ توجد ف
سبةإویرجع ذلك ، ًنظیمي وفقا للخبرة بشكل جزئيالصوت الت ة بالن روق معنوی  لى عدم وجود ف

  :أسباب وجود فروق معنویة للصوت المانع كما یلي) ١٣(ویطھر الجدول رقم، للصوت الداعم
  )١٣(دول ـج

  نتائج اختبار المقارنات البعدیة ألثر الخبرة على الصوت المانع
وى الداللةمست Z قیمة مستوى التعلیم المتغیر  القرار 

 غیر معنوي 0,105 1,620 سنة 20 : ١٠من :  سنوات ١٠أقل من 
أكثر من :  سنة ٢٠ : ١٠من  الصوت  غیر معنوي 0,191 1,308 سنة 20

 المانع
أكثر من :  سنوات ١٠أقل من   معنوي 0,008 2,633 سنة 20

   .٠.٠٥ عند مستوى T-Testتشیر إلى معنویة اختبار ** 
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  .ى  من إعداد الباحثون باالعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائ: المصدر 

أن سبب الفروق المعنویة في آراء العینة حول الصوت ) ١٣(یتضح من نتائج الجدول 
ن  ل م رة األق ة ذوي الخب ین الفئ وي ب رق المعن ین الف ة ١٠المانع یعود إلى الفرق ب  سنوات والفئ

ثبت صحة الفرض الفرعي الرابع من الفرض الثالث وھو ما ی،   سنة٢٠ذوي الخبرة األكثر من 
  . لفروض البحث بشكل جزئي

  : مناقشة النتائج والتوصيات
ي أسفر ائج الت ا البحث  ًیتناول الباحثون في ھذا الجزء عرضا لمناقشة وتفسیر النت عنھ

  :ى وبیان مدى توافقھا مع الدراسات السابقة في ھذا المجال وذلك على النحو التال
  :  وتفسیر نتائج التحلیل الوصفي لمتغیرات البحثمناقشة

سیئ متوسطة  )١ واع اإلشراف الم ا ) ًإحصائیا(أظھرت النتائج أن ممارسة المشرفین ألن ًوفق
ث ة البح ي ، ألراء عین سلبیة ف سلوكیات ال سبة لل ة بالن سبة مرتفع ا ن احثون أنھ رى الب وی
ى ، الشركة محل البحث ذا ویرجح الباحثون أن سبب ذلك یعزى إل ام اإلدارة بھ عدم اھتم

املین ،  السلوك وعدم وجود قواعد رادعة لھ شرفین والع دریب الم ى ضعف ت باإلضافة إل
 . على حد سواء للحد من ھذا السلوك

ة البحث) ًإحصائیا(وكانت ممارسات العاملین للصوت التنظیمي متوسطة  )٢ ا ألراء عین  ًوفق
ات سبة للمنظم ستوى منخفض بالن ر م ھ یعتب رجح أل، ولكن ا وی ي لھ ة الصوت التنظیم ھمی

سلوك واتخاذ الوسائل  الباحثون أن سبب ذلك یعزى إلى عدم اھتمام اإلدارة بتشجیع ھذا ال
ة سلوكیات التطوعی ذه ال ى ممارسة ھ وظفین عل ستوى ، والتدابیر التي تساعد الم ذلك م وك

دریب باإلضافة إلى ضعف، ً)إحصائیا(ممارسات اإلشراف المسیئ في المنظمة متوسط   ت
  . المشرفین والعاملین على حد سواء

  : مناقشة وتفسیر نتائج الفرض األول من فروض البحث
سیئ "ینص الفرض األول على أنھ  توجد عالقة ارتباط معنویة بین أنواع اإلشراف الم

ي صوت التنظیم اد ال اط،  " وأبع ل اإلرتب تخدام تحلی م اس رض ت ذا الف ار ھ رت ،  وإلختب وأظھ
ود  ائج وج لبي ذو دتباارالنت ین اللة ط س صائیة ب سیئ واإح راف الم واع اإلش لمتمثلة في أن

