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ملخص: 
الكويت  جامعات  يف  التنظيمية  الثقة  درجة  عن  الك�شف  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
احلكومية واخلا�شة وعالقتها بالدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س فيها من وجهة نظرهم 
احلكومية  الكويتية  اجلامعات  التدري�س يف  اأع�شاء هيئة  ع�شوائية من  اختربت عينة  .وقد 
واخلا�شة، مبا ن�شبته )15%( من جمتمع الدرا�شة، وكان عدد عينة الدرا�شة النهائي )335( 
ع�شو هيئة تدري�س، موزعني على اجلامعات احلكومية واخلا�شة .ولتحقيق اأهداف الدرا�شة، 
اُ�شتخدم املنهج الو�شفي االرتباطي، وتطوير اأداتني هما: ا�شتبانة الثقة التنظيمية ب�شورتها 
النهائية مكونة من )30( فقرة، وا�شتبانة الدافعية ب�شورتها النهائية من )26( فقرة، ومت 

التحقق من ال�شدق والثبات الأداتي الدرا�شة .
اأن درجة الثقة التنظيمية يف جامعات الكويت احلكومية  وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة 
واخلا�شة من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س فيها جاءت مرتفعة، وكذلك درجة الدافعية 
كانت مرتفعة اأي�شًا، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية تعزى الأثر 
اجلامعة والكلية واخلربة يف الثقة التنظيمية ودرجة الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف 
جميع املجاالت، والدرجة الكلية، كما ك�شفت النتائج اأي�شًا وجود عالقة ارتباطية اإيجابية 
دالة اإح�شائيًا بني الثقة التنظيمية يف جامعات الكويت احلكومية واخلا�شة والدافعية لدى 

اأع�شاء هيئة التدري�س .
للثقة  املرتفعة  امل�شتويات  هذه  على  املحافظة  الباحثان  يقرتح  النتائج  �شوء  يف 
ب�شكل  وحتديثها  احلالية  اجلامعية  اخلطط  يف  اال�شتمرار  خالل  من  والدافعية  التنظيمية 
م�شتمر، واإجراء درا�شات و�شفية ارتباطية اأخرى على بيئات تربوية خمتلفة حول مو�شوع 
حول  درا�شات  اإجراء  كذلك  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  لدى  بالدافعية  التنظيمية  الثقة  عالقة 
عالقة الثقة التنظيمية اأو الدافعية مع متغريات جديدة غري مطروحة يف الدرا�شات ال�شابقة 

ومهمة لتح�شني البيئة التنظيمية اجلامعية .
الكلمات املفتاحية: »الثقة التنظيمية، الدافعية، اأع�شاء هيئة التدري�س، دولة الكويت« 

.
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Degree of Organizational Trust at Kuwait Public and Private 
Universities and its Relation with Faculty Members Motivation 

from their Point of View

Abstract: 
The study objective was to examine the degree of organizational trust 

at Kuwait public and private universities and its relation with faculty 
members› motivation from their point of view .A random sample was selected 
from Kuwaiti public and private universities faculty members representing 
(%15) of the total population .The final sample consisted of (335) faculty 
members distributed on Kuwaiti public and private universities .To achieve 
the objective of the study, a descriptive correlational method was used .Two 
measures were developed for data collection: the first was the organizational 
Trust questionnaire consisting of (30) items and Motivation Scale consisting 
of (26) items .Both validity and reliability for the two measures were obtained.

Results of the study indicated that the organizational trust level among 
faculty members at Kuwait public and private universities was high, and 
this applies to motivation level . Results of the study indicated no significant 
differences due to type of university, faculty and experience in organizational 
trust and motivation levels among faculty members at Kuwait public and 
private universities on all domains and the whole score .Results of the study 
indicated a positive significant correlation between organizational trust 
among faculty members at Kuwait public and private universities and their 
motivation .

In light of these results, the study recommends the need for maintaining 
these high levels of organizational trust and motivation among faculty 
members at Kuwait public and private universities by continuous use of 
current university plans and update them on regular basis .

Key words: Organizational Trust, Motivation, Faculty Members, Kuwait 
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مقدمة: 
االأداء،  عالية من  م�شتويات  اجلامعات يف حتقيق  اأ�شا�س جناح  التنظيمية  الثقة  تعد 
فع�شو هيئة التدري�س عندما ي�شعر بالثقة املتبادلة بينه وبني القادة االأكادمييني واملوظفني 
االإداريني، يقبل على عمله االأكادميي بدافعية عالية، وهمة كبرية، وي�شعى جاهداً لتطوير 
اجلامعة التي يعمل بها، وهذا بدوره يوؤدي اإىل فعالية ال�شلوك التنظيمي يف تلك اجلامعات .
اإن ممار�شة الثقة التنظيمية وح�شورها يف اجلامعات، كمفهوم نظري يعتقده العاملون، 
�شلوكياتهم  يف  تظهر  عملية  وممار�شة  التدري�س،  هيئة  واأع�شاء  والقادة،  واالإداريون، 
التنظيمية واالإدارية، ُيعُدّ من االأمور ال�رضورية يف جناح تلك اجلامعات، وحتقيق االإنتاجية 

. )Davis، Schoorman، Mayer & Tan، 2000( والفاعلية الوظيفية
تنظيمية،  لقوانني  يخ�شع  ال  نف�شيًا  التزامًا  تعك�س  اجلامعات  يف  التنظيمية  فالثقة 
يقوم كل طرف باالإميان بقدرات الطرف االآخر وكفاياته، مما ي�شمح بزيادة فر�س تبادل 
 Kowalski &( اخلربات واالأفكار واالآراء بني جميع العاملني على اختالف م�شتوياتهم

. )Cangemi، 2005
التنظيمية ودورها يف حتقيق  الثقة  اأهمية  )James، 2010( على  اأكد جيم�س  وقد 
لتحقيق  الطويل  املدى  على  اال�شتقرار  و�شمان  املوؤ�ش�شة،  اأفراد  بني  التنظيمي  التكامل 
م�شالح العاملني يف املوؤ�ش�شات، وحتقيق فاعلية املوؤ�ش�شة، فالثقة واالإنتاجية ي�شريان جنبًا 

اإىل جنب يف املوؤ�ش�شات التعليمية .
واإن اتباع املنظمات وموؤ�ش�شات التعليم العايل �شيا�شة غر�س الثقة بني العاملني فيها 
هذه  قلت  واإذا  املرغوبة،  االأهداف  لتحقيق  واالإنتاج  العمل  يف  فاعليتها  اإىل  ذلك  �شيوؤدي 
الثقة اأو غفلت املوؤ�ش�شات عن تنميتها ف�شي�شعف االأداء التنظيمي، ويوؤدي اإىل عدم حتقيق 

. )Joseph & Winston، 2005( االأهداف املرغوبة
وارتفاع  بع�شًا،  بع�شهم  بقدرات  االإميان  تر�شيخ معامل  التنظيمية على  الثقة  وتعمل 
الوظيفية لديهم  الدافعية  ارتفاع  التدري�شي واالأكادميي، وذلك من خالل  اأدائهم  م�شتويات 

. )Kowalski & Cangemi، 2005(
واإن ارتفاع الدافعية يعمل على حتريك �شلوكيات الفرد وتن�شيطها نحو العمل باأق�شى 
طاقات الفرد الإ�شباع حاجة معينة ف�شيولوجية ونف�شية خا�شة بالفرد اأو باأدائه الوظيفي، 

مما يوؤدي اإىل حتقيق االأهداف التنظيمية للموؤ�ش�شة )القريوتي، 2000( . 
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فالدافعية ت�شري اإىل العوامل الداخلية يف الفرد، والتي تعمل على حتريك �شلوكه وتدفعه 
اأهداف  لتحقيق  التنظيمي  ال�شلوك  ا�شتمرارية  على  واحلفاظ  التنظيمي،  التفاعل  عملية  اإىل 
اأنواع ال�شلوك، كما تعرب الدافعية عن احلاجة التي  معينة، وذلك عن طريق ممار�شة بع�س 

تدفع الفرد للقيام ب�شلوك ما من اأجل حتقيق هدف معني )البوهي، 2001( .
وقد اأ�شار عيا�رضة )2004( اإىل العديد من الو�شائل التي ترفع من م�شتويات الدافعية 
لدى العاملني، ومنها احلوافز املعنوية واملادية، والتعزيز االإيجابي واملكافاآت الت�شجيعية، 

وامل�شاركة باتخاذ القرار .
وبهذا فهناك العديد من العوامل التي ترفع من دافعية االأفراد نحو العمل واالإنتاج، وقد 
يكون من بينها الثقة التنظيمية املمنوحة للعاملني واأع�شاء هيئة التدري�س، والتي تتفاعل 
واالإجناز  التميز  لتحقيق  اجلامعات  تر�شمها  التي  التنظيمية  االأهداف  لتحقيق  بينها  فيما 

والتناف�شية .

