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 - 2قسـ اإلدارة التربكية ،كمية العمكـ التربكية ،جامعة القدس
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تاريخ االستالـ2018/6/9 :

تاريخ القبكؿ2018/9/10 :

الممخص

تاريخ النشر2018/12/18 :

كتككف مجتمع الدراسة مف
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل الثقة التنظيمية في المدارس الحككمية في مديرية تربية جنيف مف كجية نظر المعمميفّ .
جميع معممي كمعممات المدارس الحككمية في مديرية جنيف  ،كالبالغ عددىـ (  )2230معممان كمعممة مكزعيف عمى (  )152مدرسة حككمية  ،أما عينة الدراسة،

فكانت عينة عشكائية طبقية بمغ عدد أفرادىا ( )400فردان ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي (االرتباطي) ،حيث استخدـ كف
الباحث اإلستبانة أداةن
لقياس الثقة التنظيمية مككنة مف خمسة مجاالت  ،كتـ التأكد مف الصدؽ كالثبات بالطرؽ التربكية كاإلحصائية المناسبة.
أشارت نتائج الدراسة أف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكل الثقة التنظيمية جاءت بدرجة مرتفعة كبمتكسط حسابي قدره (  ،)3.79كما أشارت النتائج إلى عدـ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة) (α ≤ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد العينة لمستكيات الثقة التنظيمية تعزل لمتغيرات( :الجنس ،سنكات

الخبرة ،المؤىؿ العممي ).

كعمى ضكء نتائج الدراسة أكصل الباحثكف بضركرة الدفع نحك ترسيخ مفيكـ الثقة التنظيمية ،في جميع المؤسسات التعميمية ،بكضع سياسات إدارية كاضحة تطبؽ
عمى الجميع بعدالة ،كسف نظـ لممكافآت كالحكافز ،كتفكيض الصالحيات ،كالعمؿ عمى تعميـ نتائج ىذه الدراسة عمى المدارس الحككمية في مديرية تربية جنيف

ليتعرؼ المعممكف إلى تقديرات زمالئيـ حكؿ الثقة التنظيمية  ،ثـ إجراء دراسة مماثمة في مجتمعات مختمفة في الميداف التربكم.

كممات مفتاحية :الثقة التنظيمية ،المدارس الحككمية ،مديرية تربية جنيف.

كما أف الثقة عنصر مف عناصر رأس الماؿ اإلجتماعي ،فيي كفؽ السياؽ

المقدمة

تتربع المكارد البشرية عمى قمة ىرـ المكارد مف حيث األىمية في المنظمات،

التنظيمي تزداد تعقيدان لككنيا مقدمة كنتيجة في ذات الكقت ألم عمؿ جماعي
ناجح ،تمؾ الجماعات التي تسعى معان إلكماؿ متطمبات عمؿ ما بشكؿ ناجح،

بفاعمية ،مما يفرض عمى إدارة المنظمات العناية بتمؾ المكارد كتييئة المناخ

الحدكث(الساعدم.)2011،

نفكس األفراد العامميف بإدارة المنظمة كبزمالئيـ كمشرفييـ ،كترسيخيا لتحقيؽ

فعندما تثؽ اإلدارة العميا في المنظمة في القائد ،كعندما يثؽ القائد في إدارتو

فالثقة التنظيمية عامؿ رئيس في النجاح التنظيمي ،كالتطكرات الحالية في

بيئة عمؿ جماعية صالحة ،يعمؿ الجميع في ظميا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ

تظير نكعان مف الثقة العالية ،مما يجعؿ الجيكد التعاكنية األكثر تعقيدان ممكنة

كتشكؿ مصد انر لقدراتيا التنافسية ،اذ يعكؿ عمييا في بمكغ أىداؼ المنظمة

كالثقة المتبادلة مف أىـ خصائص كسمات الثقافات الناجحة في المنظمات،

التنظيمي المالئـ ليا ،كالذم يعتبر مف أىـ مقكمات فعاليتو بناء الثقة في

العميا تصبح عممية القيادة أكثر فاعمية كسالسة كتأثير ،كلكي يصنع القائد

التزاميـ ككفائيـ لمنظماتيـ( .فميح)2010 ،

المأمكلة كالمشتركة لممنظمة ،عميو أف يزرع الثقة بينو كبيف عامميو ،بؿ كبيف

إدارة القكل العاممة أك المكارد البشرية كالعمكـ التنظيمية تعكس أىمية الثقة

العامميف ببعضيـ بعضان ،حينئذ تصبح الثقة كاإلخالص كالصدؽ العناصر
السائدة كالتي تخمؽ جكان مف العمؿ الجماعي في بيئة صحية طيبة

الشخصية لتعزيز التأثير الفردم كالتنظيمي كتغذيتو كدعمو( .اندراكس

كمعايعة ،)2008،كتساعد الثقة في بناء العالقات الشخصية ،كتشجع عمى

(شعير.)2015،

حرية التعبير بصدؽ ،كما أف عدـ الثقة يؤدم إلى تدىكر العالقات

كعمى المنظمة أال تَ ُع َّد نفسيا أماكف لمعمؿ فقط ،بؿ يجب عمييا أف تجسد
مسؤكليتيا األخالقية تجاه مكاردىا البشرية مف خالؿ تكفير الثقة في

الشخصية ،كتصمب المكاقؼ االنسانية في المنظمة ،فمكاف العمؿ بو كثير
مف المتغيرات التي تجعمو متغير عف البيئات األخرل( .الطجـ

كالسكاط)2010،؛ (كافي.)2017 ،
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الثّقة التّنظيمية في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنين من وجهة نظر المعممين
اإلجراءات متسمة بالشفافية كالنزاىة كالعدالة (الجريسي،

متغيرات الدراسة :الجنس ،سنكات الخبرة ،المؤىؿ العممي ؟

 .)2012فنجاح

فرضيات الدراسة

القائد في المنظمة يعتمد عمى اإلرتباط بالعامميف ،مف خالؿ نسج عالقات
كقت ٍ
كقضاء ٍ
ِ
كاؼ لتنمية تجارب عممية مشتركة
كطيدة معيـ كاحتراميـ،

انبثؽ عف أسئمة الدراسة الفرضيات الصفرية التالية:

الفرضية األولى :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

نمى الثقة؛ ككنيا أم انر ضركريان ألم عالقات تكصؼ بالجيدة،
معيـ ،عندىا ستُ ّ
كخاصة عالقات العمؿ ،كبدكف الثقة اليمكف الحفاظ عمى أم عالقة كمنيا

) (α ≤ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكيات الثقة

منظمات القرف الحادم كالعشريف ،ىي تمؾ األفكار المرتبطة بمنح الثقة

الفرضية الثانية :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

التنظيمية في المدارس الحككمية في مديرية تربية جنيف تعزل لمتغير الجنس.

العالقات التنظيمية(ماكسكيؿ .)2009 ،كاف مف أكثر األفكار التي تعتنقيا

) (α ≤ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

لممكظفيف لتحفيزىـ عمى العمؿ (ماكينيس.)2017 ،

لمستكيات الثقة

كما تعتبر المؤسسات التعميمية األكثر أىمية بيف المؤسسات األخرل ،فيي

التنظيمية في المدارس الحككمية في مديرية تربية جنيف تعزل لمتغير سنكات

الخارجية ،كمف الميـ أف تتكفر الثقة تنظيمية باعتبارىا بيئة خصبة لبناء

الفرضية الثالثة :ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

الخبرة.

بمثابة شبكة تنظيمات معقدة تتغير باستمرار مف خالؿ تفاعميا مع البيئة

أفكار ابداعية تتحكؿ إلى ابتكارات يقدميا المكظفكف؛ لتساعد المنظمة عمى

) (α ≤ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة

مشكمة الدراسة وأسئمتها

العممي.

بمكغ أىدافيا (فارس.)2014،

التنظيمية في المدارس الحككمية في مديرية تربية جنيف تعزل لمتغير المؤىؿ

أهداف الدراسة

تُ َعد الثقة التنظيمية أحد الركائز األساسية التي تدعـ المنظمات كتدفعيا باتجاه
بمكغ األىداؼ المنشكدة ،كالتي تكجو أفرادىا نحك التعاكف كالمشاركة ،كما

ىدفت الدراسة إلى تحقيؽ ما يأتي:

السمكؾ الفردم كالجماعي ،كليا األثر البالغ في التصدم لممشكالت

تربية جنيف مف كجية نظر المعمميف.

تشجعيـ عمى اإلفصاح عف مشاعرىـ كأحاسيسيـ كأفكارىـ ،كىي تكجو

لمستكيات الثقة

 - .1التعرؼ إلى مستكيات الثقة التنظيمية في المدارس الحككمية في مديرية

التنظيمية ،لذا كاف البد مف دراسة الثقة التنظيمية؛ ككنيا أصبحت ركنان رئيسيان - .2التعرؼ الى مدل اختالؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة مف معممي المدارس
الحككمية في مديرية تربية جنيف لمثقة التنظيمية باختالؼ متغيرات الدراسة
في كفاءة كفعالية األفراد العامميف في المنظمات ،فيي أساس نجاح العالقات
كىي( :الجنس ،سنكات الخبرة ،المؤىؿ العممي ).