ر( سیئ المباش راف الم ر،  اإلش ر المباش سیئ غی راف الم ع) اإلش ي م صوت التنظیم اد ال  أبع
ط أنھ یعنى ، وھذا )الصوت المانع، الصوت الداعم(في والمتمثلة  ستوى ممارسة نم كلما ارتفع م

ا اإلشراف المسیئ  اض لى  إكلأدى ذكلم شركة مستانخف املین بال دى الع ي ل وى الصوت التنظیم
ل ،   محل الدراسة ا توص ع م ة م ذه النتیج ق ھ ھ إوتتف ؛ Mitchell & Ambrose, 2007(لی

Detert et al., 2007 ؛Tepper et al. ،2006 ؛Xu et al., 2012; Liu et al., 2012; 
Harris et al., 2007 ؛Zellars et al., 2002( ،  ث سیئ حی ى أن اإلشراف الم أشارت إل

ة  ة التنظیمی ل المواطن ات مث ي المنظم ة ف سلوكیات اإلیجابی ع ال لبیا م ا س ا معنوی رتبط ارتباط ًی ً
  . ًوكذلك یرتبط ایجابیا مع السلوكیات السلبیة في مكان العمل،  واألداء واإلبداع

  : مناقشة وتفسیر نتائج الفرض الثاني من فروض البحث
ى ال سبة إل ھ وبالن ى أن نص عل ذي ی روض البحث وال ن ف اني م رض الث أثیر "ف د ت یوج

ي صوت التنظیم اد ال ى أبع سیئ عل راف الم واع اإلش وي ألن م ، "معن رض ت ذا الف ار ھ وإلختب
ال  ة اإلدخ دد بطریق دار المتع ل اإلنح شكل ،  Stepwiseاستخدام تحلی ھ ب ائج قبول رن النت وأظھ

داعم حیث یوجد تأثیر معنوي عكسي لإلشراف ا، جزئي ن الصوت ال لمسیئ المباشر على كل م
وعدم وجود تأثیر معنوي لإلشراف المسیئ غیر المباشر على أي من الصوت ، والصوت المانع

على الرغم من تمتع اإلشراف المسیئ غیر المباشر بمتوسط أعلى من ، الداعم أو الصوت المانع
ر سیئ المباش راف الم صوت الت، اإلش اد ال ھ بأبع راف إال أن ارتباط ن اإلش ل م ان أق ي ك نظیم

ع ، المسیئ المباشر أثیر ، )٢٠١٨، حسب هللا: ٢٠١٨، النجار(وھو ما اتفق م ھ ت یس ل ا أن ل كم
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ة ة محل الدراس ي المنظم ي ف صوت التنظیم اد ال ى أبع وى عل ى أن ، معن ك عل سیر ذل ن تف ویمك
دو ن الع ي الموظفین في الشركة محل الدراسة یتأثرون أكثر باألشكال المباشرة م ان واإلساءة ف

شار ، كما أنھا تنم عن عدم المباالة بزمالء العمل، والتي تأخذ الطابع الشخصي، مكان العمل وانت
ل، العمل الفردي وضعف العمل الجماعي ع ،  وضعف التضافر بین زمالء العم ق م ا یتف و م وھ

   .) Lian, et al., 2012 (لیھ إما توصل 
  :  فروض البحث منثالثمناقشة وتفسیر نتائج الفرض ال

ى  ذي ینص عل روض الدراسة وال ة "وبالنسبة للفرض الثالث من ف روق معنوی توجد ف
ا  ي وفق ًبین آراء العاملین بالشركة موضع التطبیق فیما یتعلق بدرجة ممارستھم للصوت التنظیم

ً ئیاتم قبولھ جز، )" الخبرة– مستوى التعلیم – القطاع الوظیفي –النوع (للمتغیرات الدیموجرافیة 
ى ،  ي تعزى إل صوت التنظیم املین تجاه ال ین آراء الع حیث أثبتت النتائج وجود فروق معنویة ب