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
لقد اأو�شت العديد من الدرا�شات ال�شابقة كدرا�شة اخل�شايل والتميمي )2008( ، ودرا�شة 
 )Bidarian & Jafari، 2012( وجافري  بيدارين  ودرا�شة   )James، 2010( جيمز 
الوظيفية  باملتغريات  وعالقته  اجلامعية،  املوؤ�ش�شات  يف  التنظيمية  الثقة  درا�شة  باأهمية 
والعاملني  التدري�س  الأع�شاء هيئة  العايل  واالأداء  التناف�شية  امليزة  ت�شهم يف حتقيق  التي 
يف اجلامعات، ومن اأهم هذه املتغريات التي ينبغي درا�شتها مو�شوع الدافعية لدى اأع�شاء 

هيئة التدري�س؛ ملا له دور كبري يف حتريك ال�شلوك الوظيفي لديهم .
يف  وخا�شة  اجلامعية،  البيئة  يف  التدري�شية  خربتهم  خالل  من  الباحثان  راأى  كما 
اجلامعية  االإدارة  بني  التفاعلية  العالقات  يف  التنظيمية  الثقة  اأهمية  الكويت  جامعات 
اأهمية  اآخر ال يقل  الباحثان ربط هذا املتغري مبتغري  التدري�س، لذلك حاول  واأع�شاء هيئة 
عن االأول، ويرتبط باأع�شاء هيئة التدري�س وهو متغري الدافعية، ملعرفة العالقة االرتباطية 

بني املتغريين .
وبناًء على خربة الباحثني يف التدري�س اجلامعي، واعتماداً على تو�شيات الدرا�شات 
والبحوث الرتبوية واالإدارية حول اأهمية درا�شة الثقة التنظيمية يف اجلامعات ودورها يف 
املتغريات الوظيفية والذاتية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س، فقد حتدَّدت م�شكلة الدرا�شة احلالية 
واخلا�شة  احلكومية  الكويت  جامعات  يف  التنظيمية  الثقة  درجة  عن  الك�شف  حماولة  يف 
وذلك من خالل  التدري�س فيها من وجهة نظرهم،  اأع�شاء هيئة  وعالقتها بالدافعية لدى 
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الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 
ما درجة الثقة التنظيمية يف جامعات الكويت احلكومية، واخلا�شة من وجهة نظر  ●

اأع�شاء هيئة التدري�س فيها؟ 
الثقة  ● درجة  يف   )α ≥0.05( م�شتوى  اإح�شائية عند  ذات داللة  فروق  توجد  هل 

واخلربة  اجلامعة،  ملتغريات  تعزى  واخلا�شة،  احلكومية  الكويت  جامعات  يف  التنظيمية 
االكادميية، الكلية؟ 

احلكومية  ● الكويت  جامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لدى  الدافعية  درجة  ما 
واخلا�شة من وجهة نظرهم؟ 

الدافعية  ● هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى )α ≥0.05( يف درجة 
ملتغريات  تعزى  واخلا�شة،  احلكومية  الكويت  جامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لدى 

اجلامعة، واخلربة االكادميية، والكلية؟ 
هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى )α ≥0.05( بني الثقة  ●

التدري�س  اأع�شاء هيئة  التنظيمية يف جامعات الكويت احلكومية واخلا�شة والدافعية لدى 
فيها؟ 

فرضيات الدراسة: 
تناولت الدرا�صة احلالية الفر�صيات الآتية: 

الثقة  ● درجة  يف   )α ≥0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
واخلربة  اجلامعة،  ملتغريات  تعزى  واخلا�شة،  احلكومية  الكويت  جامعات  يف  التنظيمية 

االكادميية، الكلية؟ 
الدافعية  ● درجة  يف   )α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى

ملتغريات  تعزى  واخلا�شة،  احلكومية  الكويت  جامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لدى 
اجلامعة، واخلربة االكادميية، والكلية؟ 

الثقة  ● ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى )α ≥0.05( بني 
التدري�س  اأع�شاء هيئة  التنظيمية يف جامعات الكويت احلكومية واخلا�شة والدافعية لدى 

فيها؟ 

أهداف الدراسة: 
الكويت  جامعات  يف  التنظيمية  الثقة  درجة  عن  الك�شف  اإىل  احلالية  الدرا�شة  تهدف 
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احلكومية واخلا�شة وعالقتها بالدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س فيها من وجهة نظرهم، 
ويتفرع عن الهدف الرئي�س جمموعة من الأهداف الفرعية وهي: 

واخلا�شة،  - احلكومية  الكويت  جامعات  يف  التنظيمية  الثقة  درجة  عن  الك�شف 
باالإ�شافة اإىل الك�شف عن درجة الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س .

الثقة  - درجة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  اإجابات  االإح�شائية  الفروق  عن  الك�شف 
التنظيمية درجة الدافعية ح�شب متغريات اجلامعة، واخلربة االكادميية، الكلية؟ 

الك�شف عن العالقة االرتباطية بني الثقة التنظيمية يف جامعات الكويت احلكومية  -
واخلا�شة والدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س فيها؟ 

أهمية الدراسة: 
ت�شتمد الدرا�شة اأهميتها من اأهمية اجلامعات احلكومية واخلا�شة، ودورها يف حتقيق 
التنمية املجتمعية ال�شاملة، باالإ�شافة اإىل اأهمية اأع�شاء هيئة التدري�س يف حتقيق اأهداف 
يف  العاملني  وبني  بينهم  التنظيمية  الثقة  من  مرتفع  م�شتوى  توافر  واأهمية  اجلامعات، 
اأهمية  اأهميتها من  الدرا�شة احلالية  اأكادمييني وموظفني، كما ت�شتمد  اجلامعات من قادة 
واأدائهم  التنظيمية  ل�شلوكهم  االأ�شا�س  املحرك  كونها  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لدى  الدافعية 

الوظيفي .
وتزود هذه الدرا�شة العاملني يف االإدارة اجلامعية والباحثني املتخ�ش�شني يف االإدارة 
الرتبوية مبفاهيم نظرية، ومبادئ تربوية واإدارية حول الثقة التنظيمية والدافعية املهنية 

ت�شاعدهم يف جمالهم .
ت�شاعد  �شيكومرتية  خ�شائ�س  فيها  تتحقق  حمكمة  مقايي�س  الدرا�شة  هذه  توفر  وقد 

الباحثني يف هذا املجال لال�شتفادة منها يف الدرا�شات امل�شتقبلية . 
يف  التنظيمية  الثقة  حال  هو  ملا  واقعية  و�شفية  نتائج  اأي�شًا  الدرا�شة  هذه  وتقدم 
اجلامعات الكويتية احلكومية واخلا�شة، اإ�شافة اإىل و�شف درجة الدافعية لدى اأع�شاء هيئة 
التدري�س، وقد ت�شاعد هذه النتائج القادة االأكادمييني واالإداريني يف اتخاذ القرار االإداري 

واجلامعي املنا�شب لتعزيز هذه املفاهيم لدى اأع�شاء هيئة التدري�س .

التعريفات االصطالحية واإلجرائية: 
تتحدد اأهم التعريفات ال�صطالحية والإجرائية للدرا�صة احلالية مبا ياأتي: 

الثقة التنظيمية: »هو التوقع الذي يحمله الفرد اأو املجموعة من اأن الكلمة اأو الوعد  ◄
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الذي ي�شدر عن فرد اأو جماعة باملوؤ�ش�شة ميكن االعتماد عليه، كما اأنها املدى الذي يكون 
فيه الفرد م�شتعداً اإىل اأن يعزو النوايا احل�شنة اإىل كلمات واأفعال واأقوال االأفراد االآخرين يف 
املوؤ�ش�شة« )Allbrecht، 2003( .وتعرف اإجرائيًا يف هذه الدرا�شة بالدرجة التي يحققها 
اأع�شاء هيئة لتدري�س يف اجلامعات احلكومية واخلا�شة بدولة الكويت على ا�شتبانة الثقة 

التنظيمية .
الدافعية: عّرف اأندر�شون )Anderson، 2002: 26( الدافعية باأنها: “جمموعة  ◄

ال�شلوكيات  خالل  من  وتظهر  اخلارجية  بالبيئة  تتاأثر  التي  واالهتمامات  احلاجات  من 
.وتعرف  الوظيفية”  االأهداف  حتقيق  نحو  ال�شلوك  لتوجه  الوظيفية،  والقرارات  التنظيمية 
اإجرائيًا يف هذه الدرا�شة بالدرجة التي يحققها اأع�شاء هيئة لتدري�س يف اجلامعات احلكومية 

واخلا�شة بدولة الكويت على ا�شتبانة الدافعية .
اجلامعات الكويتية: وهي اجلامعات احلكومية واخلا�شة يف دولة الكويت، ومدة  ◄

الرتبية  الكويت وكلية  الدرا�شة احلالية يف جامعة  �شنوات، ومت تطبيق  اأربع  الدرا�شة فيها 
االأ�شا�شية احلكوميتان، وخم�س جامعات خا�شة هي: جامعة اخلليج، واجلامعة االأمريكية، 
الدرا�شي  العام  ويف  بوك�شهل  وكلية  املفتوحة،  العربية  واجلامعة  اال�شرتالية،  واجلامعة 

2015/2014م .

حدود الدراسة وحمدداتها: 
تقت�رض الدرا�شة احلالية على اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعات احلكومية واخلا�شة 

بالكويت يف الف�شل الدرا�شي االأول من العام الدرا�شي 2014/ 2015م .
الدرا�شة  اإجراء  الباحثني يف  احلالية مو�شوعية  الدرا�شة  نتائج  تعميم  ومما يحد من 
احلالية ويف عملية التطبيق، وجدية عينة الدرا�شة يف اال�شتجابة الأداتي الدرا�شة، ف�شاًل عن 

توافر اخل�شائ�س ال�شيكومرتية الأداتي الدرا�شة واملتمثلة بال�شدق والثبات .

