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ملخص: 
يف  العامة  الثانوية  املدار�س  يف  التنظيمية  الثقة  »م�ستوى  تعرف  الدرا�سة  هدفت 
حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني«. مت بناء ا�ستبانة تكونت من ثالثة جمالت، وبعد 
الثقة  م�ستوى  اأن  النتائج  بينت  معلمًا.   )199( على  توزيعها  مت  وثباتها  �سدقها،  اإيجاد 
كان  املعلمني  نظر  العامة يف حمافظة جر�س من وجهة  الثانوية  املدار�س  التنظيمية يف 
دللة  ذات  فروق  ووجود  الدرا�سة،  جمالت  من  جماٍل  ولكل  الكلية،  الدرجة  على  متو�سطًا 
اإح�سائية عند م�ستوى )α≤ 0.05( يف متو�سط ا�ستجابات املعلمني تعزى ملتغري اجلن�س 
، وعدم وجود  فاأكرث(  )ماج�ستري  ل�سالح  العلمي  املوؤهل  وبالن�سبة ملتغري  الإناث،  ل�سالح 

فروق تعزى ملتغري اخلربة. 
الكلمات املفتاحية: الثقة التنظيمية، املدار�س الثانوية العامة، حمافظة جر�س. 
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The level of organizational trust in public secondary schools
in Jerash From the point of view of teachers

Abstract: 

The aimed of this study is to inquire about the level of organizational trust 
in public secondary schools in Jerash Governorate from the teachers’ point 
of view. A questionnaire was constructed which consists of three dimensions. 
After assuring its validity and reliability, the questionnaire was distributed 
to (199) teachers. The result showed that the level of organizational trust in 
public secondary schools in Jerash was (medium) as a whole and in every 
dimension. There were significant differences at (a ≤ 0.05) in the teachers’ 
point of views according to sex variable in favor of female, and related to 
their academic qualifications it is in favor of holders of master degrees, but 
there were no statistical significant differences according to experience. 

Key words: Organizational Trust, Public Secondary Schools, Jerash 
Governorate. 
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مقدمة: 
جميع  على  ذلك  وانعك�س  احلياة،  جمالت  جميع  يف  مت�سارعة  تغريات  العامل  ي�سهد 
املوؤ�س�سات املجتمعية، واأ�سبح لزامًا عليها ال�ستجابة لهذه التغريات للحفاظ على بقائها، 
وتعّد املوؤ�س�سات الإدارية بعامة واملوؤ�س�سات الرتبوية بخا�سة من اأ�سد املوؤ�س�سات املجتمعية 
اإىل  املركزية  من  وتتحول  عملها،  اأ�ساليب  من  تغرّي  اأخذت  لذلك  التغريات،  لهذه  ح�سا�سية 
ونظراً  امل�سطحة،  التنظيمية  الهياكل  اإىل  الهرمية  التنظيمية  الهياكل  ومن  الالمركزية 
لت�ساف املوؤ�س�سات الإدارية احلديثة بدرجة عالية من التفاعالت الب�رشية، اأخذ اهتمامها 
يتزايد باملوارد الب�رشية، وال�سلوك التنظيمي، واملناخ التنظيمي، وال�رشاع داخل املوؤ�س�سات، 
و�سغوط العمل، والر�سا الوظيفي، والثقة التنظيمية، وكل ما يتعلق بالتفاعالت الب�رشية، 
الإدارية، واملعول عليها يف جناحها،  الب�رشية هي م�سدر قوة املوؤ�س�سات  اأن املوارد  ذلك 
وحتقيق اأهدافها.ومل يغفل الإ�سالم عن اأهمية �سلوك اأفراد املجتمع و�سلوك العاملني داخل 
العمل.قال  يف  وامل�ساورة  املعاملة،  يف  اللني  اإىل  امل�سوؤولني  فدعا  املجتمعية،  موؤ�س�ساته 
وا ِمْن َحْوِلَك  اً َغِليَظ اْلَقْلِب اَلْنَف�سجُرّ ْنَت َفظرّ ْم َوَلْو كجُ ِ ِلْنَت َلهجُ تعاىل: {َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن الَلرّ
َ يجُِح ِ اإَِنرّ الَلرّ ْل َعَلى الَلرّ َذا َعَزْمَت َفَتَوَكرّ ْمِر َفاإِ ْم يِف ااْلأَ ْم َو�َساِوْرهجُ ْم َوا�ْسَتْغِفْر َلهجُ َفاْعفجُ َعْنهجُ