 .Hunjra et al؛ Botero & Van Dyne, 2009(وھو ما یتفق مع ،  مستوى التعلیم والخبرة
وع،) 2010 ث الن ن حی ة م ف ،  حیث أوضحوا أن العالقة غیر معنویة بین آراء العین بینما تختل

ع  ذلك  ) Gao, 1998 et al., 2011; Van Dyne & Lepine(م ،  )٢٠١٣، عویس(وك
بینما ،  وكذلك أثبتت الدراسة عدم وجود فروق معنویة بین آراء العینة من حیث القطاع الوظیفي

ع  ف م توجد فروق معنویة بین آراء العینة موضع الدراسة من حیث مستوى التعلیم وھو ما یختل
)Botero & Van Dyne, 2009 ؛Gao, et al., 2011 (  ، بینما یتفق مع)Hungraet al., 

2010 ; Van Dyne & Lepine ،ویعزى الباحثون ذلك ،  )٢٠١٣، عویس(  وكذلك )١٩٩٨
ن فرصھ  د م ا یزی ھ مم إلى أن التعلیم یتیح للشخص معلومات أكثر كما أنھ یوسع مداركة وقدرات

وكذلك توجد فروق معنویة بین ، اح حلول لھاللتعرف على المشكالت داخل عملة وتحلیلھا واقتر
ھ ،  آراء عینة الدراسة تجاه الصوت التنظیمي من حیث الخبرة ا توصلت إلی ف عم ا یختل و م وھ

ن  ائج )Gao et al., 2011؛ Botero & Van Dyne, 2009(دراسة كل م ت النت ث كان  حی
صالح، )٢٠١٣، عویس(بینما اتفقت مع دراسة ،  غیر معنویة ك ل رة وأن ذل ة متوسطة الخب  الفئ

  .ى ویعزى ذلك إلى تطلع ھذه الفئة للترقي في السلم الوظیف
  : یمكن للباحثین تقدیم التوصیات التالیة، ًوبناءا على ما توصلت إلیھ نتائج البحث

د :   بالنسبة لإلدارة العلیا بالشركة- أ ي الح ر ف شركة عبء كبی ا بال یقع على عاتق اإلدارة العلی
لوكیات ا ن س سیئم راف الم ق ،  إلش ا یحق ي بم صوت التنظیم لوكیات ال شجیع س ذلك ت وك

  : مصلحة وأھداف الشركة من خالل مجموعة من اآللیات التي یمكن تقسیمھا إلى
املین -١ ع الع ات م شاركة المعلوم ة لم ع آلی ن ، وض ار م ادرات وأفك ى مب شركة عل صل ال لتح

ن خالل ال،  داء بالشركةألالعاملین لتحسین ا ك م ات وذل ل لوحات اإلعالن وات المتاحة مث قن
صقات ت وشبكات التواصل اإلجتماع، والمل ى اإلنترن شركة عل ع ال اءات ، ى وموق د لق وعق

  . منتظمة مع العاملین
ل وحل المشكالت  -٢ ار واالقتراحات لتطویر العم دیم األفك وضع آلیة لتشجیع العاملین على تق

ادة، الموجودة في العمل اواإلعالن عنھا واإلش ع اآلراء ،   بھ شة وتجمی وطرح قضایا للمناق
نشاء جوائز شھریة وسنویة ألفضل فكرة مبتكرة أو اقتراح لتحسین األداء أو حل إو،  حولھا

  . مشكلة أو تطویر عمل ما
ث  -٣ العمل على تنمیة إدراكات المشرفین للعدالة والسلوكیات األخالقیة والتطوعیة اإلیجابیة حی

تعلم اإلجتماعيأن تحلي المشرفون بھا ة ال ا لنظری املون لھا طبق ي الع ى تبن ؤدي إل ا ،  ً ی مم
  . یؤدي إلى زیادة السلوكیات المرغوب بھا في المنظمة ومنھا الصوت التنظیمي

واء -٤ د س ى ح وظفین عل دیرین والم ى الم اذ ، تبنى مدونة سلوك واضحة یتم تطبقھا عل ع اتخ م
تطویر برامج التدریب والتدخل للمشرفین .جراءات صارمة ضد السلوك المسیئ في الشركةإ
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، والتفاعل مع المرؤوسین بأسالیب  ، التعامل مع الضغوطات على إدارة الغضب أو العدوان
  .  أكثر إیجابیة