األدب النظري: 

الثقة التنظيمية: 

الداخلي  امل�شتوى  على  ومتيزها  املوؤ�ش�شات،  جناح  اأ�شا�س  التنظيمية  الثقة  تعد 
واخلارجي، ويعود ذلك اإىل اأهمية الثقة التنظيمية يف غر�س روح الت�شحية والتفاين من اأجل 
العمل واالإنتاج، ووجود مناخ من الثقة املتبادلة بني االإدارة والعاملني، رمبا يكون العن�رض 

احلا�شم يف حتقيق االأهداف التنظيمية بكفاءة .
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وقد ورد العديد من تعريفات الثقة التنظيمية، فقد عرفها ال�شلطان )2002، �س172( 
باأنها: »اإميان الفرد بال�شمعة احل�شنة لالآخرين، وباأنهم �شيقدمون جهوداً تتالءم مع اأهداف 
 )Errol & Bruce، 2005، p: 22( املنظمة« .اأما اإيرول وجوزيف وبور�س ووين�شتون
الو�شول حلد من  اإىل  اأو اجلماعة توؤدي  للفرد  “نتائج مرغوبة  التنظيمية:  الثقة  اأن  فريون 
 Arslan، 2009، p:( املعقولية يف الوعود التي ميكن االعتماد عليها” .ويعرفها اأر�شالن
“عملية ي�شعر من خاللها العاملني يف املوؤ�ش�شة ببع�شهم بع�شًا يف جو قائم  باأنها:   )274
على االأمانة والوالء واملعتقدات” .وعّرف اوكبوقبا )Okpogpa، 2011، P: 43( الثقة 

التنظيمية باأنها عن�رض اأ�شا�شي يف املحافظة على التوا�شل بني االأفراد وفاعلية املنظمة .
وت�شهم الثقة التنظيمية يف اإيجاد جو من التعاون وحتقيق االأهداف، وت�شاعد يف عملية 
املراقبة خالل املوؤ�ش�شة، وكذلك يف بناء الثقة يف جهود املراقبة، من خالل اإيجاد التوازن 
للتاأكد من ا�شتجابة االأع�شاء، ومواكبتهم للتعليمات واالأوامر الداخلية، وحينها ت�شبح الثقة 
منطًا للرقابة الرمزية، والتي تعمل على تقليل املعوقات داخل املوؤ�ش�شة )الفهداوي، 2005(.
التنظيمية،  الثقة  اأهمية   )Yilmaz & Atalay، 2009( ويلماز  اأتالي  وبنّي 
وتاأثريها االإيجابي على االإدارة والعاملني، وحدد هذه الفوائد باأربعة جوانب هي: ت�شاعد 
يف عمل اإدارة املنظمة، وت�شهل اإمكانية مواجهة االأخطار، وت�شهل اال�شتخدام االأمثل للموارد، 

وتوؤثر يف جميع اأن�شطة املنظمة .

الــدافعـية: 

يف  واجلماعات  االأفراد  �شلوك  توجيه  يف  وحيوي  مهم  بدور  الفردية  الدوافع  تقوم 
املنظمات، وتوجيه االأداء نحو التميز واالإتقان، فتميز االأداء اجلامعي واملوؤ�ش�شات التعليمية 
الدافعية لدى  الكايف من  القدر  االإدارة على توفري  واملنظمات املختلفة يعتمد على مقدرة 
االأفراد، وو�شع نظام فّعال للحافز الذي يوجه الإثارة الدوافع التي بدورها تدفع العاملني 

لالإنتاج وحتقق لهم الر�شا عن ذلك العمل )ال�شبلي والن�شور، 2009( .
اإذ  ال�شلوكية،  املدر�شة  منظري  عند  العمل  يف  االإن�شانية  بالدوافع  االهتمام  بداأ  وقد 
اأ�شاروا اإىل طبيعة الدوافع يف العمل االإداري واملوؤ�ش�شي، وتاأثريها النف�شي وال�شلوكي على 

العاملني، كما در�شوا العوامل املوؤثر بالدافعية لدى العاملني )عبا�س، 2009( .
 ،2001( الطويل  تعريف  منها  الدافعية،  تعريفات  من  العديد  اإىل  الباحثون  واأ�شار 
�س، 180( باأنها: »حالة داخلية ال تالحظ مبا�رضة ولكن يالحظ اأثرها يف ال�شلوك، لذا فان 
فالدافعية مكونة من  اللفظي،  اأو غري  اللفظي  �شلوكه يف جانبه  ت�شت�شف من  الفرد  دافعية 
.وتعريف ع�شكر )2005، �س،  االأفراد وحتركهم«  اأو مكافحة داخلية تن�شط  ظروف ن�شال 
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. 126( باأنها: »التاأثري املقوي الذي يطيل ال�شلوك املرغوب �شائداً مع االآخرين« 
من  حالة  تولد  بدورها  والتي  للفرد،  الداخلية  احلاجات  من  الدافعية  عملية  وتبداأ 
القلق، بعدها يختار الفرد هدفًا، ومنط ال�شلوك الذي مت اختياره يتاأثر بتقومي الفرد للقدرات 
النجاح  حقق  الأنه  الالحقة،  املرات  يف  وتعميمه  الهدف  لتحقيق  فاعلية  االأكرث  وال�شلوك 
)Gibson، 1994( ، ويرى ال�شعود )2009( اأن تطوير الدافعية عند العاملني وتعزيزها 

يتطلب االهتمام بالعوائد املالية، واملكا�شب املعنوية، واملكا�شب االجتماعية .

الدراسات السابقة: 
التنظيمية  الثقة  وهما  الدرا�شة،  مبتغريْي  ال�شلة  ذات  ال�شابقة  الدرا�شات  تناولنا 
اإىل  الأقدم  من  الزمني  الت�صل�صل  ح�صب  ال�صابقة  الدرا�صات  ُعر�صت  حيث  والدافعية، 

الأحدث، وذلك على النحو الآتي: 
بالن�شبة ملتغري الثقة التنظيمية فقد اأجرى اخل�صايل والتميمي (2008) درا�شة هدفت 
االأردنية  اجلامعات  يف  املعرفة  ا�شرتاتيجية  حتديد  يف  التنظيمية  الثقة  عالقة  تعرف  اإىل 
يف  العاملني  االأكادمييني  من  هيئة  ع�شو   )336( من  الدرا�شة  جمتمع  وتكون  اخلا�شة، 
االأق�شام العلمية يف )13( جامعة خا�شة يف اململكة االأردنية الها�شمية، وُجمعت البيانات 
وال�شلوك  بالثقة  واجلدارة  للثقة  )اال�شتعداد  ت�شمنت  الغر�س،  لهذا  �شممت  ا�شتبانة  من 
التعاوين( واأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل وجود عالقة ارتباطية اإيجابية ذات داللة اإح�شائية 
بني ا�شرتاتيجية التوجه نحو االأفراد والتوجه نحو النظام يف اإدارة املعرفة، ووجود تاأثري 
ال�شرتاتيجية  اخلا�شة  االأردنية  اجلامعات  اختيار  يف  اجلماعة  اأفراد  بني  للثقة  معنوي 
اإدارة املعرفة، ووجود فروق ذات داللة اإح�شائية جلميع عنا�رض الثقة بني اأفراد اجلماعة، 
واختيار اجلامعات االأردنية اخلا�شة ال�شرتاتيجية التوجيه نحو االأفراد يف اإدارة املعرفة، 
اأفراد اجلماعة، واختيار  الثقة بني  اإح�شائية بني جميع عنا�رض  ووجود فروق ذات داللة 

اجلامعات ال�شرتاتيجية التوجه نحو النظام يف اإدارة املعرفة.
وعالقتها  التنظيمية  الثقة  عن  الك�شف  اإىل   (James, 2010) جيمز  درا�شة  وهدفت 
الدرا�شة من  االأمريكية، وتكونت عينة  اأيوا  الوظيفية يف جامعات والية  ببع�س املتغريات 
اأمريكا،  يف  اأيوا  بوالية  واخلا�شة  احلكومية  اجلامعات  يف  تدري�س  هيئة  ع�شو   )3070(
وُطبِّقت عليهم ا�شتبانة الثقة التنظيمية التي ت�شم ق�شمني: الق�شم االأول ي�شتمل على فقرات 
لقيا�س الثقة التنظيمية، والق�شم الثاين ي�شتمل على املتغريات الوظيفية كاالأداء والفاعلية 
الوظيفية واالإبداع، وك�شفت نتائج الدرا�شة االأثر االإيجابي للثقة التنظيمية على م�شتويات 
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عالية من االأداء التنظيمي والتناف�شي، والفاعلية التنظيمية واال�شتقرار والدميومة واالإبداع 
الأع�شاء هيئة التدري�س.