الفردية كالجماعية داخؿ المنظمة؛ كصكالن ألىدافيا بكفاءة ،كقد بدأت دراسة
الثقة تتطكر عمى المستكل الفردم كالجماعي كالتنظيمي نظ انر ألىمية

أهمية ومبررات الدراسة

كنظ انر ألىمية كحيكية الدكر الذم تمعبو المؤسسات التربكية في العالـ عامةن
كفي فمسطيف خاصة ،فإف مكضكع الثقة التنظيمية يعتبر مف المكضكعات

أكالن :األىمية النظرية
 .1قمة الدراسات السابقة التي تطرقت لمثقة التنظيمية في المؤسسات

تتمثؿ أىمية كمبررات الدراسة في المجاليف التالييف:

المكضكع.

التربكية بشكؿ عاـ ،كالمدارس خاصةن ،مما دفع الباحثيف لمقياـ بيذه الدراسة.
ثانيان :األىمية العممية

اليامة التي تستحؽ الدراسة كاإلىتماـ لمفئات المختمفة مف العامميف كبخاصة

المعمميف ،كذلؾ مف منطمؽ أف تشخيصيا كتحميمو ا كالتعرؼ عمييا ىك أحد

الكسائؿ الضركرية التي يستطيع الباحثكف مف خالليا التعرؼ إلى ماتتميز بو

 .1الحاجة الماسة لمعرفة مستكيات الثقة التنظيمية في المدارس الحككمية في

مشكالت كالسعي لحميا ،كبالرغـ مف أىمية المفيكـ فإف كثي انر مف المؤسسات
التربكية ال تكليو اإلىتماـ الكافي نتيجة عدـ إدراؾ متخذم الق اررات ألىميتو

 .2تسميط الضكء عمى مفيكـ الثقة التنظيمية  ،لتحديد الدكر المطمكب مف

مديرية تربية جنيف لممعمميف مف كجية نظرىـ .

مف إيجابيات سعيان لتدعيميا ،كالتعرؼ عمى ما قد تكاجيو المؤسسات مف

متخذم الق اررات في ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،باعتبارىا الجية المسؤكلة

كالمشرفة عمى كافة المؤسسات التربكية ،بخصكص تنمية ىذا المفيكـ لدل

كانعكاساتو عمى سمككيات كاتجاىات العامميف فييا كباألخص المعمميف،

العامميف في الك ازرة ككافة المؤسسات التربكية التابعة ليا.

كبالتالي بات مف الضركرم التعرؼ إلى مستكيات الثقة التنظيمية في
المؤسسات التربكية؛ إلثر ِ
اء الجكانب المعرفية كالتطبيقية في ىذا المجاؿ داخؿ

حدود الدراسة

كفي ظؿ غياب مؤشرات دالة عمى مستكيات الثقة التنظيمية في المدارس

 .1الحدود المكانية :جميع المدارس الحككمية في مديرية تربية جنيف.

تمثمت حدكد الدراسة فيما يأتي:

المنظمات التربكية.

الحككمية في مديرية تربية جنيف لممعمميف مف كجية نظرىـ ،؛ جاءت ىذه

 .2الحدود الزمانية:

السؤال األول :ما مستكيات الثقة التنظيمية في المدارس الحككمية في مديرية

 .3الحدود البشرية :المعمميف كالمعممات العامميف في المدارس الحككمية

السؤال الثاني :ىؿ تختمؼ متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكيات

كف كاألساليب

(2018-2017ـ).

الدراسة ،كتحددت مشكمة الدراسة في االجابة عف االسئمة التاليو:

تربية جنيف مف كجية نظ ر المعمميف؟

في مديرية تربية جنيف.

 .4الحدود اإلجرائية  :اإلجراءات التي حددىا الباحث

الثقة التنظيمية في المدارس الحككمية في مديرية تربية جنيف باختالؼ
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الثّقة التّنظيمية في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنين من وجهة نظر المعممين
مصطمحات الدراسة

تزداد الركابط بيف المينييف متانةن كقكةن كفاعميةن ،مما يقكم الثقافة األخالقية
المجتمع.
كالتي تتطمبيا ثقافة الثقة ،كيفيد المينة كالمنظمة ؼ

الثّقة التّنظيمية :يشير مفيكـ الثقة التنظيمية إلى تكقعات األفراد كالجماعات

العامميف في المنظمة ،كالمتعامميف معيا ،بأنو يمكف اإلعتماد عمييا في تحقيؽ

مصادر الثقة التنظيمية وعناصرها:

التعامؿ معيا؛ بسبب ما يجدكنو مف كفاءة في النظاـ اإلدارم فييا ،ككفاية

 -1ثقة معتمدة عمى العممية :كىي الثقة التي ترتبط بسجؿ عمميات االتصاؿ

أشار ( )Zucker, 1986إلى أف لمثقة ثالثة مصادر أدرجيا كاآلتي:

نتائج مفضمة أك مرغكبة لدييـ ،كأنو يمكف اإلستمرار في العمؿ فييا أك

كبيذا المصدر تككف التبادالت محددة بأكلئؾ األفراد الذيف يتبادلكف

مديرىا ،كجكدة إنتاجيا ،ككفائيا باإللتزامات المترتبة عمييا تجاه الجميكر
الداخمي كالخارجي عمى ٍ
حد سكاء (الخالدم)2011 ،

المعمكمات كىـ معركفكف كمحترمكف.

الثقة التنظيمية اجرائياً :الثقة التنظيمية بمجاالتيا التي كردت في أداة الدراسة

 -2ثقة معتمدة عمى الفرد :كىي الثقة التي ترتبط بنقاط التشابو بيف األفراد،

العمؿ(المعمميف) ،الثقة في اإلدارة العميا(المديرية /الك ازرة) ،الثقة في أكلياء

تكقعات أساسية مشتركة.

المدارس الحكومية :أم مؤسسة تعميمية تديرىا ك ازرة اؿتربية كالتعميـ ،أك أم

كالشكمية السائدة في المنظمة مثؿ اإلحتراؼ أك التأميف ،كىنا تككف التبادالت

كبيذا المصدر تككف التبادالت محددة باألفراد في النظاـ الثقافي الشائع مع

(االستبانة) :مجاؿ الثقة في الرئيس(مدير المدرسة) ،الثقة في زمالء

 -3ثقة معتمدة عمى المنظمة :كىي الثقة التي ترتبط باآلليات الرسمية

األمكر كالمجتمع المحمي ،كالثقة في الطمبة.

ك ازرة أك سمطة حككمية( .فمسطيف ،ك ازرة التربية كالتعميـ العالي،2017 ،

محددة باألفراد الذيف يقدمكف الضمانات.

مديرية تربية جنين :ىي الجية الرسمية المسؤكلة كالمشرفة عمى التعميـ في

اء كاف مدي انر أك
تختمؼ فيما بينيا اعتمادان عمى كضع كمكانة الفرد ،سك ن
مرؤكسان ،تتمخص بالنزاىة :كىي السمة السائدة في الشرؼ كاألمانة كالصدؽ

متغيرات الدراسة

بيف األشخاص ،كىي ضركرية ألداء الكظيفة ،كاالتساؽ :ىك االعتماد كالرأم

كما حدد الباحثاف (  )Butler & Cantrell, 1984عناص انر أساسية لمثقة

ص.)6

مدارس جنيف كالتي تضـ (  )152مدرسة حككمية  )17 ( ،مدرسة خاصة،
كمدرسة مينية كاحدة.

المتغير المستقل ىي خصائص أفراد العينة كىي :الجنس

مف جانب الفرد المكثكؽ بو ،كالمقدرة الشخصية :كىي المعرفة التقنية كالميارة

الجيد ،أك الحكـ الجيد في المكاقؼ  ،كالكالء :ىك الرغبة في الحماية كالدعـ

(ذكر ،أنثى) ،

سنكات الخبرة(أقؿ مف  5سنكات ،مف  10-5سنكات ،أكثر مف  10سنكات)،

كاإلسناد كتشجيع اآلخريف  ،كالصراحة :كتتضمف الرغبة في تبادؿ األفكار

المتغير التابع :تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكيات الثقة التنظيمية في

كيؤكد الباحثكف أف ىذه العناصر الممثمة لمثقة التنظيمية تختمؼ نسبتيا مف

االطار النظري والدراسات السابقة

مف مياـ كمسؤكليات ،كصالحيات.

كالمعمكمات بحرية مع اآلخريف.

المؤىؿ العممي(أقؿ مف بكالكريكس ،أعمى مف بكالكريكس ).

فرد إلى آخر داخؿ المنظمة تبعان لمكانتو ضمف الييكؿ التنظيمي ،كما يتبعيا

مدارس مديرية تربية جنيف .

إف الثقة التنظيمية ىي المحكر األساسي مف كجية نظر العامميف في نمكذج

أنواع الثقة التنظيمية وأشكالها:

المستقبمية) .) Kouzes & Ponser,1990كيرل دكاني كديراني( )1984

 .1الثقة الذاتية :كىي تتناكؿ الثقة في النفس ،كفي القدرة عمى تحديد األىداؼ

كق ارراتيـ يأتي مف خالؿ تفكيض السمطة ،لذا فعندما تعطي مجمكعة ما قكة

في اآلخريف ،كيدعميا المصداقية.