ي :  بالنسبة إلدارة الموارد البشریة -ب شطة الت بعض األن ام ب شریة القی یمكن إلدارة الموارد الب
سیئ راف الم لوكیات اإلش ن س د م صوت و، تح لوكیات ال ي س ى تبن املون عل شجیع الع ت

لیب واألنشطة التي االتنظیمي بما یحقق مصلحة وأھداف الشركة من خالل مجموعة من األس
  : یمكن تقسیمھا إلى

ا) ١ ر أمان ، ً تشجیع الموظفین على اإلبالغ عن السلوكیات غیر السویة من المشرفین بطرق أكث
  . أو موقع الشركة على اإلنترنت،  معروفة الھویةمثل قنوات لإلبالغ عن المخالفات غیر 

التدقیق في إختیار المشرفین من حیث توافر الصفات واإلمكانیات الشخصیة إلدارة مجموعة ) ٢
  .ً عمل أكثر أمانا

سمات ) ٣ اإلختیار الجید عند التعیین للموظفین وعمل اإلختبارات النفسیة الالزمة للكشف عن ال
صیة ف األش،  الشخ ولھم وتوظی ع می ق م ي تتواف م والت بة لھ ائف المناس ي الوظ خاص ف
  . واتجاھاتھم

دریب -ج سبة إلدارة الت ي :  بالن ر ف دور كبی ل الدراسة ب شركة مح ي ال دریب ف ساھم إدارة الت ت
سیئة سلوكیات الم ن ال ل م لوكیات ، التقلی ل س افیة مث دور اإلض ارج ال سلوكیات خ ي ال وتبن

  :ى الصوت التنظیمي عن طریق اآلت
ة -١ اءة عالی دربین ذات كف وفیر م دورات ، ت ة ال دریب ونوعی ستوى الت ستمر لم یم م ل تقی وعم

ى  ل عل ة للعم دورات التدریبی ن ال دربین م تفادة المت دى اس ذلك م ا وك ة ومحتواھ التدریبی
  . تطویرھا ومعالجة أوجھ الخلل بھا

دوان، التعا -٢ ى إدارة الغضب أو الع ع الضغوطات، تطویر برامج التدریب للمشرفین عل ل م م
  .  والتفاعل مع المرؤوسین بأسالیب أكثر إیجابیة

  
ى قطاعات أخرى  إمكانیة -١ التطبیق عل ر إجراء ھذه الدراسة ب اء غی  سبیلعلى قطاع الكھرب

   ) وغیرھالصحي ، القطاع االتعلیمیة ، المنظمات فيرلمصص، القطاع الخاالقطاع ا(ل لمثاا
  .  والنتائج المترتبة علیھ لمحددات اإلشراف المسیئ ذج مقترح  نمو-٢
ث دور رأس ا -٣ ر لنفسي ل المابح یط كمتغی صوت نبیلعالقة افي وس سیئ وال راف الم  اإلش

  .  التنظیمي
  . علیھوالنتائج المترتبة ت الصوت التنظیمي لمسببانموذج اح رقتبحث وا -٤
  .ن القیادة والصوت التنظیميدراسة وتحلیل العالقة بین أنواع أخرى م -٥
  .بحث أثر اإلشراف المسیئ على سلوكیات أخرى في مكان العمل مثل اإلنسحاب الوظیفي -٦

  عـالمراج
  

سویق  ،)٢٠١٦ (، ثابت عبد الرحمن إدریس - ١ اس و– بحوث الت الیب القی ات ت أس ل البیان حلی
  . شر والتوزیعدار النھضة العربیة للن  ،وإختبار الفروض

ام - ٢ سید  اإلم ى ال ى  ،)٢٠١٤(، وفق ث العلم ر - البح ة التقری ث وكتاب شروع البح داد م  إع
  .  المكتبة العصریة للنشر والتوزیع ،النھائى