ال�شائدة يف  التنظيمية  الثقافة  اإىل درجة  التعرف   (2011) ال�رشحاين  وهدفت درا�شة 
جامعتي اجلوف وحائل من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س وعالقتها بدافعيتهم للعمل.مت 
اختيار عينة الدرا�شة بالطريقة الع�شوائية الطبقية مبجموع )468( ع�شو هيئة تدري�س يف 
جامعتي حائل واجلوف يف اململكة العربية ال�شعودية، ولتحقيق اأهداف الدرا�شة، مت تطوير 
اأداتني هما: ا�شتبانة الثقافة التنظيمية، وا�شتبانة دافعية العمل لدى اأع�شاء هيئة التدري�س، 
وك�شفت النتائج اأن تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة جاءت مرتفعة على درجة ممار�شة الثقافة 
اإح�شائية بني  داللة  ذات  ايجابية  ارتباطية  هناك عالقة  واأن  العمل،  ودافعية  التنظيمية، 
بدافعية  املتعلقة  النتائج  ك�شفت  كما  جماالتها،  بجميع  التنظيمية  الثقافة  وبني  الدافعية 
الأثر  تعزى  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  عن  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لدى  العمل 
الفروق  االأكادميية، وجاءت  الرتبة  اإح�شائية تعزى الأثر  اجلن�س، ووجود فروق ذات داللة 
الأثر  تعزى  اإح�شائية  ذات داللة  فروق  واأ�شتاذ.وعدم وجود  م�شارك  اأ�شتاذ  ل�شالح كل من 

�شنوات اخلربة.
واأجرى مالوك (Malok, 2012) درا�شة هدفت اإىل البحث يف العالقة بني منط القيادة 
والدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعتني حكومتني يف جمهورية جنوب ال�شودان، 
)67( ع�شو  العوامل واملقابالت من خالل  اال�شتبانة متعددة  الدرا�شة عن طريق  واأجريت 
متت   ، نوعية(  )عينة  اأع�شاء  واأربعة  اال�شتبانة،  عليهم  طبقت  كمية(  )عينة  تدري�س  هيئة 
مقابلتهم، وك�شفت الدرا�شة عن وجود عالقة ايجابية بني القيادة الفاعلة ودافعية اأع�شاء 
هيئة التدري�س كما واأظهرت املقابالت اأن دافعية اأع�شاء هيئة التدري�س للبقاء يف عملهم 

مرتبطة بفر�س النمو املهني املتوافرة.
وقام بيدارين وجافري (Bidarian & Jafari, 2012) باإجراء درا�شة هدفت اإىل الك�شف 
عن العالقة بني العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية )ال�شخ�شية واملنظمة( ، ولتحقيق اأهداف 
الدرا�شة مت تطوير ا�شتبانتني: ا�شتبانة العدالة التنظيمية لـبيجري )Beugre( ، وا�شتبانة 
يف  موظفًا   )250( من  تكونت  عينة  على  وطبِّقت   ،  )Rooder( لـرودر  التنظيمية  الثقة 
جامعة اأزاد االإ�شالمية، يف طهران، يف اإيران.واأظهرت الدرا�شة عالقة ارتباطيه اإيجابية ذات 

معنى بني العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية.
واأجرت كل من هوبز وهويل (Hoppes & Holley, 2014) درا�شة حاولت الك�شف عن 
العالقة بني الثقة التنظيمية وبع�س املتغريات املتعلقة باملناخ اجلامعي واتخاذ القرارات 
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وال�شفافية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعات، وتاأثري الثقة التنظيمية على العالقة 
اأُجريت مقابالت وا�شعة  الدرا�شة،  اأهداف  التدري�س واالإداريني، ولتحقيق  اأع�شاء هيئة  بني 
النطاق، واأخذت املالحظات، وُحلِّلت الوثائق الأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة جولدن قيت 
التدري�س  اأع�شاء هيئة  اأن ت�شورات  النتائج كيف  االأمريكية.واأظهرت  �شان فران�شي�شكو  يف 
اإيجابًا  حول املناخ االآمن للحرم اجلامعي وامل�شاركة يف اتخاذ القرارات وال�شفافية توؤثر 

يف الثقة التنظيمية لديهم.
واأجرى ليان (Lian, 2014) درا�شة هدفت اإىل البحث عن العوامل املوؤثرة يف دافعية 
اأع�شاء هيئة التدري�س للم�شاركة يف برامج التطوير املهني )F.D.P( يف جامعة كاليفورنيا 
بالواليات االأمريكية املتحدة، وقد �شارك يف هذه الدرا�شة )892( ع�شو هيئة تدري�س يعملون 
مت اأداة ا�شتطالع على االنرتنت تقي�س  يف جامعة كاليفورنيا االأمريكية والإمتام الدرا�شة �شمِّ
دافعية اأع�شاء هيئة التدري�س لربامج التطوير املهني يف اجلامعة.واأظهرت النتائج اأن هناك 
عالقة ايجابية بني الدافعية والفائدة املتوقعة من برامج التطوير املهني لدى اأع�شاء هيئة 

التدري�س يف جامعة كاليفورنيا.
التعقيب على الدراسات السابقة: 

يظهر من خالل تناول الدرا�شات ال�شابقة ذات ال�شلة بالثقة التنظيمية والدافعية لدى 
التنظيمية وعالقتها ببع�س  الثقة  تناول  اأن بع�شها  التدري�س يف اجلامعات  اأع�شاء هيئة 
ببع�س  مع   )James، 2010( جيمز  درا�شة  يف  كما  والتنظيمية  الوظيفية  املتغريات 
مع   )Bidarian & Jafari، 2012( وجافري  بيدارين  ودرا�شة  الوظيفية،  املتغريات 

العدالة التنظيمية.
كما تبني اأن بع�س الدرا�شات تناولت الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س وعالقتها 
ببع�س املتغريات كما يف درا�شة ال�رضحاين )2011( مع الثقافة التنظيمية، ودرا�شة مالوك 

)Malok، 2012( مع منط القيادة.
وبهذا فقد متيزت الدرا�شة احلالية يف هدفها الذي يحاول الك�شف عن العالقة االرتباطية 
بني متغريين مل ُيدر�شا من قبل، كما تتميز هذه الدرا�شة يف جمتمعها وبيئتها، اإذ مل جُتر مثل 
هذه الدرا�شة يف البيئة الكويتية، ويف جمتمع اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعات احلكومية 

واخلا�شة بالكويت.
الطريقة واإلجراءات: 

منهجية الدراسة: 

اإذ ُو�شفت الثقة التنظيمية وعالقتها بالدافعية  اُ�شتخدم املنهج الو�شفي االرتباطي، 
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لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعات احلكومية واخلا�شة بالكويت، ويعد هذه املنهج 
اأن�شب املناهج امل�شتخدمة يف مثل هذه الدرا�شة.

جمتمع الدراسة: 

الكويتية  اجلامعات  يف  جميعهم  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون 
احلكومية واخلا�شة، اإذ يبلغ عددهم )2125( ع�شو هيئة تدري�س، موزعني على اجلامعات 
2015/2014م.ففي جامعة الكويت يبلغ عددهم  احلكومية واخلا�شة يف العام الدرا�شي 
)1391( ع�شو هيئة تدري�س، ويف جامعة اخلليج )71( ع�شو هيئة تدري�س، ويف اجلامعة 
تدري�س،  هيئة  ع�شو   )63( اال�شرتالية  اجلامعة  ويف  تدري�س،  هيئة  ع�شو   )98( االأمريكية 
واجلامعة العربية املفتوحة )93( ع�شو هيئة تدري�س، وكلية بوك�شهل للبنات )59( ، وكلية 

الرتبية االأ�شا�شية )350( ع�شو هيئة تدري�س.

عينة الدراسة: 

الكويتية احلكومية  التدري�س يف اجلامعات  اأع�شاء هيئة  اختريت عينة ع�شوائية من 
النهائي  الدرا�شة  عينة  عدد  وكان  الدرا�شة،  املجتمع  من   )%15( ن�شبته  مبا  واخلا�شة، 
متغريات  ح�شب  الدرا�شة  عينة  توزيع  يو�شح   )1( واجلدول  تدري�س،  هيئة  ع�شو   )335(

اجلامعة، واخلربة االأكادميية، والكلية.
الجدول (1) 

توزع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الكويتية
موزعين حسب الجنس والجامعة والكلية والخبرة والرتبة

الن�صبةالتكرارالفئاتاملتغري

اجلامعة
28484.8حكومية

5115.2خا�شة

اخلربة االأكادميية
10230.4اأقل من 5 �شنوات

13740.9من 5 �شنوات- اأقل من 10 �شنوات

9628.7من 10 �شنوات فاأكرث

الكلية
5315.8كليات العلوم التطبيقية والفيزيائية

28284.2كليات العلوم االإن�شانية واالجتماعية

335100.0املجموع
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أداتا الدراسة: 

لتحقيق اأهداف الدرا�شة ُطوِّرت اأداتان، االأوىل: للك�شف عن الثقة التنظيمية يف اجلامعات 
احلكومية واخلا�شة، والثانية: للك�شف عن الدافعية املهنية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س، كما 

مت التحقق من موؤ�رضات ال�شدق والثبات لهما، وذلك على النحو االآتي: 

استبانة الثقة التنظيمية: 

يف �شوء اطالع الباحثني على االأدب النظري والدرا�شات ال�شابقة ذات ال�شلة بالثقة 
 ،  )James، 2010( ودرا�شة جيمز   ،  )2008( والتميمي  اخل�شايل  درا�شة  مثل  التنظيمية 
ودرا�شة بيدارين وجافري )Bidarian & Jafari، 2012( ، طوِّرت ا�شتبانة للك�شف عن 
درجة الثقة التنظيمية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س اُعتمد يف تطبيقها على تدريج خما�شي: 

)اأوافق ب�شدة، اأوافق، حمايد، اأعار�س، اأعار�س ب�شدة(.
وقد تكونت ا�شتبانة الثقة التنظيمية ب�شورتها االأولية من )36( فقرة، موزعة اإىل ثالثة 
وفقراته  بالزمالء،  الثقة  وجمال   ،  )15-1( وفقراته  بالرئي�س،  الثقة  جمال  هي:  جماالت 

)16-23( ، وجمال الثقة باالإدارة اجلامعية، وفقراته )36-24(.