يصنؼ كؿ مف ككفي كميريؿ (  )2014الثقة إلى خمسة أنكاع:

جدارة القيادة ،إلى جانب األمانة كالقدرة عمى األداء كاإللياـ ،كالرؤية

كانجازىا ،كالحفاظ عمى اإللتزامات ،كالكفاء بالتعيدات ،كالقدرة عمى بث الثقة

أف منح أفراد المنظمة الثقة كالحرية كالمصادر التي تدعـ عمميـ كأحكاميـ

 .2الثقة في العالقات :كىي تتمحكر حكؿ كيفية بناء كتنمية رصيد الثقة مع

مفكضة تتغير عالقات أعضاء ىذه المجمكعة مع قادتيـ ،كتصبح عالقة
ّ
شراكة في السمطة كفي كضع أىداؼ المنظمة كسياساتيا ،فالتفكيض الحقيقي

اآلخريف ،كمبدأىا األساسي ىك االتساؽ السمككي مف خالؿ ممارسة ما

كاألعضاء قائمة عمى الصدؽ كالثقة ،ىذه المفاىيـ كاإللتزامات تتطكر إلى قيـ

 .3الثقة المؤسسية :كتتمثؿ في الكسائؿ كاألساليب التي ينتيجيا القادة لبناء

كيرل جاد الرب( )2010أف الكصكؿ إلى مستكيات عالية مف الثقة التنظيمية

 .4الثقة في السكؽ :كمبدأىا األساسي لتتحقؽ الثقة ،سمعة المنظمة في سكؽ

في الحياة المينية بمعنى زيادة االعتماد عمى التقييـ كاالنضباط الذاتي ،كىذا

 .5الثقة المجتمعية :كىي خمؽ قيمة الثقة لدل اآلخريف كلدل المجتمع مف

يصدر مف أقكاؿ عمى أرض الكاقع باألفعاؿ.

لمسمطة ينتج عنو مجمكعة مف المفاىيـ األخالقية كاإللتزامات بيف القادة

الثقة داخؿ منظمة العمؿ.

ثقافية راسخة في المنظمة.

العمؿ.

كيدؼ في الحياة المينية يحقؽ مزايا عديدة لممنظمة منيا بناء الثقة التنظيمية

خالؿ المشاركة كالعطاء.

يقمؿ مف التدخالت الحككمية مف خالؿ القكانيف كالقكاعد كالتشريعات  ،كما
تؤدم الثقة التنظيمية إلى مز ٍيد مف (الطاعة ،االستقالؿ كاالنضباط الذاتي،

العوامل المؤثرة في بناء الثقة التنظيمية:

ؿلمنظمات دكر كبير في تكفير عكامؿ زيادة الثقة التنظيمية مف خالؿ تكفير

تخفيض التدخالت الخارجية ،بناء أساس ميني قكم ،بناء منظمات اجتماعية

كاقتصادية متعاكنة قائمة عمى الثقة) ،كعند تشجيع الثقة في المنظمة المينية؛
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الثّقة التّنظيمية في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنين من وجهة نظر المعممين
عمى التأكد مف عدـ تكرار الخطأ ،ثـ دعـ العامميف مف خالؿ منحيـ الفرص

إليو المكظؼ مف معمكمات دقيقة ككاضحة كصادقة  ،كاإلىتماـ بالقيـ السائدة
كقاعدة لمثقة؛ إلشباع حاجات اإلنتماء لدل الفرد العامؿ في المنظمة ،حيث

ينتج عف ذلؾ التخفيؼ مف عبء الرقابة كاإلشراؼ المباشر

المناسبة لإلعداد كالتدريب ،كتشجيعيـ عمى اإلنجاز.

كأشار السكارنة ( )2015أف كسب ثقة زمالء العمؿ كبناء عالقات حسنة

 ،كأف تتكجو

معيـ ضركرة كبيرة لنجاح العمؿ ،كذلؾ لكثرة اإلحتكاؾ بيـ ،كيككف ذلؾ مف

المنظمات نحك بناء ىياكؿ تنظيمية ،كاستخداـ أساليب تشغيمية تعتمد عمى

الكثكؽ في قدرات العامميف كاحتراـ آرائيـ كامكانياتيـ ،كالثناء عمى مجيكداتيـ

خالؿ حرص العامؿ عمى القياـ بعممو بأمانة؛ ليناؿ احتراـ زمالئو  ،كتمتع

بممارسة طاقاتيـ الكامنة تدفعيـ لمنمك كالتطكير الذاتي( .الصيرفي2009 ،؛

بالزمالء مف خالؿ مشاركتيـ أفراحيـ كأحزانيـ ،كاسداء الرأم كالنصيحة ليـ،

وهناك مجموعة عوامل ومقومات تدعم الثقة وتعززها بين أفراد المنظمة

الغمكض أماـ الزمالء ،كالتحدث عف الحياة كاألفكار كاألحكاؿ أماميـ ،دكف

العامؿ باألخالؽ العالية كالسمكؾ المستقيـ في التعامؿ مع زمالئو  ،كاإلىتماـ

في العمؿ  ،كما أف تكؼمر المنظمات ؿبيئة تنظيمية تسمح لمعامميف فييا

العمؿ كعدـ
،
كمشاركة الزمالء في بعض الرياضات كالرحالت الترفييية خارج

الطجـ كالسكاط)2003،

مبالغة ،ثـ تجنب ما يثير حساسيات الزمالء في العمؿ ،مثؿ التنابز باأللقاب،

الواحدة ،كما يراها ممحم(  )2009تبدأ بالكفاءة حيث يثؽ الزمالء بعضيـ

أك المزح الثقيؿ  ،كال بد مف اعتماد مبدأ الكسطية في التعامالت مع الزمالء

ببعض بمقدار ما يمتمككف مف كفاءة ،كتتزعزع الثقة في حاؿ شؾ الزميؿ في

سمبان أك ايجابان.
كىناؾ طرقان أخرل لبناء الثقة التنظيمية معتقدأ بأىمية فتح قنكات االتصاؿ

ميارة زميمو ،حيث تزداد الثقة بيذه التخصصات التي يعمؿ المدير عمى

تنسيقيا بمقدار كفاءة المكظفيف المتخصصيف فييا ،كمف ىنا يمنحيـ المدير

ثقتو ،يتبعيا منحيـ الحرية في التصرؼ كالتمكيف كاالستقاللية في العمؿ،

بيف المدير كالعامميف ليككنكا عمى عمـ بالق اررات كالسياسات كمنطقيتيا

 ،كما أف اؿ عمؿ

كمناخان مناسبان لالبداع كاالبتكار كالتميز كالتعمـ الدائـ
الجماعي كالجماعة يعتبراف مف العناصر الداعمة كالمحفزة لمثقة شرط تكافر

،

كضركرة انصات المدير ألفكار كمقترحات العامميف كدعميا ،أف يككف المدير

متاحان لمعامميف حاؿ حاجتيـ لو ،كاحتراـ ق لمعامميف كتفكيض صالحيات كافية
العامميف كالصدؽ
،
ليـ ،كسعيو ؿلعدؿ كالمكضكعية كعدـ التحيز في تقييـ أداء

التعاكف كالمساكاة كالتكامؿ كالمشاركة في اليمكـ كالطمكحات كاآلماؿ،

بالكعكد كاإلنسجاـ في التصرفات  ،كإشعار العامميف بقدراتق المينية كالفنية ،

يتضمنيا عالقات تعارؼ كصالت اجتماعية  ،ك يعد اإلنتماء مف العكامؿ

كما أف إدارتو اؿناجحة إلجتماعات العمؿ تمعب دك انر في بناء الثقة بينو كبيف
عامميو .مرسي()2010

المساندة لمعمؿ بكفاءة ضمف الفريؽ لتحقيؽ الثقة ،كيتحقؽ اإلنتماء ألىداؼ
المنظمة عندما تككف مشتركة مف كجية نظر العامميف ،فاإلنتماء المشترؾ

لغايات كأىداؼ كرؤية المنظمة يكاكب كجكد عامميف بمكاصفات مينية عالية،

فوائد الثقة التنظيمية:

مف خالؿ عدة كسائؿ منيا :اإلدارة بالتجكاؿ كسياسة الباب المفتكح ،كاإلدارة

كتحسيف كتنامي العالقات الشخصية  ،كما أنيا تؤدم الى الرضا الكظيفي

إف مف فكائد الثقة التنظيمية لممنظمة كالعامميف فييا ،أنيا تؤدم الى زيادة

مف عمييـ .كال يمكف تحقيؽ الثقة بيف أفراد المنظمة دكف اتصاؿ
كمديريف مشرؼ

كالى التميز بانتاج أك تطبيؽ أفكار جديدة ،ككجكدىا مؤدم الى تقميص مشكمة

عمى المكشكؼ ،كحمقات الجكدة ،مع تفعيؿ أشكاؿ اإلتصاؿ األفقي كالعمكدم

ترؾ العمؿ  ،كىي تؤثر عمى الصحة العامة  ،كالثقة كرأس الماؿ االجتماعي

بيف مختمؼ المستكيات في المنظمة ،إضافةن إلى تدريب المكظفيف عمى فيـ
المعمكمات ،كمف الميـ أف يككف لدل القادة ثقة بالنفس كثقة باآلخريف كالعمؿ

يرتبطاف عمى نحك كثيؽ ،فرأس الماؿ اإلجتماعي ىك قدرة األفراد عمى العمؿ

كاقتدار.

في بيئة العمؿ يمكف أف يؤدم إلى رفع مستكيات الضغط في العمؿ ،فتؤثر

معا بيدؼ تحقيؽ غايات مشتركة في مجمكعات كمؤسسات ،كاف فقداف الثقة

عمى خمؽ الظركؼ المناسبة لمثقة بالعامميف ،حتى يؤدكا مياميـ بكفاءة

كانطالقان مما سبؽ يرل الباحثكف أنو إذا أراد المدير إقامة عالقات تَتَ ِ
صؼ

عمى مستكيات اإلنتاجية ،كاإلبتكار كالتميز ،كتباطؤ عممية اتخاذ القرار.