رزوق ،شوقي محمد،  الصباغ - ٣ د،   م ىعب د ،العزیز عل زب ،  الجواد عب بري الع روت ص ث
ر ،)٢٠١٧( ة  نموذج مقترح لمشاركة العاملین في صنع الق ي العالق یط ف ر وس ارات كمتغی

ي والء التنظیم املین وال وت الع ین ص ریض - ب ة التم ضاء ھیئ ى أع ة عل ة تطبیقی  دراس
ة ة المنوفی شفیات جامع مال ،  بمست صادیات ش ة اقت اأمجل ر،  فریقی ر،  الجزائ   ،  الجزائ

  .١٥٨ – ١٤١ص ص 
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ى الصمت ال ،)٢٠١٨(حمیدة محمد ،  النجار - ٤ سیئ عل التطبیق  تأثیر اإلشراف الم ي ب تنظیم
ة ة ،على العاملین بدیوان عام محافظة الدقھلی وث التجاری ة التجارة للبح ة كلی جامعة ،   مجل

  .١٥٨-١٢٤ص ص ،  )٥٥(مجلد ،  ٢٠١٨ینایر ،  العدد األول،  اإلسكندریة
ازي - ٥ ان ،  حج د عثم ر أحم ادة  ،)٢٠١٦(عم تراتیجیات قی وة واس صادر الق ین م ة ب  العالق

ة المنصورة- التخطیط المخطط ة بمدین دارس الحكومی ین بالم   ، دراسة تطبیقیة على المعلم
  .  جامعة المنصورة-كلیة التجارة ،  رسالة ماجستیر

سانین - ٦ د ،  ح امة أحم ل  ،)٢٠١١(أس لوكیات العم ة وس ادة األخالقی ین القی ة ب ل العالق  تحلی
ة ضادة لإلنتاجی ة- الم ة میدانی ر ، دراس ة المعاص وث التجاری ة البح ارة ، ة  مجل ة التج  -كلی

   .٥١-٢ ، ص ص )١(، العدد  )٤(مجلد  ،  جامعة سوھاج
 أثر اإلشراف المسیئ على سلوكیات انحراف  ،)٢٠١٨(إسالم مصطفى فتحي ،  حسب هللا - ٧

املین بمد ى الع التطبیق عل ف ب ةیالموظ ة الدقھلی یم بمحافظ ة والتعل ة التربی الة  ،ری  رس
  . نصورة جامعة الم-كلیة التجارة ،  ماجستیر

ویس - ٨ د  ع ي أحم دوح زك ي  ،)٢٠١٣(، مم یط ف ر وس ف كمتغی وت الموظ لوكیات ص  س
اري للعاملین سلوك االبتك ة وال ادة األبوی ین القی ة ب ة- العالق ة  ، دراسة تطبیقی ة العلمی  المجل

د   ، مصر ، جامعة حلوان كلیة التجارة ، للبحوث والدراسات التجاریة دد  )٢٧(، مجل ، الع
  .١٤٧ - ٨٥، ص ص  )٤(

ة  ،)٢٠١٨(طھ ابراھیم ، الناصر عبد،   محمد ، أحمد حسانینھأسام،  محمود - ٩  تحلیل العالق
ة  ،بین اإلشراف المسیئ واإلنحراف في مكان العمل ة العلمی ة التجارة ، المجل  جامعة - كلی

  .٦٤-٧ص ص ،  العدد الخامس والستون،  أسیوط
بر،  الجواد عبد ،العزیز علىعبد،  مرزوق -١٠ یط  ،)٢٠١٨(ي ثروت ص دور الوس ار ال  اختب

ة  - لإلحتراق الوظیفي في العالقة بین اإلشراف المسیئ وسلوكیات العمل المضادة لإلنتاجی
ات ناعة اإللكترونی شركات ص املین ب ى الع ة عل ة تطبیقی وث  ،دراس ة للبح ة العلمی  المجل

  ١٥٨-١٢٣  ص ص، )٥س(المجلد ، )٢(العدد ،  جامعة المنوفیة-كلیة التجارة ، التجاریة 
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