صدق استبانة الثقة التنظيمية: 

للتحقق من دالالت �شدق املحتوى ال�شتبانة الثقة التنظيمية، ُعر�شت على جمموعة 
وذلك  والكويت،  باالأردن،  واخلا�شة  احلكومية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من 
اآراء  اللغوية، ويف �شوء  ال�شياغة  والتاأكد من  املرادة،  لل�شمة  الفقرات  لتحديد مدى متثيل 
اأو االإبقاء على الفقرات، وقد و�شع الباحثان ن�شبة  املحكمني مت القيام بالتعديل واحلذف 

اتفاق )80%( من اآراء اخلرباء الإجراء التعديالت املطلوبة.
وكانت اأهم التعديالت حذف كلمة العميد/ الرئي�س من كل فقرة، الأنه مت التعبري عنها 
يف عنوان املجال، واقت�شار الفقرة على فكرة واحدة كما يف الفقرات يف اال�شتبانة االأولية، 
والتي حتمل االأرقام االآتية: )3، 8، 14، 20، 21، 23، 28، 35( ، فقد ُعدِّلت هذه الفقرات 
لتعرب عن فكرة واحدة، وحذف الفقرات التي حتمل الرقم يف اال�شتبانة االأولية )2، 9، 10، 

31( الأنها مكررة، وتعديل �شياغة بع�س من الفقرات، وت�شحيح االأخطاء اللغوية.
اإىل  )30( فقرة، موزعة  النهائية من  التنظيمية ب�شورتها  الثقة  ا�شتبانة  وقد تكونت 
بالزمالء،  الثقة  وجمال   ،  )11-1( وفقراته  بالرئي�س،  الثقة  جمال  هي:  جماالت  ثالثة 

وفقراته )12-18( ، وجمال الثقة باالإدارة اجلامعية، وفقراته )30-19(.



2015 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الثالث - ع )12( - تشرين 

145

ثبات استبانة الثقة التنظيمية: 

اُ�صتخرج ثبات املقيا�س بطريقتني: 
طريقة اإعادة االختبار )test- retest( ، وذلك بتطبيق املقيا�س على عينة قوامها  -

)30( ع�شو هيئة تدري�س من خارج عينة الدرا�شة، واأُعيد تطبيق املقيا�س على العينة نف�شها 
ارتباط بري�شون حل�شاب معامل  االأول، وا�شُتخرج معامل  التطبيق  اأ�شبوعني من  بعد مرور 

ثبات اال�شتجابة بني التطبيقني، وبلغ معامل الثبات الكلي بهذه الطريقة )0.91(.
الداخلي  - االت�شاق  معامل  الإيجاد  وذلك  األفا،  كرونباخ  بطريقة  الثبات  ُح�شب  كما 

للمقيا�س، وقد بلغ معامل الثبات الكلي بهذه الطريقة )0.89(.
الجدول (2) 

معامل ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي كرونباخ ألفا لمجاالت مقياس الثقة التنظيمية ودرجته الكلية

الت�صاق الداخليثبات الإعادةاملجال

0.920.83الثقة بالرئي�س املبا�رض

0.900.85الثقة بالزمالء واملوظفني

0.880.87الثقة باالإدارة اجلامعية

0.910.89الثقة التنظيمية ككل

استبانة الدافعية: 

ُطوِّرت ا�شتبانة الدافعية، وذلك بالرجوع اإىل االأدب النظري اخلا�س مبو�شوع الدرا�شة 
.)Malok، 2012( ودرا�شة مالوك ، )والدرا�شات ال�شابقة مثل: درا�شة ال�رضحاين )2011

تكونت  وقد  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  لدى  الدافعية  ا�شتبانة  طوِّرت  �شبق  ما  �شوء  ويف 
اأع�شاء هيئة التدري�س، واعتمد يف  اال�شتبانة من )30( فقرة تقي�س الدرجة الكلية لدافعية 

تطبيقها على تدريج خما�شي: )اأوافق ب�شدة، اأوافق، حمايد، اأعار�س، اأعار�س ب�شدة(.

صدق استبانة الدافعية: 

للتحقق من دالالت �شدق املحتوى ال�شتبانة الثقة التنظيمية، ُعر�شت على جمموعة 
وذلك  والكويت،  باالأردن،  واخلا�شة  احلكومية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من 
اآراء  اللغوية، ويف �شوء  ال�شياغة  والتاأكد من  املرادة،  لل�شمة  الفقرات  لتحديد مدى متثيل 
اأو االإبقاء على الفقرات، وقد و�شع الباحثان ن�شبة  املحكمني مت القيام بالتعديل واحلذف 
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اتفاق )80%( من اآراء اخلرباء الإجراء التعديالت املطلوبة.
كانت اأهم التعديالت اقت�شار الفقرة على فكرة واحدة كما يف فقرة )28( يف اال�شتبانة 
االأولية، فقد ُعدِّلت هذه الفقرة لتعرب عن فكرة واحدة، وُحذفت الفقرات التي حتمل الرقم يف 
حت  اال�شتبانة االأولية )9، 18، 20، 22( الأنها مكررة، وُعدِّلت �شياغة بع�س الفقرات، و�شحِّ

االأخطاء اللغوية.
وقد تكونت ا�شتبانة الدافعية ب�شورتها النهائية من )26( فقرة، تقي�س الدرجة الكلية 

للدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الكويتية احلكومية واخلا�شة.

ثبات استبانة الدافعية: 

اُ�صتخرج ثبات املقيا�س بطريقتني: 
طريقة اإعادة االختبار )test- retest( ، وذلك بتطبيق املقيا�س على عينة قوامها  -

)30( ع�شو هيئة تدري�س من خارج عينة الدرا�شة، واأعيد تطبيق املقيا�س على العينة نف�شها 
ارتباط بري�شون حل�شاب معامل  وا�شتخدم معامل  االأول،  التطبيق  اأ�شبوعني من  بعد مرور 
وهو   ،  )0.90( الطريقة  بهذه  الثبات  معامل  كان  حيث  التطبيقني،  بني  اال�شتجابة  ثبات 

معامل ثبات مرتفع، وهو موؤ�رض على �شالحية املقيا�س للتطبيق.
كما ُح�شب الثبات بطريقة كرونباخ األفا على االختبار القبلي، وذلك الإيجاد معامل  -

، وهو معامل   )0.87( الطريقة  الثبات بهذه  للمقيا�س.حيث كان معامل  الداخلي  االت�شاق 
ثبات مرتفع، وهو موؤ�رض على �شالحية املقيا�س للتطبيق.

طريقة تصحيح استبانيت الدراسة: 

البدائل،  من  بديل  لكل  تعطى  التي  الدرجات  اأ�شا�س  على  الدرا�شة  ا�شتبانتا  حت  حِّ �شُ
وفق �شلم خما�شي لتقدير درجات الثقة التنظيمية والدافعية وهي: اأوافق ب�شدة ويعطي )5( 
درجات، واأوافق ويعطي )4( درجات، وحمايد ويعطي )3( درجات، واأعار�س ويعطي )2( 
درجة، واأعار�س ب�شدة ويعطي )1( درجة.واأُعطيت الدرجات االآتية على التوايل: 5، 4، 3، 2، 

1، وُح�شب مدى كل من هذه امل�شتويات وفق املعادلة االآتية: 
امل�شتوى = القيمة العليا للبديل – القيمة الدنيا للبديل

                                          عدد امل�شتويات
1.33  =       4    =   1 - 5  = 

3              3         
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وبذلك تكون درجة الثقة التنظيمية اأو الدافعية على النحو الآتي: 
امل�شتوى املنخف�س: )2.33-1(.. 1
امل�شتوى املتو�شط: )3.67-2.34(.. 2
امل�شتوى املرتفع : )3.68 – 5(.. 3

متغريات الدراسة: 

ت�صتمل الدرا�صة على املتغريات الآتية: 
املتغريات الرئي�صة: . 1
م�شتوى الثقة التنظيمية: وتت�شمن ثالث م�شتويات: )منخف�س، متو�شط، مرتفع(. -
م�شتوى الدافعية: وتت�شمن ثالث م�شتويات: )منخف�س، متو�شط، مرتفع(. -
املتغريات الو�صيطة: . 2
اجلامعة: وله فئتان: )حكومية، وخا�شة(. -
)اأقل من خم�س  - و   ، �شنوات(  )اأقل من خم�س  فئات:  وله ثالث  االأكادميية:  اخلربة 

�شنوات – 10 �شنوات( ، و )10 �شنوات فاأكرث(.
الكلية: وله فئتان: )كليات العلوم التطبيقية والفيزيائية، وكليات العلوم االإن�شانية  -

واالجتماعية(.

إجراءات الدراسة: 
الدرا�شات  ُجمعت  كما  والدافعية،  التنظيمية  بالثقة  املتعلق  النظري  االأدب  �شيغ 
نِّفت وُرتِّبت زمانيًا من االأقدم اإىل االأحدث، ثم اتبعت االإجراءات االآتية للو�شول  ال�شابقة، و�شُ

اإىل النتائج وهي كما ياأتي: 
طوِّرت ا�شتبانة الثقة التنظيمية وا�شتبانة الدافعية وحتقيق اخل�شائ�س ال�شيكومرتية  -

الأداتي الدرا�شة، وذلك من خالل التاأكد من �شدقهما، وثباتهما.
توزيع اال�شتبانات على اأفراد عينة الدرا�شة، ثم جمع املعلومات الالزمة، واإدخالها  -

 ،  )SPSS( االإح�شائية  الرزمة  برنامج  با�شتخدام  البيانات  وحتليل  احلا�شوب،  ذاكرة  اإىل 
 Statistical Package Social( وهو اخت�شار للرزمة االإح�شائية للعلوم االجتماعية

اإىل النتائج ومناق�شتها وو�شع التو�شيات. Science( والو�شول 
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املعاجلة اإلحصائية: 
اُ�صتخدمت املعاجلات الإح�صائية الآتية: 

واالنحرافات . 1 احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  والثالث  االول  ال�شوؤالني  عن  لالإجابة 
املعيارية.