اليعقكب()2004

اء بينو كبيف المعمميف مف جانب ،أك بيف المعمميف أنفسيـ ،عميو أف
بالثقة سك ن
يحافظ عمى إلتزاماتو ككعكده لممعمميف ،كأف يحرص عمى اإللتزاـ المستمر

كعطفان عمى ما سبؽ يمكف لمباح ثيف القكؿ أف بناء الثقة التنظيمية يعتبر مف
أساسيات العمؿ التنظيمي؛ لضماف التعاكف كالتفاعؿ كالمشاركة بيف جميع

بالصدؽ في أقكالو كأفعالو ،كأف يتصؼ بالنزاىة كاألمانة ،كأف يككف مرنان في

تعاممو مع المعمميف ،كينصت ليـ ،كيمتزـ بالشفافية كالمكضكعية في تعامالتو

األطراؼ المنتمية لممنظمة؛ لتقديـ مستكيات عالية مف األداء تكفؿ نجاح

طرق بناء الثقة التنظيمية داخل المنظمات:

ال يمكف اإلستم اررية لممنظمات.

المنظمة في تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا ،كنمكىا كتطكرىا كازدىارىا ،كبدكف الثقة

مع جميع العامميف في المدرسة.

يرل الصيرفي ( )2003أف مف طرؽ بناء الرئيس لمثقة التنظيمية مع العامميف

فقدان الثقة التنظيمية ونتائجه:

جميع المرؤكسيف ،كتدريب العامميف عمى تحمؿ المسؤكلية ،كالتركيز عمى ما

الثقة ،كتعني عدـ اإليماف باآلخريف ،حيث مف الممكف أف تنعدـ الثقة في

كتجنب استخداـ القكة القسرية  ،كالتركيز عمى حؿ المشكالت عكضان عف
إضاعة الكقت في العقكبات ،كتجنب البحث عمف أخطأ مف العامميف ،كالعمؿ

كما أف سيادة ظركؼ اؿعمؿ اؿسيئة في المنظمة  ،كانخفاض الدخؿ كالركح

سعيو ؿتحميؿ مياـ كمسؤكليات العمؿ مف أجؿ ايجاد فرص متعادلة أماـ
يتـ انجازه مف أعماؿ ،كتجنب السياسات كاإلجراءات المقيدة ما أمكف
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إف مف أىـ األسباب التي تؤدم إلى نشكء األزمات في المنظمة ىك انعداـ
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بعض األفراد داخؿ المنظمة ،كربما تنعدـ في النظاـ كامالن ،كأف تنعدـ الثقة
في اإلدارة العميا أك المنظمة .زايد ( )2009
المعنكية ،ك عدـ االىتماـ بالعمؿ كالخكؼ مف تصرفات النظاـ
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الثّقة التّنظيمية في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنين من وجهة نظر المعممين
السترضاء الرؤساء كالمجكء إلى الحيمة السياسية ،كعدـ كفاءة النظاـ اإلدارم،

لدرجة ممارسة الثقة التنظيمية في مجاؿ "الثقة بيف المدير كالمعمميف" تعزل

األعماؿ)Norman,1995( .

كلصالح المنطقة الكسطى،خانيكنس ،شرؽ غزة ،ككجكد فركؽ ذات داللة بيف

لمتغير الجنس كلصالح الذككر ،كفركؽ تعزل لمتغير المنطقة التعميمية

كاالستبداد في العمؿ  ،جميعيا أسباب قد تقكد إلى فقداف الثقة في منظمات

متكسطات درجات تقدير أفراد العينة لنظـ ديناميكية التغيير السائدة في

كقد أشار برانياـ(  )2008إلى كجكد مؤشرات بفقداف المكظفيف الثقة في

فقداف الشعكر بالحماسة الذم يتبع إعالف كبار الرؤساء التخاذ
الرؤساء ،تبدأ ب

مدارسيـ تعزل لمتغير المنطقة التعميمية كلصالح المنطقة الكسطى،

كالممارسات التي يتحكـ فييا كبار رؤساء المنظمة  ،كتشؾمؾ المكظؼيف في

ذات داللة احصائية بيف درجات تقدير معممي المدارس الثانكية لدرجة

خانيكنس ،شرؽ غزة كغربيا ،كما أشارت النتائج إلى كجكد عالقة طردية قكية

مبادرات جديدة في العمؿ ،كزيادة شكاكم كتساؤالت المكظفيف عف السياسات

ممارسة الثقة التنظيمية في مدارسيـ كبيف متكسطات تقديراتيـ لنظـ ديناميكية

ق اررات كتصرفات كبار الرؤساء في المنظمة  ،ك تذمرىـ اؿمتزايد ،كظيكر

التغيير المؤسسي لدييـ.

معضالت نفسية كمعنكية يعاني منيا المكظفيف ،كقد ظيرت في الدراسات

دراسة الكريم(  )2017بعنوان":أثر

كاإلستقصاءات السابقة  ،اإلشارة إلى كبار الرؤساء في المقابالت

الثقة التنظيمية عمى التطوير

كاالستقصاءات التي تجرم مع المكظفيف بعد تركيـ لمعمؿ  ،رفض كمقاكمة

التنظيمي -دراسة ميدانية عمى موظفات جامعة الممك عبد العزيز بجدة" ،

كفيما يخص نتائج فقداف الثقة يضيؼ كماؿ ( )2015أف األىداؼ الشخصية

كعمى أم مف عناصر الثقة التنظيمية )الثقة بالمشرفيف ،الثقة بزميالت العمؿ،

سعت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أثر الثقة التنظيمية عمى التطكير التنظيمي،

لمبادرات كبار رؤساء العمؿ كلمحاكالتيـ لمتغيير داخؿ المنظمة.

كالعمميات الفريدة كالمنافسة داخؿ المنظمات مطمكبة ،لكف التركيز عمييا يفرز

الثقة بإدارة الجامعة( كاألكثر تأثي انر عمى التطكير التنظيمي ،كقد استخدمت

يبدأ فقداف الثقة ،كالذم قد يؤدم إلى:

اإلداريات في جامعة الممؾ عبد العزيز مف مختمؼ اإلداريات البالغ عددىف

الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ككانت االستبانة أداةن لجمع المعمكمات
تككف مف المكظفات
األكلية حكؿ مكضكع الدراسة ،أما مجتمع الدراسة فقد ّ

جكان سمبيان تنعدـ فيو الثقة ،كقد يصادؼ أف تمنح الثقة إلى مف اليستحقيا،
كتككف النتيجة الخذالف ،كىنا تككف عممية منح الثقة فييا مجازفة ،كمف ىنا

 .1ضعؼ اإللتزاـ :ترتبط الثقة باإللتزاـ بعالقة طردية ،فاإللتزاـ بتحقيؽ ىدؼ

( )1738مكظفة كتـ اختيار عينة عشكائية بسيطة مف المجتمع إلجراء

 .2انخفاض رضا العامميف :فالمكظؼ الذم يفقد ثقتو بزمالئو أك بالرئيس أك

بجدة )المركز الرئيسي) ،كأشارت النتائج إلى أف غالبية عينة الدراسة مف

 .3تعطيؿ قنكات اإلتصاؿ :فإذا لـ يثؽ العاممكف ببعضيـ ،كلـ تثؽ المنظمة

الثقة بيف زمالء العمؿ كمكافقات عمى أىمية كجكد الثقة بإدارة الجامعة ،

مف األشخاص إلتخاذ القرار ،فينتج عف ذلؾ أجكاء مشحكنة كحذرة بيف

بالمشرفيف ،الثقة بزمالء العمؿ ،الثقة بإدارة الجامعة( كبيف التطكير

الدراسة عمييا بمغ عددىا ) (377مكظفة إدارية بجامعة الممؾ عبد العزيز

مشترؾ أساس النجاح.

المكظفات مكافقات عمى أىمية الثقة بالمشرفيف ،كمكافقات عمى أىمية كجكد

المنظمة ،يقؿ إلتزامو بالعمؿ فيقؿ إنتاجو ،كقد يترؾ كظيفتو .

كأنو تكجد عالقة معنكية إيجابية بيف عناصر الثقة التنظيمية )الثقة

بعاممييا مف حيث تبادؿ المعمكمات ،فيتـ حصر المعمكمات بيف فئة محدكدة

التنظيمي لدل مكظفات الجامعة ،كما بينت الدراسة أف عناصر الثقة

المكظفيف أنفسيـ ،كبينيـ كبيف المنظمة ،مما يعطؿ قنكات اإلتصاؿ.

 .4كممات جكفاء كصكر غير كاقعية :فإذا لـ تترجـ أقكاؿ الرؤساء كالمنظمة

التنظيمية تؤثر بنسب متفاكتة في التطكير التنظيمي فعنصر الثقة بإدارة

كتقؿ ثقة العامميف بالرئيس كالمنظمة.

بزمالء العمؿ.

الجامعة جاء في المقدمة يميو عنصر الثقة بالمشرفيف ثـ عنصر الثقة

ألفعاؿ يراىا العاممكف أثناء تأديتيـ لمياميـ ،فإنيا ستككف جكفاء بال معنى،

الدراسات السابقة:

دراسة بنات (  )2016بعنوان" الثقة التنظيمية لدى مديري المدارس
االبتدائية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة وعالقتها بالمناخ

دراسة أبو عيدة (  )2017بعنوان":الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية

التنظيمي السائد لديهم".

بالمحافظات الجنوبية لدولة فمسطين وعالقتها بديناميكية التغيير

حاكلت ىذه الدراسة التعرؼ إلى مستكل الثقة التنظيمية لدل مديرم المدارس

المؤسسي"  ،حيث سعت ىذه الدراسة لمتعرؼ الى درجة ممارسة الثقة

التنظيمية في المدارس الثانكية بالمحافظات الجنكبية لدكلة فمسطيف ،كعالقتيا

االبتدائية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة كعالقتيا بالمناخ التنظيمي

المدارس ،حيث انتيجت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كاستخدمت

المنيج الكصفي التحميمي باالعتماد عمى استبانتيف األكلى لقياس مستكل

السائد لدييـ مف كجية نظرىـ ،كلتحقيؽ أىداؼ الد ارسة استخدمت الباحثة

بديناميكية التغيير المؤسسي السائدة لدييـ مف كجية نظر معممي ىذه

الثقة التنظيمية لدل مديرم المدارس االبتدائية بككالة الغكث الدكلية كالثانية

استبانتيف لجمع المعمكمات مف عينة الدراسة البالغ عددىا(  )348معممان
كمعممة مف مجتمع الدراسة البالغ ( )4572معممان كمعممة ،كتكصمت الدراسة

لقياس مستكل جكدة المناخ التنظيمي السائد لدييـ ،كتككف مجتمع الدراسة

مف جميع مديرم المدارس االبتدائية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة

إلى أف درجة ممارسة الثقة التنظيمية في المدارس الثانكية بالمحافظات

التغيير المؤسسي السائدة في المدارس الثانكية عمى درجة كبيرة ،كحصؿ

كالبالغ عددىـ ) (155مدي انر كمديرة كبمغت عينة الدراسة ( )139مدي انر
كمديرة ،كأشارت النتائج إلى أف مستكل الثقة التنظيمية لدل مديرم الـدارس

الجنكبية لدكلة فمسطيف جاءت بدرجة كبيرة ،كما حصمت نظـ ديناميكية

ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير أفراد العينة

كبيرة ،كجاء مستكل جكدة المناخ التنظيمي السائد لدل مديرم المدارس

المجاؿ الرابع مف النظاـ الديناميكي لمتغيير السائد عمى المرتبة األكلى،
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الثّقة التّنظيمية في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنين من وجهة نظر المعممين
د ارسة البرو وآخرون ) (AL-Abrrowa, et al, 2013بعنوان":العالقة

االبتدائية بككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ بدرجة

كبيرة جدان ،كما بينت النتائج كجكد عالقة طردية متكسطة ذات داللة

بين مكونات العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية ودورهما في االنغماس

بمحافظات غزة لمستكل الثقة التنظيمية كمتكسطات تقدمراتيـ لجكدة المناخ

التنظيمية كعالقتيا بالثقة التنظيمية ،كدكرىما في االنغماس الكظيفي في

محددات الثقة التنظيمية
كفي دراسة أجرتيا أبو شاويش( )2013بعنوانّ ":
وآثارها – دراسة تطبيقية عمى العاممين في وكالة الغوث وتشغيل الالجئين

الدراسة مف جميع العامميف في المدارس كمديرم التعميـ مف مديرية ميبد

الوظيفي في التعميم" ،حيث سعت اؿ دراسة إلى تحديد مككنات العدالة

إحصائية بيف درجات تقدير مديرم المدارس االبتدائية بككالة الغكث الدكلية

التعميـ ،كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي ،كتككف مجتمع

التنظيمي السائد لدييـ.

كأردكاف التعميمية كالبالغ عددىـ ) (4000مكظفان كمدي انر ،أما العينة فتـ
اختيارىا عشكائيان كبمغت ) (350مكظفان كمدي انر ،كاستخدمت ثالثة إستبانات

محددات كآثار الثقة التنظيمية عمى
_األونروا" ،حاكلت الكشؼ عف ّ
العامميف بككالة الغكث الدكلية _األكنركا _في قطاع غزة .حيث تناكلت

كأدكات لجمع البيانات ىي :استبانة

محددان لمثقة التنظيمية في
محددات لمثقة التنظيمية منيا ّ
الدراسة أربعة ّ
محددان لمثقة التنظيمية في
الزمالء كىك المصارحة كالمكاشفة بيف الزمالءّ ،

العدالة التنظيمية ،كاستبانة الثقة

التنظيمية ،كاستبانة االنغماس الكظيفي ،كأشارت النتائج إلى كجكد عالقة

بيف العدالة التنظيمية كمككناتيا كالثقة التنظيمية ،كأف الثقة التنظيمية تمعب

الرئيس المباشر كىك نزكع الرئيس المباشر نحك الخير كاالستقامة كالقدرة

دك انر كسيطان بيف العدالة التنظيمية كاإلنغماس الكظيفي ،كأف العدالة التكزيعية

الم ْد َرؾ ،كما تناكلت الدراسة أربعة آثار لمثقة التنظيمية منيا :أثر
التنظيمي ُ
الثقة التنظيمية في الزمالء عمى الرغبة في العمؿ الجماعي كأثر الثقة

دراسة جيمس ) (James, 2010بعنوان":الثقة التنظيمية وعالقتها

بالمتغيرات ذات الصمة بين أعضاء هيئة التدريس في جامعات والية ايوا

المكظؼ ،كأثر الثقة التنظيمية في المنظمة عمى مستكل االلتزاـ التنظيمي

ببعض المتغيرات الكظيفية في جامعات كالية أيكا األمريكية ،تككنت عينة

اإلجرئية كالعدالة التفاعمية ليا عالقة قكية بالثقة التنظيمية.
ا
كالعدالة

ديف لمثقة التنظيمية في المنظمة كىما القيـ التنظيمية اإليجابية كالدعـ
ّ
كمحد ْ

األمريكية" ،حاكلت ىذه الدراسة الكشؼ عف الثقة التنظيمية كعالقتيا

التنظيمية في الرئيس المباشر عمى مستكل السمكؾ اإلدارم االبتكارم لدل

الدراسة مف ) (307عضك ىيئة تدريس ،كتـ استخداـ اإلستبانة كأداة

كمعدؿ الدكراف الكظيفي ،كقد اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى المنيج

لمدراسة ،حيث كشفت نتائج الدراسة عف األثر االيجابي لمثقة التنظيمية عمى

الكصفي التحميمي ،مستخدمةن العينة العشكائية الطبقية عمى مجتمع الدراسة
البالغ ) (442مكظفان كالذيف يعممكف في ) (12برنامج في المكتب الرئيسي

التنظيمي كالتنافسي ،كالفاعمية التنظيمية

مستكيات عالية مف االداء

كاالستقرار كالديمكمة كاإلبداع ألعضاء ىيئة التدريس.

لعمميات األكنركا في قطاع غزة ككاف حجـ العينة ) (210مكظفان  ،كقد
استخدمت الباحثة االستبانة أداةن لجمع بيانات الدراسة ،كأشارت النتائج إلى

دراسة يممز ) (Yilmaz,2008بعنوان":العالقة بين الثقة التنظيمية

كآثارىا ،كأف المكظفيف يثقكف في زمالئيـ بصكرة مقبكلة ،كعدـ كجكد فركؽ

العالقة بيف مستكل الثقة التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي لدل معممي المدارس

وااللتزام التنظيمي في المدارس االبتدائية التركية" حيث حاكؿ الباحث تحديد

أف ىناؾ تصكرات ايجابية مف قبؿ المكظفيف حكؿ محددات الثقة التنظيمية

االبتدائية ،كقد اعتمد الباحث نمكذج المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة الذم

ذات داللة إحصائية بيف إجابات المبحكثيف حكؿ محددات الثقة التنظيمية

كآثارىا عمى العامميف بككالة الغكث الدكلية كالتي تعزل إلى متغير) مكاف

تككف مف( )120معممان مف الذيف يعممكف في كسط مدينة ككتاىيا ،كقد

سنكات الخدمة(.

التنظيمي ،كقد بينت ىذه الدراسة مجمكعة مف النتائج أىميا أف ىناؾ

تـ جمع البيانات ليذه الدراسة مف خالؿ مقياس الثقة التنظيمية كااللتزاـ

العمؿ ،الجنس ،الفئة العمرية ،المؤىؿ العممي ،الدرجة الكظيفية ،كعدد

عالقات متكسطة المستكل ،كايجابية ،كذات داللة إحصائية بيف أبعاد الثقة

د ارسة دورزن ) (Dursun, 2015بعنوان":العالقة بين الثقة التنظيمية

التنظيمية كااللتزاـ التنظيمي كاألبعاد الفرعية التابعة لو.