واملتعدد . 2 الثالثي  التباين  حتليل  ُح�شب  والرابع  الثاين  ال�شوؤالني  عن  لالإجابة 
 )Three Way ANOVA & MANOVA(

لالإجابة عن ال�شوؤال اخلام�س ُح�شب معامل ارتباط بري�شون.. 3
نتائــج الدراســــة ومناقشتها: 

التنظيمية يف جامعات  ◄ الثقة  درجة  ما  االأول ومناق�شتها:  ال�شوؤال  نتائج 
الكويت احلكومية واخلا�صة من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س فيها؟ 

املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
لدرجة الثقة التنظيمية يف جامعات الكويت احلكومية واخلا�شة من وجهة نظر اأع�شاء هيئة 

التدري�س فيها، واجلدول )3( يو�شح ذلك.
الجدول (3) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية 
والخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملجالالرقمالرتبة

مرتفع3.960.888الثقة بالزمالء واملوظفني12
مرتفع3.930.857الثقة بالرئي�س املبا�رض21
مرتفع3.890.820الثقة باالإدارة اجلامعية33

مرتفع3.920.816الثقة التنظيمية ككل

يبني اجلدول )3( اأن درجة الثقة التنظيمية يف جامعات الكويت احلكومية واخلا�شة 
احل�شابي  املتو�شط  بلغ  حيث  مرتفعة،  جاءت  فيها  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  نظر  وجهة  من 
بالزمالء  الثقة  جمال  وجاء   ،  )0.816( معياري  وبانحراف   ،  )3.92( الكلية  للدرجة 
واملوظفني يف املرتبة االأوىل باأعلى متو�شط ح�شابي بلغ )3.96( ، بينما جاء جمال الثقة 

باالإدارة اجلامعية يف املرتبة االأخرية ومبتو�شط ح�شابي بلغ )3.89(.
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واملرتفع  االإيجابي  التنظيمية  الثقة  م�شتوى  احلايل  ال�شوؤال  نتيجة  خالل  من  يتبني 
الذي تتمتع به االإدارة اجلامعية يف اجلامعات احلكومية واخلا�شة يف الكويت، ورمبا يعود 
االأكادميني  القادة  بني  املتبادلة  االإيجابية  العالقة  اإىل  التنظيمية  الثقة  م�شتوى  ارتفاع 
اأع�شاء  حتقيق  اأبرزها  ومن  االأ�شباب،  من  العديد  اإىل  باالإ�شافة  التدري�س،  هيئة  واأع�شاء 
هيئة التدري�س لطموحاتهم االأكادميية واملهنية يف �شوء االإدارة التي يعملون حتت مظلتها، 
و�شعورهم بكيانهم ومكانتهم العلمية يف ظل تلك االإدارة اجلامعية، وهذا يوؤدي اإىل ارتفاع 

م�شتويات الثقة التنظيمية باالإدارات اجلامعية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س.
ورمبا يعود ال�شبب يف هذه النتيجة اإىل اإميان اأع�شاء هيئة التدري�س بكفايات االإدارات 
اجلامعية املهنية، واعتقادهم بقدرات االإدارات اجلامعية مما يوؤدي اإىل ارتفاع درجة الثقة 
وكاجنيمي  كلو�شكي  من  كل  يرى  املقام  هذا  ويف  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  لدى  التنظيمية 
)Kowalski & Cangemi، 2005( اأن الثقة التنظيمية يف اجلامعات تعك�س التزامًا 
نف�شيًا ال يخ�شع لقوانني تنظيمية، يقوم كل طرف باالإميان بقدرات وكفايات الطرف االآخر، 
مما ي�شمح بزيادة فر�س تبادل اخلربات واالأفكار واالآراء بني جميع العاملني على اختالف 

م�شتوياتهم.
اتفقت نتائج هذا ال�شوؤال مع نتائج درا�شة باتريك )Patrick، 2006( ، حيث تو�شلت 

نتائجها اإىل اأن م�شتوى الثقة التنظيمية مرتفعًا.
نتائج ال�شوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى  ◄

احلكومية  الكويت  جامعات  التنظيمية يف  الثقة  درجة  = α( يف   0.05(
واخلا�صة، تعزى ملتغريات اجلامعة، واخلربة الكادميية، الكلية؟ 

املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
الكويت احلكومية واخلا�شة تبعًا ملتغريات اجلامعة،  التنظيمية يف جامعات  الثقة  لدرجة 

واخلربة االأكادميية والكلية، واجلدول )4( يو�شح ذلك.
الجدول (4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية 
والخاصة تبعًا لمتغيرات الجامعة، والخبرة األكاديمية والكلية

الثقة بالرئي�س امل�صتوىاملتغري
املبا�رش

الثقة بالزمالء 
واملوظفني

الثقة بالإدارة 
اجلامعية

الثقة 
التنظيمية ككل

حكوميةاجلامعة
3.943.973.903.93�س

0.8570.8900.8240.818ع
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الثقة بالرئي�س امل�صتوىاملتغري
املبا�رش

الثقة بالزمالء 
واملوظفني

الثقة بالإدارة 
اجلامعية

الثقة 
التنظيمية ككل

خا�شةاجلامعة
3.883.903.823.86�س

0.8600.8820.8060.813ع

الكلية

العلوم التطبيقية 
والفيزيائية

3.933.943.833.89�س

0.8670.9000.8280.817ع

العلوم االإن�شانية 
واالجتماعية

3.933.963.903.93�س

0.8560.8880.8200.817ع

اخلربة

اأقل من 5 �شنوات
3.954.013.913.95�س

0.8410.8910.8120.798ع

من 5 �شنوات- اأقل 
من 10 �شنوات

3.974.003.953.97�س

0.8660.8840.8280.828ع

من 10 �شنوات 
فاأكرث

3.853.843.793.83�س

0.8630.8900.8180.819ع

س= المتوسط الحسابي ع=االنحراف المعياري

املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )4( اجلدول  يبني 
فئات  اختالف  ب�شبب  واخلا�شة  احلكومية  الكويت  جامعات  يف  التنظيمية  الثقة  لدرجة 

متغريات اجلامعة، واخلربة االأكادميية والكلية.
ولبيان داللة الفروق االإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية مت ا�شتخدام حتليل التباين 

الثالثي املتعدد على املجاالت كما يف اجلدول )5( : 
الجدول (5) 

تحليل التباين الثاثي المتعدد ألثر الجامعة، والخبرة األكاديمية والكلية
على مجاالت مقياس الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة

جمموع املجالتم�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

اجلامعة
هوتلنج=0.002

ح=0.889

0.28510.2850.3850.535الثقة بالرئي�س املبا�رض

0.47510.4750.6000.439الثقة بالزمالء واملوظفني

0.25910.2590.3830.536الثقة باالإدارة اجلامعية
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جمموع املجالتم�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

الكلية
هوتلنج=0.004

ح=0.718

0.01410.0140.0190.892الثقة بالرئي�س املبا�رض

0.00110.0010.0010.979الثقة بالزمالء واملوظفني

0.09310.0930.1380.710الثقة باالإدارة اجلامعية

اخلربة
ويلك�س=0.985

ح=0.527

0.95520.4770.6460.525الثقة بالرئي�س املبا�رض

2.13921.0701.3520.260الثقة بالزمالء واملوظفني

1.65820.8291.2280.294الثقة باالإدارة اجلامعية

اخلطاأ
244.0183300.739الثقة بالرئي�س املبا�رض

261.1243300.791الثقة بالزمالء واملوظفني

222.7023300.675الثقة باالإدارة اجلامعية

الكلي

245.152334الثقة بالرئي�س املبا�رض

263.511334الثقة بالزمالء واملوظفني

224.695334الثقة باالإدارة اجلامعية

يتبين من الجدول )5( اآلتي: 

عدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية )α = 0.05( ، تعزى الأثر اجلامعة يف جميع  -
املجاالت.

عدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية )α= 0.05( ، تعزى الأثر الكلية يف جميع  -
املجاالت.

عدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية )α = 0.05( ، تعزى الأثر اخلربة يف جميع  -
املجاالت.

يتبني من هذه النتيجة اأن الفروق يف اخلربات والكليات واجلامعات تال�شت، واقرتبت 
اإجابات اأع�شاء هيئة التدري�س من بع�شها بع�شًا، يف وجهات نظرهم حول الثقة التنظيمية 
يف جامعاتهم، ورمبا يعود ال�شبب يف ذلك اإىل اتفاق عينة الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�س 
يف البيئة االأكادميية والبيئة االجتماعية يف جامعات الكويت، حيث اإن الت�شابه يف اأنظمة 
هيئة  اأع�شاء  بني  اإح�شائية  فروق  وجود  عدم  يف  �شاهمت  الكويت  يف  اجلامعية  االإدارة 

التدري�س حتى لو اختلفت جامعاتهم اأو كلياتهم اأو خرباتهم.
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 Patrick،( باتريك  درا�شة  نتائج  مع  اخلربة  متغري  يف  الدرا�شة  نتائج  واختلفت 
التنظيمية  الثقة  م�شتوى  اإح�شائية يف  فروق  اإىل وجود  نتائجها  تو�شلت  ، حيث   )2006

تعزى اإىل اخلربة، وكانت الفروق ل�شالح اخلربة االأقل.
نتائج ال�شوؤال الثالث: ما درجة الدافعية لدى اأع�صاء هيئة التدري�س يف  ◄

جامعات الكويت احلكومية واخلا�صة من وجهة نظرهم؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
احلكومية واخلا�شة من  الكويت  التدري�س يف جامعات  اأع�شاء هيئة  لدى  الدافعية  لدرجة 

وجهة نظرهم، واجلدول اأدناه يو�شح ذلك.
الجدول (6) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات درجة الدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس
في جامعات الكويت الحكومية والخاصة من وجهة نظرهم مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىاملعياري

مرتفع4.010.966اأ�شعر باالعتزاز ملهنتي باجلامعة11
مرتفع3.990.957حتقق يل مهنتي تقدير الذات22
مرتفع3.990.988اأطور مهاراتي التدري�شية با�شتمرار326
مرتفع3.870.920اأقوم بعملي على اأكمل وجه425
مرتفع3.840.889اأ�شاعد الطلبة يف اجلوانب االأكادميية524
مرتفع3.830.892اأف�شل مهنتي باجلامعة على اأي مهنة اأخرى69
مرتفع3.820.893يحرتم النا�س مهنتي باجلامعة78
مرتفع3.810.890اأ�شارك بالن�شاطات االجتماعية للجامعة821
مرتفع3.800.867اأ�شعى لبناء عالقات مميزة مع زمالئي بالعمل914
مرتفع3.800.877ت�شعرين االإدارة اجلامعية باالأمان الوظيفي919
مرتفع3.800.868اأ�شتاق اإىل اجلامعة عندما اأتغيب عنها920
مرتفع3.790.859اأ�شعر بال�شعادة اأثناء مراجعة الطلبة ملكتبي يف �شاعاتي املكتبية1210
مرتفع3.790.867اأتابع كل ما هو جديد يف تخ�ش�شي1211
مرتفع3.790.856اأ�شعر باحرتام االإدارة اجلامعية ملهنتي1213
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املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
امل�صتوىاملعياري

مرتفع3.790.874تقدم اجلامعة العديد من االمتيازات لع�شو هيئة التدري�س1218
مرتفع3.790.863ت�شود الثقة بني اأع�شاء هيئة التدري�س1222
مرتفع3.790.865اأ�شعى حلل م�شكالت الطلبة1223
مرتفع3.780.859ا�شتمتع بعملي االأكادميي باجلامعة183
مرتفع3.780.861األتزم بالدوام اجلامعي املحدد187
مرتفع3.780.859ي�شاعدين لقبي اجلامعي يف تي�شري كثري من االأمور احلياتية1816
مرتفع3.770.863اأحر�س على التوا�شل االجتماعي مع زمالئي بالعمل2115
مرتفع3.770.863يتنا�شب راتبي مع م�شتوى املعي�شة2117
مرتفع3.760.834اأتاأخر بعد الدوام اإذا تطلب العمل ذلك2312
مرتفع3.680.768اأتطوع باأعمال اإ�شافية خلدمة اجلامعة والطلبة246
متو�شط3.600.671اأ�شتاق للدوام اجلامعي يف اأثناء العطلة اجلامعية255
متو�شط3.540.612اأعامل زمالئي يف العمل كاأ�شدقاء264

مرتفع3.800.798الدافعية ككل

يبني اجلدول )6( اأن درجة الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعات الكويت 
الكلي  احل�شابي  املتو�شط  بلغ  فقد  مرتفعة،  جاءت  نظرهم  وجهة  من  واخلا�شة  احلكومية 
“اأ�شعر  على:  تن�س  التي   ،  )1( الفقرة  وجاءت   ،  )0.798( معياري  بانحراف   ،  )3.80(
بينما   ،  )4.01( بلغ  ح�شابي  ومبتو�شط  االأوىل  املرتبة  يف  باجلامعة”  ملهنتي  باالعتزاز 
جاءت الفقرة )4( ون�شها „اأعامل زمالئي يف العمل كاأ�شدقاء” باملرتبة االأخرية ومبتو�شط 

ح�شابي بلغ )3.54(.وبلغ املتو�شط احل�شابي للدافعية ككل )3.80(.
تعمل  اجلامعية  احلياة  بيئة  يف  تنظيمية  ظروف  وجود  على  النتيجة  هذه  وتدل 
ن�شري  فاإننا  الدافعية،  عن  نتحدث  وعندما  التدري�س،  هيئة  اأع�شاء  لدى  الدافعية  رفع  على 
العمل  نحو  اخلارجية  �شلوكياته  ت�شهم يف حتريك  والتي  الفرد،  لدى  الداخلية  العوامل  اإىل 
واالإجناز.فالدافعية كما اأ�شار البوهي )2001( هي العوامل الداخلية يف الفرد، والتي تعمل 
على حتريك �شلوكه وتدفعه اإىل عملية التفاعل التنظيمي، واحلفاظ على ا�شتمرارية ال�شلوك 
ال�شلوك، كما تعرب  اأنواع  اأهداف معينة، وذلك عن طريق ممار�شة بع�س  التنظيمي لتحقيق 
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الدافعية عن احلاجة التي تدفع الفرد للقيام ب�شلوك ما من اأجل حتقيق هدف معني.
ورمبا يعود ال�شبب يف هذه النتيجة التي تدل على ارتفاع م�شتويات الدافعية لدى اأع�شاء 
هيئة التدري�س اإىل توفري البيئة اجلامعية واالإدارة اجلامعية للعديد من املميزات واحلوافز 
االأكادميية  قيمتهم  وترفع من  اإدارة عملهم،  ت�شاعدهم يف  والتي  التدري�س،  الأع�شاء هيئة 
التي  الو�شائل  هذه  يكون من  املحلية.وقد  واالجتماعية  اجلامعية  البيئة  واالجتماعية يف 
اأثرت على اأع�شاء هيئة التدري�س ورفعت من دافعيتهم للعمل واالإنتاج مثل احلوافز والرواتب 
العالية، وم�شاركة اأع�شاء هيئة التدري�س يف �شنع القرار االأكادميي واالإداري، باالإ�شافة اإىل 
الكويتية احلكومية واخلا�شة لتح�شني امل�شتوى املهني والعلمي الأع�شاء  �شعي اجلامعات 

هيئة التدري�س.
اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  دافعية  م�شتوى  رفع  يف  املهمة  العوامل  ومن 
توافر الثقة التنظيمية لديهم باإداراتهم اجلامعية، فالثقة بالرئي�س تدفع املروؤو�س اإىل العمل 

واالإنتاج، وحتقيق امليزة التناف�شية ملوؤ�ش�شته التعليمية.
االأوىل  املرتبة  باجلامعة” يف  ملهنتي  باالعتزاز  „اأ�شعر  فقرة:  حل�شول  بالن�شبة  اأما 
اأع�شاء هيئة  الذي يحمله  والتقدير  الفخر  ، فهذا يدل على   )4.01( بلغ  ومبتو�شط ح�شابي 
التدري�س لوظيفتهم اجلامعية، باالإ�شافة اإىل احلب لهذه املهنة، ورمبا يعود ذلك اإىل املكانة 
العلمية واالجتماعية املرموقة التي توفرها هذه الوظيفة الأع�شاء هيئة التدري�س، باالإ�شافة 

اإىل املكت�شبات املادية واملعنوية املتحققة من وظيفتهم اجلامعية.
باملرتبة  كاأ�شدقاء”  العمل  يف  زمالئي  „اأعامل  ون�شها:   )4( الفقرة  جاءت  بينما 
 ،  )3.80( ككل  للدافعية  احل�شابي  املتو�شط  )3.54(.وبلغ  بلغ  ح�شابي  ومبتو�شط  االأخرية 
وقد جاءت هذه النتيجة مبتو�شط مقبول، ولكنها يف املرتبة االأخرية، ورمبا يعود انخفا�س 
م�شتوى هذا ال�شعور واالإح�شا�س لدى اأع�شاء هيئة التدري�س اإىل انت�شار روح املناف�شة بني 

اأع�شاء هيئة التدري�س مما يقلل من روح ال�شداقة بينهم ب�شبب هذه املناف�شة.
وجود  عن  ك�شفت  التي   )2011( ال�رضحاين  درا�شة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  اتفقت 
 )Jackson، 2005( م�شتوى مرتفع يف دافعية العمل.واختلفت مع نتائج درا�شة جاك�شون
، اإذ اأظهرت نتائجها اأن م�شتوى الدافعية لدى مديري املدار�س وروؤ�شاء االأق�شام وامل�رضفني 

الرتبويني كان متو�شطًا.
نتائج ال�شوؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى  ◄

)α = 0.05( يف درجة الدافعية لدى اأع�صاء هيئة التدري�س يف جامعات 
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الكويت احلكومية واخلا�صة، تعزى ملتغريات اجلامعة، واخلربة الأكادميية، 
والكلية؟ 

املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
لدرجة الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعات الكويت احلكومية واخلا�شة تبعًا 

ملتغريات اجلامعة، واخلربة االأكادميية، والكلية، واجلدول )7( يبني ذلك.
الجدول (7) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس
في جامعات الكويت الحكومية والخاصة تبعًا لمتغيرات الجامعة، والخبرة االكاديمية، والكلية

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددامل�صتوىاملتغري

اجلامعة
2843.800.796حكومية

513.760.819خا�شة

الكلية
533.760.789العلوم التطبيقية والفيزيائية

2823.800.801العلوم االإن�شانية واالجتماعية

اخلربة االأكادميية
1023.800.804اأقل من 5 �شنوات

1373.850.794من 5- اأقل من 10 �شنوات

963.710.799من 10 �شنوات فاأكرث

املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )7( اجلدول  يبني 
لدرجة الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعات الكويت احلكومية واخلا�شة ب�شبب 
الفروق  داللة  ولبيان  والكلية  االأكادميية،  واخلربة  اجلامعة،  متغريات  فئات  باختالف 

االإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية مت ا�شتخدام حتليل التباين الثالثي، اجلدول )8(.
الجدول (8) 

تحليل التباين الثاثي ألثر الجامعة، والخبرة األكاديمية والكلية على درجة الدافعية
لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعات الكويت الحكومية والخاصة

الدللة الإح�صائيةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

0.08510.0850.1320.717اجلامعة

0.04810.0480.0750.785الكلية
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الدللة الإح�صائيةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