والعدالة التنظيمية وااللتزام التنظيمي -تركيا".ىدفت اؿد ارسة إلى تحديد

االلتزـ التنظيمي ،لدل عينة
العالقة بيف الثقة التنظيمية كالعدالة التنظيمية ك ا

التعقيب عمى الدراسات السابقة
أوجه اإلتفاق واإلختالف بين الدراسات السابقة والدراسة
الحالية:

مف المعمميف كالمدراء في المدارس االبتدائية بتركيا ،حيث استخدـ الباحث

المنيج الكصفي التحميمي  ،أما مجتمع الد ارسة فتككف مف ) (601مدي انر
كمعمـ ان لممدارس الثانكية في مركز المقاطعة بتركيا ،كشممت عينة اؿد ارسة
( )72مدي انر ك) (529معممان ،كتـ استخداـ ثالث استبانات لقياس كؿ مف

 .1المنهج  :اتفقت الدراسات السابقة جميعيا مع الدراسة الحالية في استخداـ

كجكد عالقة بيف الثقة التنظيمية كالعدالة التنظيمية ،كعالقة بيف الثقة

))2015؛ ).) AL-Abrrowa ,2013

المدراء كمف كجية نظر المعمميف كالـ دراء معان ،كلـ تظير فركؽ تعزل
لمتغير الصفة الكظيفية كتبيف أف العدالة التنظيمية تمعب دك انر كسيطان بيف

في استخداـ اإلستبانة كأداة لجمع البيانات ؛ كدراسة (أبك شاكيش)2013 ،؛

المنيج الكصفي  ،كدراسة أبك عيدة2017 ،؛ بنات2016 ،؛ Dursun,

االؿزاـ التنظيمي ،ككاف مف أبرز النتائج
الثقة التنظيمية كالعدالة التنظيمية ك ت

 .2األداة المستخدمة  :اتفقت الدراسات السابقة جميعيا مع الدراسة الحالية

االؿزاـ التنظيمي مف كجية نظر المعمميف كمف كجية نظر
التنظيمية ك ت

(.)Yilmaz, 2008( )James, 2010

االؿزاـ التنظيمي.
الثقة التنظيمية ك ت
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الثّقة التّنظيمية في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنين من وجهة نظر المعممين
عينة الدراسة

 .3المجتمع والعينة  :اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في
تناكليا لمعمـ م المدارس كمجتمع ،كأخذ العينة منيـ كدراسة

)2017؛ ).)Yilmaz,2008

(أبك عيدة،

عشكائية طبقية ،ممثمة لمجتمع

قاـ الباحثكف باختيار عينة الدراسة كعينة

 .4متغيرات الدراسة :اختمفت الدراسات السابقة في متغيرات الدراسة ككؿ أك

الدراسة مككنة مف (  )400معممان كمعممة ،في المدارس الحككمية التابعة
لمديرية تربية جنيف ،كتشكؿ ما نسبتو ( )%18مف مجتمع الدراسة ،كتـ تكزيع

متغيرات(الجنس،المؤىؿ العممي،سنكات الخدمة) كدراسة (أبك عيدة)2017 ،

صالحة لمتحميؿ اإلحصائي ،كالجدكؿ رقـ (  )2يكضح تكزيع أفراد عينة

كجزء بحسب مكضكع الدراسة ،كدراسة (بنات )2016 ،التي اعتمدت عمى

اإلستبانات عمى جميع أفراد عينة الدراسة ،كتـ استرداد (

كالتي اعتمدت عمى متغيرات(الجنس ،المنطقة التعميمية ،سنكات الخدمة

المؤىؿ العممي) ،كدراسة

الدراسة حسب المتغيرات المستقمة.

(أبك شاكيش  )2013 ،التي اعتمدت عمى

جدول ( :)2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقمة.

متغيرات(الجنس ،الفئة العمرية ،المؤىؿ العممي ،الدرجة الكظيفية ،كسنكات

الخدمة) ،كدراسة (الكريـ )2017،كالتي اعتمدت

عمى متغيرات(الثقة

بالمشرفيف ،الثقة بزمالء العمؿ الثقة بإدارة الجامعة) ،بينما اعتمدت الدراسة

المتغير

المستوى

العدد

النسبة المئوية

الجنس

ذكر

179

% 47.1

أنثى

201

% 52.9

أقؿ مف  5سنكات

43

%11.3

مف  10 – 5سنكات

122

%32.1

أكثر مف  10سنكات

215

%56.6

بكالكريكس فأقؿ

302

%79.5

أعمى مف بكالكريكس

78

%20.5

سنوات الخبرة

الحالية عمى المتغيرات التالية (الجنس ،سنكات الخبرة ،المؤىؿ العممي ).

بخصوص الدراسة الحالية:

 .1تناكؿت الدراسة الحالية أبعاد الثقة التنظيمية الخمسة(الثقة في الرئيس/

المؤهل العممي

مدير المدرسة ،الثقة في زمالء العمؿ/المعمميف ،الثقة في اإلدارة العميا/الك ازرة

أك المديرية ،الثقة في أكلياء األمكر كالمجتمع المحمي ،كالثقة في الطمبة)،
كبالمحصمة فيذه الدراسة تُِمـ باألبعاد الخمسة لمثقة التنظيمية ضمف أدبيات

أداة الدراسة :

صكرتيا األكلية مف قسميف ،كىي عمى النحك التالي:

سد الفجكة في مجاؿ تناكؿ الدراسات المحمية
 .2حاكؿت الدراسة الحالية ّ
الفمسطينية كالعربية لمكضكع الثؽ ة التنظيمية  ،حيث أف ىناؾ ف درة في

القسم األول :معمكمات عامة عف المبحكثيف مف المعمميف كالمعممات،
كتتعمؽ بالمتغيرات الديمغرافية لممبحكثيف.

الدراسات المحمية كالعربية التي تناكلت متغير الثقة التنظيمية ،خاصةن في

القسم الثاني :اشتمؿ عمى مجاالت الثقة التنظيمية ،كىي خمسة مجاالت

الميداف التربكم.

كما يمي:

 .4جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مستكيات الثقة التنظيمية لممعمميف في

المجاؿ األكؿ :الثقة في الرئيس (مدير المدرسة) ،كعدد فقراتيا (  )11فقرة.

المدارس الحككمية في مديرية تربية جنيف مف كجية نظرىـ.

المجاؿ الثاني :الثقة في زمالء العمؿ (المعمميف) ،كعدد فقراتيا ( )10فقرات.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة

المجاؿ الثالث :الثقة في اإلدارة العميا (المديرية /الك ازرة) ،كعدد فقراتيا ()10
فقرات.

كف باستخداـ المنيج الكصفي كذلؾ
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث

المجاؿ الرابع :الثقة في أكلياء األمكر كالمجتمع المحمي ،كعدد فقراتيا ( )10

لمالءمتو لطبيعة ىذه الدراسة،

فقرات.

مجتمع الدراسة

المجاؿ الخامس :الثقة في الطمبة كعدد فقراتيا (  )9فقرات.

تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي كمعممات المدارس الحككمية في

كطريقة اإلجابة عمى ىذه الفقرات كانت كفؽ سمـ ليكرت الخماسي( Likert

مديرية تربية جنيف ،كالبالغ عددىـ ( )2230فردان مكزعيف عمى( )152مدرسة
حككمية تابعة لمديرية التربية كالتعميـ في جنيف في الفصؿ الثاني لمعاـ

 ،)Scaleكتـ إعطاء الكزف لقياس استجابات العينة نحك كؿ فقرة عمى النحك
التالي :كبيرة جدان (  )5درجات ،كبيرة (  )4درجات ،متكسطة (  )3درجات،

الدراسي(2018/2017ـ) ،كالجدكؿ رقـ(  )1يكضح تكزيع أفراد مجتمع

قميمة ( )2درجتاف ،قميمة جدان(  )1درجة كاحدة.

الدراسة حسب مستكل كجنس المدرسة:

جدول رقم ( :)1توزيع أفراد مجتمع الدراسة في المدارس الحكومية التابعة لمديرية
تربية جنين
المدارس

J

عدد المدارس

عدد المعممين

مدارس الذككر مرحمة أساسية

38

781

مدارس اإلناث مرحمة أساسية

44

847

مدارس الذككر مرحمة ثانكية

35

281

مدارس اإلناث مرحمة ثانكية

35

321

المجموع

152

2230

R

K

قاـ الباحثكف ببناء أداة الثقة التنظيمية (استبانة) باالستعانة

باألدب التربكم كالدراسات السابقة بيذا الخصكص  ،وتككنت االستبانة في

اإلدارة الحديثة.

U

 )380استبانة

T

P

.

صدق أداة الدراسة

أوالً :صدق المحكمين  :لتقدير ىذا النكع مف الصدؽ تـ عرض استبانة الثقة
التنظيمية ،عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة ،مف
حممة الدكتكراة كالماجستير في التربية كأساليب التدريس كالمناىج كالعمكـ

كاإلدارة التربكية كمف ذكم الخبرة مف العامميف في المجاؿ التربكم ،كعددىـ

K

( )12محكمان ،حيث تـ الحكـ عمى فقرات االستبانة مف حيث :قياس ما
كضعت ألجمو ،كدقة الصياغة كسالمة المغة ،كاقتراح التعديالت المناسبة،
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الثّقة التّنظيمية في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنين من وجهة نظر المعممين
الخاصة بالثقة التنظيمية ،كالتي تعبر عف

باإلضافة أك الحذؼ أك النقؿ مف مجاؿ إلى آخر ،كبعد اإلطالع عمى

اقتراحات المحكميف ،خرجت االستبانة بصكرتيا النيائية

المدارس الحككمية في مديرية تربية جنيف مف كجية نظر المعمميف ،كيبينيا

 :تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف

ثانياً :صدق االتساق احصائياً
( )Person Correlationلفقرات االستباف ة مع الدرجة الكمية لألداة،

الجدكؿ رقـ(.)4

جدول (  :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة

كاتضح كجكد داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانو حيث أػف جميع

الدراسة لمجاالت الثقة التنظيمية.

معامالت االرتباط عالية كدالة إحصائيان عند مستكل ( ،)0.01مما يدؿ عمى
أف ىناؾ اتساؽ داخمي بيف فقرات اال ستبانة.

قاـ الباحثكف بالتحقؽ مف ثبات أدا ة الدراسة ،مف خالؿ حساب معامالت

الثبات كفؽ معادلة الثبات كركنباخ الفا ) )Cronbach's Alphaككاف
معامؿ الثبات لمدرجة الكمية ألداة الثقة التنظيمية ىك (  )0.90كىي قيـ ة

مفتاح تصحيح المقياس

متكسطة
منخفضة

أقؿ مف 2.34

3.71

0.73

مرتفعة

3.57

0.79

متوسطة

3.79

0.44

مرتفعة

الثقة في أولياء األمور والمجتمع

المحمي

الثقة في اإلدارة العميا (المديرية/

الوزارة)

عف المتكسطات الحسابية

( ،)4الذم يعبر

الثقة

التنظيمية في المدارس الحككمية في مديرية جنيف مف كجية نظر المعمميف

أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية ىك ( )3.79كانحراؼ معيارم ( ،)0.44

كىذا يدلؿ عمى أف مستكيات الثقة التنظيمية في المدارس الحككمية في مديرية

تربية جنيف مف كجية نظر المعمميف جاءت بدرجة مرتفعة ،كقد حصمت ()4
مجاالت عمى درجة مرتفعة مف االستجابة ،كحصؿ مجاؿ الثقة في الزمالء

(المعمميف) عمى أعمى متكسط حسابي كمقداره (

 تـ تحميؿ البيانات كفقان ألسئمة الدراسة كبياناتيا ،كقد تمت المعالجاتاإلحصائية لمبيانات عف طريؽ استخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية لمعمكـ

 )3.95بدرجة مرتفعة،

كحصؿ مجاؿ الثقة في اإلدارة العميا (المديرية /الك ازرة)

عمى أقؿ متكسط

حسابي كقدره ( )3.57كبدرجة متوسطة .

كيعزل الخركج بيذه النتيجة إلى كجكد مسا ٍع حقيقية يتشارؾ فييا كؿ مف
مديرم المدارس الحككمية في مديرية تربية جنيف كمعممييا كطمبتيا كاإلدارة

اإلجتماعية (.)SPSS
ككذلؾ الدرجة الكمية.

العميا كأكلياء أمكر الطمبة مع المجتمع المحمي لمتغيير كالتطكير كاإلصالح

 -استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات

المدرسي ،كالعمؿ عمى تحسيف األداء ،كزيادة الفعالية .كما قد يعزل السبب

المشاركيف عمى كؿ فقرة مف فقرات االستبانة ،ككؿ مجاؿ مف المجاالت

إلى إدراؾ مديرم المدارس كمعممييا ألىمية الثقة كعنصر أساسي في تنمية

 -استخداـ معادلة كركنباخ ألفا ) )Cronbach's Alphaلحساب ثبات

العالقات اإلنسانية ،كتبادؿ المعمكمات كاألفكار  ،كقد تفسر ىذه النتيجة بأف

االستبانة.

مجاؿ الثقة في زمالء العمؿ (المعمميف) ىك مف أكثر المؤثرات الدافعة لبمكرة

 -تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لألداة بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف

الثقة التنظيمية الكمية مف خالؿ إلماـ ككعي المعمميف بأىمية الثقة في زمالء

( )Person Correlationلمجاالت الدراسة.

العمؿ ،حيث تعد العممية التعميمية عممية شاممة كمتكاممة بيف جميع األفراد ،

 -لفحص الفرضيتيف المتعمؽتيف بػمتغيرِم (الجنس ،المؤىؿ العممي) تـ إجراء

أما بالنسبة لحصكؿ الثقة في االدارة العميا عمى المجاؿ األدنى فيعزك

اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ( .)Independent Sample t-test
 -لفحص الفرضية المتعمقة بػِ (سنكات الخبرة) تـ إجراء اختبار تحميؿ التبايف

الباحثكف ذلؾ إلى ميؿ المبحكثيف إلى اختيار اإلجابة المحايدة في اإلستبانة،

كبالذات أل ف أكثر ما يخشاه العامؿ ىك فصمو مف الخدمة ،إذ ىي مصدر

األحادم(.)One Way ANOVA

رزقو الذم يعيش منو  ،في ظؿ أكضاع إقتصادية رديئة ،كدكلة محتمة منذ

النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

عقكد ،مما يحد مف إنجازات ك ازرة التربية كالتعميـ التي مف المرجح أف تكصؿ
ٍ
لمستكيات مرتفعة فيما لك أنجزت.
ثقة المعمميف فييا

"ما مستويات الثقة التنظيمية في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنين

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قا

.5

الثقة في الطمبة

3.77

0.63

مرتفعة

اإلستجابة

كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حكؿ مستكيات

المعالجات اإلحصائية

من وجهة نظر المعممين؟"

.1

الثقة في الرئيس (مدير المدرسة)

3.93

0.68

مرتفعة

المجال

يالحظ مف الجدكؿ رقـ

الجدول ( )3تقدير درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة .

3.66 -2.34

المتوسط

الدرجة الكمية

الكزني التالي:

مرتفعة

.2

الثقة في الزمالء ( المعممين)

3.95

0.63

مرتفعة

.3

حدد الباحثكف درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة باعتماد المقياس

 3.67فأعمى

المعياري

.4

مرتفعة تفي بأغراض البحث العممي.

الدرجة

الحسابي

االنحراف

درجة

الرقم

ثبات أداة الدراسة

مدى متوسطها الحسابي

مستكيات الثقة التنظيمية في

)2017؛ بنات( ،)2016

كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة أبك عيدة(

(.)James,2010

ـ الباحثكف بحساب المتكسطات الحسابية

كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة
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الثّقة التّنظيمية في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنين من وجهة نظر المعممين
النتائج المتعمقة بالسؤال

الثاني:

كاتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة الكريـ(  ،)2017كاختمفت مع دراسة أبك

هل تختمف متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستويات الثقة

عيدة( )Patrick, et al,2006 ( ،)2017كالتي أشارت لكجكد فركؽ ذات

التنظيمية في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنين باختالف متغيرات

داللة احصائية في الثقة تعزل لمتغير الجنس.

الدراسة :الجنس ،سنوات الخبرة ،المؤهل العممي ؟

نتائج الفرضية الثانية :

لالجابة عن هذا السؤال تم فحص الفرضيات الصفرية المنبثقة عنه ،وهي

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05بيف

كالتالي:

متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكيات الثقة التنظيمية في المدارس

نتائج الفرضية األولى:

الحككمية في مديرية تربية جنيف تعزل لمتغير سنكات الخبرة .

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05بيف

تـ فحص الفرضية الثانية باستخداـ تحميؿ التبايف األحادم ( One Way

متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكيات الثقة التنظيمية في المدارس

 )ANOVAحسب متغير سنكات الخبرة ،كما يبيفىا الجدكؿ (.)6

الحككمية في مديرية تربية جنيف تعزل لمتغير الجنس .

تـ اختبار الفرضية األكلى مف خالؿ اختبار

جدول رقم(  :)6نتائج اختبار تحميل التباين األحادي( )One Way ANOVA

(  ،)t-testكما يبينيا

جدكؿ(.)5

حسب متغير سنوات الخبرة
مصدر

جدول رقم ( :)5نتائج اختبار (ت) لمعينات المستقمة لممقارنة بين وسطين حسابيين

المجال

لعينتين مستقمتين ( )Independent Sample t-testتبعاً لمتغير الجنس.

أنثى

201

3.62

.68

ذكر

179

3.62

.83

أنثى

201

3.78

.60

ذكر

179

3.72

.67

أنثى

201

3.82

.57

ذكر

179

3.76

.50

أنثى

201

3.80

.37

الثقة في اإلدارة
العميا (المديرية/
الك ازرة)
الثقة في أكلياء
األمكر كالمجتمع
المحمي
الثقة في الطمبة
الدرجة الكمية

العدد

الجنس

الحسابي

المعياري
المتوسط

الحرية
االنحراف

ذكر

179

3.51

.88

الثقة في زمالء
العـ ؿ /المعمميف

درجات

أنثى

201

3.89

.64

قيمة t

ذكر

179

4.02

.60

المحسوبة

أنثى

201

3.90

.71

الداللة

الثقة في الرئيس
(مدير المدرسة)

ذكر

179

3.95

.63

مستوى

المجال

الثقة في
الرئيس/
مدير
المدرسة

378

.72

.4690

378

2.05

*.0410

378

1.45

.1460

378

2.16

*.0310

378

1.42

.1540

378

.83

.4050

الثقة في
زمالء
العمؿ/
المعمميف
الثقة في
اإلدارة
العميا/
م/
المدير ة
الكزارة
الثقة في
أكلياء
األمكر
المجتمع
المحمي
الثقة
في
الطمبة

* دال إحصائياً عند مستوى ()0.05

تبيف مف خالؿ الجدكؿ رقـ (  )5أف قيمة " "tلمدرجة الكمية ( ،).83كمستكل

الداللة (  ،).4050كىي قيمة أعمى مف القيمة المفركضة ،أم أنو ال تكجد

الثقة
التنظيمية
الكمية

فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05بيف متكسطات
تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكيات الثقة التنظيمية في المدارس الحككمية

في مديرية تربية جنيف تعزل لمتغير الجنس ،كعميو تـ قبكؿ الفرضية األكلى،

التباين
بيف
المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
المجموع
بيف
المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
المجموع
بيف
المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
المجموع
بيف
المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
المجموع
بيف
المجمكعات
داخؿ
المجمكعات
المجموع
بيف
المجمكعات
داخؿ
المجمكعات

المجموع

مجموع

درجات

متوسط

قيمة ف

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

0.411

2

173.751

377

174.162

379

1.297

2

149.074

377

150.371

379

2.398

2

1.19

233.102

377

0.61

235.5

379

0.675

2

199.075

377

199.75

379

1.376

2

147.941

377

149.317

379

1.093

2

71.7

377

72.793

379

كىذا يعني أف تصكر المعمميف كالمعممات لمستكل الثقة التنظيمية ال يختمؼ

* دال إحصائياً عند مستوى ()0.05

مشتركان بيف جميع المعمميف كالمعممات حكؿ الثقة التنظيمية ،كقد يككف ذلؾ

كمستكل الداللة لممجاؿ الكمي (

بإختالؼ الجنس ،ك معزك الباحثكف سبب ىذه النتيجة إلى أف ىناؾ فيمان

0.20
0.44

0.46
0.64

1.64

0.39

1.93

0.63

0.52

1.75

0.39

2.87

0.54
0.19

عائدان إلى أف المعمـ مف كالمعممات يخضعكف لنفس العكامؿ اإلدراكية التي

المفركضة ،أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة

المعمميف كالمعممات لمثقة التنظيمية الكؿم.