1.16320.5820.9070.405اخلربة االأكادميية

211.4983300.641اخلطاأ

212.784334الكلي

يتبني من اجلدول )8( االآتي: 
، تعزى الأثر اجلامعة، حيث  -  )α = 0.05( اإح�شائية عدم وجود فروق ذات داللة 

بلغت قيمة ف 0.132 وبداللة اإح�شائية بلغت 0.717
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية )α = 0.05( ، تعزى الأثر الكلـية، حيث بلغت  -

قيمة ف 0.075 وبداللة اإح�شائية بلغت 0.785.
عدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية )α= 0.05( ، تعزى الأثر اخلربة االأكادميية،  -

حيث بلغت قيمة ف 0.907 وبداللة اإح�شائية بلغت 0.405.
تبني من خالل النظر يف نتيجة هذا ال�شوؤال اتفاق اأع�شاء هيئة التدري�س يف اجلامعات 
احلكومية واخلا�شة يف الكويت، وعلى اختالف كلياتهم وخرباتهم يف دافعيتهم نحو العمل 

االأكادميي اجلامعي.
وقد تعزى هذه النتيجة اإىل تناف�س اجلامعات يف حتقيق البيئة التنظيمية املنا�شبة، 
باالإ�شافة  واملعنوية،  املادية  احلوافز  اأنظمة  وتفعيل  والرواتب،  االأجور  من خالل حت�شني 
اإ�رضاكهم يف املوؤمترات والندوات،  اإىل تنمية اأع�شاء هيئة التدري�س مهنيًا، وامل�شاهمة يف 
ع على  واإيجاد بيئة تنظيمية �شحية اآمنة، مع العلم اأن هذه املكت�شبات املادية واملعنوية توزَّ
اأع�شاء هيئة التدري�س على اختالف خرباتهم االأكادميية، وجلميع اأع�شاء هيئة التدري�س يف 
اأع�شاء  الكليات االإن�شانية والعلمية، مع حتقيق العدالة يف توزيعها، مما يرفع من دافعية 
هيئة التدري�س يف تلك اجلامعات على اختالف خرباتهم ودرجاتهم العلمية، يف اجلامعات 

احلكومية واخلا�شة على حٍد �شواء.
اتفقت نتائج الدرا�شة احلالية يف متغري اخلربة مع نتائج درا�شة ال�رضحاين )2011( 
التي ك�شفت عن عدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية تعزى الأثر �شنوات اخلربة، بينما مل 

يتم العثور على اأية درا�شات اختلفت يف نتيجتها مع نتائج الدرا�شة احلالية.
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نتائج ال�شوؤال اخلام�س: هل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة اإح�صائية عند  ◄
م�صتوى )α = 0.05( بني الثقة التنظيمية يف جامعات الكويت احلكومية 

واخلا�صة والدافعية لدى اأع�صاء هيئة التدري�س فيها؟ 
يف  التنظيمية  الثقة  بني  بري�شون  ارتباط  معامل  اُ�شتخرج  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
جامعات الكويت احلكومية واخلا�شة والدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س فيها، واجلدول 

)9( يو�شح ذلك.
الجدول (9) 

معامل ارتباط بيرسون للعاقة بين الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة والدافعية
لدى أعضاء هيئة التدريس فيها

الدافعية ككلالرتباطاملجال

الثقة بالرئي�س املبا�رض
0.655 )**( معامل االرتباط ر

0.000الداللة االإح�شائية

335العدد

الثقة بالزمالء واملوظفني
0.588 )**( معامل االرتباط ر

0.000الداللة االإح�شائية

335العدد

الثقة باالإدارة اجلامعية
0.792 )**( معامل االرتباط ر

0.000الداللة االإح�شائية

335العدد

الثقة التنظيمية ككل

0.616 )**( معامل االرتباط ر

0.000الداللة االإح�شائية

335العدد

* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05(.
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.01(.  **

الثقة  بني  اإح�شائيا  دالة  اإيجابية  ارتباطية  عالقة  وجود   )9( اجلدول  من  يتبني 
التنظيمية يف جامعات الكويت احلكومية واخلا�شة والدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س.
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يف  التنظيمية  الثقة  بني  التبادلية  التفاعلية  العالقة  اإىل  ال�شوؤال  هذا  نتيجة  ت�شري 
اأع�شاء هيئة  اجلامعات احلكومية واخلا�شة بالكويت، وبني ارتفاع م�شتوى الدافعية لدى 
اأع�شاء  لدى  الدافعية  ارتفعت  التنظيمية  الثقة  ارتفعت  فكلما  اجلامعات،  تلك  التدري�س يف 

هيئة التدري�س والعاملني، وكذلك العك�س، فهي عالقة تبادلية تفاعلية.
 Kowalski & Cangemi،( وكاجنيمي  كول�شكي  اأ�شار  فقد  املقام  هذا  ويف 
اإىل هذه العالقة التفاعلية التبادلية، حينما حدد دور الثقة التنظيمية لدى اأع�شاء   )2005
هيئة التدري�س يف العمل عمل على تر�شيخ معامل االإميان بقدرات بع�شهم بع�شًا، وارتفاع 

م�شتويات اأدائهم التدري�شي واالأكادميي، مما يوؤدي اإىل ارتفاع الدافعية لديهم.
فارتفاع الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يعمل على حتريك �شلوكياتهم وتن�شيطها 
نحو العمل باأق�شى طاقات الفرد الإ�شباع حاجة معينة ف�شيولوجية ونف�شية خا�شة بالفرد 

اأو باأدائه الوظيفي، مما يوؤدي اإىل حتقيق االأهداف التنظيمية للموؤ�ش�شة.
وقد اأكد على هذا التف�شري جيمز )James، 2010( يف درا�شته التي اأجراها على عينة 
من اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعات والية اأيوا االأمريكية، حيث ك�شفت نتائج الدرا�شة االأثر 
االإيجابي للثقة التنظيمية على م�شتويات عالية من االأداء التنظيمي والتناف�شي، والفاعلية 

التنظيمية واال�شتقرار والدميومة واالإبداع الأع�شاء هيئة التدري�س. 
والدافعية  التنظيمية  الثقة  بني  التبادلية  التفاعلية  العالقة  يف  ال�شبب  يعود  ورمبا 
اأ�ش�س العالقات التنظيمية  اأهم  اأن الثقة التنظيمية تعّد من  اأع�شاء هيئة التدري�س اإىل  لدى 
والتفاعلية بني العاملني يف اجلامعات، وحتقيق الت�شاركية يف اتخاذ القرارات االأكادميية، 
وعمليات التطوير التنظيمي، كما اأن لها دوراً كبرياً يف حتقيق الدافعية املهنية من خالل 

حتقيق الر�شا الوظيفي لدى العاملني.

توصيات الدراسة: 

يف �صوء ما تو�صلت اإليه الدرا�صة احلالية من نتائج تو�صي هذه الدرا�صة بالآتي: 
املحافظة على امل�شتويات املرتفعة للثقة، والدافعية اأي�شًا من خالل اال�شتمرار يف . 1

اخلطط اجلامعية احلالية، وحتديثها ب�شكل م�شتمر.
الدافعية مع متغريات جديدة غري . 2 اأو  التنظيمية  الثقة  درا�شات حول عالقة  اإجراء 

مطروحة يف الدرا�شات ال�شابقة، ومهمة لتح�شني البيئة التنظيمية اجلامعية
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

التنمية . 1 ومداخلة،  عملياته،  التعليمي:  .التخطيط   )2001(  . �شوقي  فاروق  البوهي، 
الب�رضية وتطوير اأداء املعلم .القاهرة: دار قباء للطباعة والن�رض والتوزيع .

اخل�شايل، �شاكر جاد اهلل والتميمي، اإياد فا�شل، )2008( .دور الثقة بني اأفراد اجلماعة . 2
يف حتديد ا�شرتاتيجية املعرفة يف اجلامعات االأردنية اخلا�شة .املجلة االأردنية للعلوم 

التطبيقية، �شل�شلة العلوم االإن�شانية .11، )2( ، 183-163 .
ال�رضحاين، ح�شني . )2011( .»الثقافة التنظيمية ال�شائدة يف جامعتي اجلوف وحائل . 3

دكتوارة  .اأطروحة  للعمل«  بدافعيتهم  التدري�س وعالقتها  اأع�شاء هيئة  نظر  من وجهة 
غري من�شورة، جامعة الريموك، اإربد، االأردن .

ال�شعود، راتب �شالمة . )2009( .االإدارة الرتبوية: مفاهيم واأفاق .عمان: �رضكة طارق . 4
و�رضكاوؤه .

.اأثر تطبيق االأمتتة يف االأداء الوظيفي للموؤ�ش�شات . 5 ال�شلطان، يو�شف يعقوب . )2002( 
احلكومية امل�شتقبلية يف دولة الكويت، جملة التعاون، 12، )44( : 172 – 199 .

ال�شبلي، هيثم حمود والن�شور، مروان حممد . )2009( .اإدارة املن�شاآت املعا�رضة .عمان: . 6
دار �شفاء للن�رض والتوزيع .

عمان: . 7 ط2،  واآفاق،  مفاهيم  التعليمية  .االإدارة   )2001( الرحمن  عبد  هاين  الطويل، 
من�شورات اجلامعة االأردنية .

عبا�س، علي . )2009( .اأ�شا�شيات علم االإدارة، عمان: دار امل�شرية للن�رض والتوزيع .. 8
ع�شكر، علي . )2005( .االأ�ش�س النف�شية واالجتماعية لل�شلوك يف جمال العمل، القاهرة: . 9
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