التنظيمية في المدارس الحككمية في مديرية تربية جنيف تعزل لمتغير سنكات

) (α ≤ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكيات الثقة
الخبرة ،كعميو تـ قبكؿ الفرضية الثانية.
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0.145

0.528

0.68

 )0.058كىي قيمة أعمى مف القيمة

i

0.195

0.33

يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ (  )6أف قيمة "ؼ" لمدرجة الكمية ( ،)2.87

تؤثر فييـ بإتجاه كاحد كبالتالي فإف الجنس كمتغير ال يؤثر في إدراكات

0.641

r

y

p

o

C

0.175

0.058

الثّقة التّنظيمية في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنين من وجهة نظر المعممين
كقد يعكد السبب ليذه النتيجة إلى ثبات الشركط كالمعايير العامة لمتكظيؼ

يتضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ (  )7أف قيمة "  "t-testلمدرجة الكمية ( ،).85

منذ سنكات طكاؿ في ك ازرة التربية كالتعميـ؛ كما أف المكائح كاألنظمة كالقكانيف

كمستكل الداللة لممجاؿ الكمي (

التي يخضع ليا معممي المدارس الحككمية في مديرية جنيف طكاؿ سنكات

المفركضة ،أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة
) (α ≤ 0.05بيف متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكيات الثقة

خبرتيـ لـ تتغير إال بشكؿ ظاىرم بعيدان عف التغييرات الجذرية ،مما أفرز

التنظيمية في المدارس الحككمية في مديرية تربية جنيف تعزل لمتغير المؤىؿ

تقديرات متقاربة لمفيكـ الثقة التنظيمية مف كجية نظر المعمميف ،كبالتالي فإف

العممي ،كعميو تقبؿ الفرضية الثالثة.

سنكات الخبرة إف قصرت أك طالت فال تؤثر في إدراكيـ كفيميـ كتصكرىـ

كتفسر ىذه النتيجة عمى أف متغير المؤىؿ العممي ليس متغي انر مؤث انر في

لمفيكـ الثقة التنظيمية السائدة في مدارسيـ؛ كقد يككف السبب أف ىذه النتيجة

إحداث إختالؼ بيف المعمميف في تقديراتيـ لمستكل الثقة التنظيمية ،كترل

حتمية لمدكرات التدريبية المكثفة المقدمة لممعمميف الجدد حاؿ التحاقيـ

الباحثة أف ذلؾ قد يعكد إلى ارتفاع مستكل تأىيؿ المعمميف في المدارس

بالخدمة كالمستمرة طيمة سنكات خدمتيـ ،كما يقدـ فييا مف ميارات كخبرات

الحككمية في مديرية تربية جنيف (تربكيان ،كتخصصيان) باختالؼ مؤىالتيـ
بفعؿ الدكرات التدريبية كالكرش كالمشاغؿ التربكية ،المكثفة المقدمة لممعمميف،

متماثمة رغـ تغير الزماف كالمكاف ،مما يقمؿ الفارؽ بينيـ كبيف المعمميف األقدـ
في الخدمة مف ناحية الكعي الكظيفي كتقديرىـ لمستكيات الثقة.

إضافةن إلى ما يحضركنو كيشارككف فيو مف ندكات كمؤتمرات كاجتماعات؛
بيدؼ رفع كفاياتيـ ،كتحسيف أداءاتيـ ،مما جعؿ تقديراتيـ لمستكيات الثقة

كاتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة الكريـ(  ،)2017التي تكصمت إلى عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مستكيات الثقة التنظيمية تعزل لمتغير

التنظيمية متقاربة رغـ اإلختالؼ في المؤىالت العممية التي يحممكنيا.

سنكات الخبرة.

كاتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة الكريـ( .)2017

نتائج الفرضية الثالثة:

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) (α ≤ 0.05بيف

التوصيات

متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكيات الثقة التنظيمية في المدارس

عمى ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،يكصي الباحثكف بما يأتي:

الحككمية في مديرية جنيف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي .

 .1الدفع نحك ترسيخ الثقة التنظيمية ،في المدارس الحككمية في مديرية تربية

تـ فحص الفرضية الثالثة باستخداـ اختبار "  "t-testحسب متغير المؤىؿ

جنيف لدل المعمميف كمديرم المدارس ،كذلؾ بكضع سياسات إدارية كاضحة

العممي ،كيبينيا الجدكؿ رقـ( .)7

تطبؽ عمى الجميع بعدالة ،كتفكيض فعاؿ لمصالحيات.

جدول رقم ( :)7نتائج اختبار(ت) لمعينات المستقمة لممقارنة بين وسطين حسابيين

 .2تعميـ نتائج ىذه الدراسة عمى المدارس الحككمية في مديرية جنيف ليتعرؼ

لعينتين مستقمتين (  )Independent Sample t-testتبعاً لمتغير المؤهل

جميع المعمميف كالعامميف فييا إلى تقديرات زمالئيـ مف المعمميف كالمعممات

العممي.

المجال

مدارسيـ؛ كذلؾ لمساندة كمساعدة مديرييـ في الكصكؿ لألىداؼ كالغايات

المنشكدة.

t

المؤهل
العممي

العدد

قيمة
المحسوبة
درجات
الحرية
االنحراف
المعياري
المتوسط
الحسابي

لمثقة التنظيمية ؛ لتكعيتيـ بدكرىـ في إتخاذ الق اررات كالتخطيط العاـ في

مستوى
الداللة

الثقة في
الرئيس
مدير
المدرسة

بكالكريكس
فأقؿ
أعمى مف
بكالكريكس
بكالكريكس
فأقؿ
أعمى مف
بكالكريكس
بكالكريكس
فأقؿ
أعمى مف
بكالكريكس
بكالكريكس
فأقؿ
أعمى مف
بكالكريكس
بكالكريكس
فأقؿ
أعمى مف
بكالكريكس
بكالوريوس
فأقل
أعمى من
بكالوريوس

الثقة في
زمالء
العمؿ/
معمميف
الثقة في
اإلدارة
العميا/
المديرية
كالك ازرة
الثقة في
أكلياء
األمكر/
المجتمع
المحمي
الثقة في
الطمبة
الدرجة
الكمية

 ).3930كىي قيمة أعمى مف القيمة

302

3.94

.68

78

3.87

.63

302

3.95

.63

78

3.94

.62

302

3.55

.76

78

3.64

.86

302

3.68

.70

78

3.80

.81

302

3.75

.61

78

3.86

.65

302

3.77

.42

78

3.82

.47

 .4تبني ك ازرة التربية كالتعميـ العالي نظاـ مكافآت كحكافز عمى المستكييف

378

.81

.4150

378

.16

.8700

المادم كالمعنكم ،عمى أف يككف ىذا النظاـ عادالن كفاعالن ،ككفؽ معايير يتـ
اإلعالف عنيا كتعميميا؛ لرفع مستكيات الثقة بيف العامميف في المؤسسات

التربكية كخاصة المدارس الحككمية مف جية كبيف العامميف كالمدير ،كاإلدارة

العميا ،كأكلياء األمكر كالمجتمع المحمي ،كأخي انر الطمبة .

 .5مبادرة مديرم المدارس لتحسيف المناخ المدرسي اإليجابي؛ لرفع مستكيات
378

.87

.3800

378

1.30

.1920

378

1.42

.1560

378

.85

.3930

الثقة التنظيمية لدل المعمميف ،مف خالؿ تطبيؽ مبدأ القيادة المشتركة ،كالعمؿ
بركح الفريؽ ،كدعـ التطكر الميني لممعمميف ،كمف خالؿ تعزيز الثقة

بمياراتيـ كامكانياتيـ ،كاإلستفادة مف المعمميف مف ذكم الكفاءة كالخبرة في

صنع الق اررات.

 .6تعزيز الجيكد في المدارس لتطكير الثقة المتبادلة بيف المدارس إدارةن
كمعمميف ،كأكلياء أمكر الطمبة كالمجتمع المحمي ،عف طريؽ تفعيؿ دكر

مجالس اآلباء كاألميات ،ليتعرؼ مف خالليا المعممكف عمى ظركؼ الطمبة،

كاحتياجاتيـ كمشكالتيـ ،كالتعاكف مع أكلياء أمكرىـ لمتغمب عمى معكقات

العممية التعميمية كاالرتقاء بمدخالتيا ،كتحسيف مخرجاتيا.

* دال إحصائياً عند مستوى (.)0.05
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الثّقة التّنظيمية في المدارس الحكومية في مديرية تربية جنين من وجهة نظر المعممين
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