ِلنَي} ]اآل عمران: 159[، وطلب من الروؤ�ساء اللتزام بال�سلوك الذي يطلبونه من  بجُرّ امْلجَُتَوِكرّ
نتجُْم َتْتلجُوَن اْلِكَتاَب  ْم َواأَ نفجُ�َسكجُ رّ َوَتن�َسْوَن اأَ رجُوَن الَنرّا�َس ِباْلرِبِ املروؤو�سني بقوله تعاىل: {اأََتاأْمجُ
اأ�رشار موؤ�س�ساتهم،  اإىل املحافظة على  املروؤو�سني  44[، كما دعا  ]البقرة:  َتْعِقلجُوَن}  اأََفالَ 
 ،]88 َراُعوَن ( ]املوؤمنون:  ِلأََماَنِتِهْم َوَعْهدهْم  واللتزام بعهدهم، بقوله تعاىل: )َواَلِّذيَن ُهْم 
الروؤ�ساء واملروؤو�سني،  املتينة بني  والثقة  ال�سليمة،  العالقات  الإ�سالم دعائم  وبذلك و�سع 
والروابط القوية بني املديرين والعاملني حتى يقل ال�رشاع داخل املوؤ�س�سات، وي�سود العمل 
اأن  ذلك  املرجوة،  الأهداف  حتقيق  ويتم  العمل،  نحو  اإيجابية  اجتاهات  فتتكون  التعاوين 
العالقات داخل املوؤ�س�سات تعتمد على الثقة املتبادلة بني املديرين والعاملني، فلي�س كافيًا 
اأن يثق املديرون بالعاملني، واإمنا يجب اأن يثق العاملون باملديرين اأي�سًا، وهذا ي�سكل دافعًا 
قويًا نحو العمل )اأبو �سندي، 2010( ويعزز البقاء التنظيمي للموؤ�س�سات العامة واخلا�سة 
على املدى القريب والبعيد، وبخا�سة بعد زيادة التناف�س بني املوؤ�س�سات الإدارية.وكذلك، 
فاإن الثقة تعمل على تعزيز الإنتاجية، وكما ذكر اأو�سي Ouchi اأن الدر�س الأول يف نظرية 
)Z( اليابانية هو الثقة، واأن الثقة والإنتاجية �سنوان ل يفرتقان )اأو�سي، 1985( ، والثقة 
النا�س معه عندما  الذي يجمع  بالغراء  اأ�سبه ما تكون   )Hawari, 1999( كما ذكر هواري 
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حت�سني  اإىل   )Garrity,1991( جاريتي  ذكر  كما  توؤدي  و  الغمو�س،  من  بيئة  يف  يعملون 
العالقات ال�سخ�سية، وتكوين احلوافز للعمل وحتمل امل�سوؤولية.

يف  الختالف  اإىل  ذلك  يعود  وقد  التنظيمية،  الثقة  تعريف  يف  الباحثون  اختلف 
 Alto & Krammer,( كرمير  و  اولتو  راأى  فقد  واأيديولوجياتهم،  واأفكارهم،  تخ�س�ساتهم، 
1999( اأن الثقة ت�سري اإىل حتمل املخاطر الناجتة عن توقع طرف معني باأن الطرف الآخر 
 )Bennis & Townsend, 1995( يت�رشف بكفاءة ووفقًا لواجباته، وراأى بني�س و تاون�سند
ال�سكرجي  واملروؤو�س.وراأت  الرئي�س  بني  الثقة  لبناء  جوهري  عن�رش  اخلري  اإىل  النزوع  اأن 
ينتمون  التي  موؤ�س�ساتهم  نحو  الأفراد  يحملها  اإيجابية  وم�ساعر  توقعات  باأنها   )2008(
اإليها، و املرتبطة باملمار�سات ال�سلوكية املطبقة والتي روعي فيها اللتزام بالقيم الأخالقية 
والإدارية، والبتعاد عن كل ما ي�رش بامل�سالح امل�سرتكة، و ميكن القول اإن الثقة التنظيمية 
الرئي�س  متبادًل بني  فهمًا  واأن هناك  اإليها،  ينتمي  التي  باملوؤ�س�سة  الفرد  اإميان  اإىل  ت�سري 
واملروؤو�سني، وبني الزمالء يف العمل، واأنهم يعملون جميعًا لتحقيق اأهداف منظمتهم بهدوء 
وطماأنينة.و اختلف الباحثون يف تعريف الثقة فقد تباينت وجهات نظرهم حول اأنواعها، 
)Mayer, Davis, & Sehoorman, 1999( حسب  �سيهورمان  فقد ق�سمها ماير و ديفيز و 
وتلك  ال�سخ�سية،  مالمح  على  القائمة  والثقة  املعرفة،  على  القائمة  الثقة  اإىل:  م�سدرها 
الثقة  اإىل   )Stephenson, 2004, 14( �ستيفين�سون  وق�سمها   ، ر�سمية(  اأ�س�س  على  القائمة 
التنظيمي،  امل�ستوى  على  والثقة  اجلماعي،  امل�ستوى  على  والثقة  الفردي،  امل�ستوى  على 
وراأى بي�سريا و جوبتا و �سديق )Becerra & Gupta, 2003؛ �سديق، 2005( اأنها ثالثة 
اأنواع، وهي: الثقة باإدارة املوؤ�س�سة، والثقة يف الرئي�س املبا�رش، والثقة يف زمالء العمل.وقام 
بوز وتلفانني )Puse & Tolvanen, 2006, 31( بتنظيم اأنواع الثقة بطريقة هرمية ح�سب 
م�ستوياتها من الأ�سفل اإىل الأعلى كالآتي: “امل�ستوى الأول: هو الثقة القت�سادية، والثاين 
الثقة القائمة على املعرفة التي تعتمد على املعلومات واملقدرة على التنبوؤ ب�سلوك الآخرين، 

والثالث هو الثقة التطويرية التفاعلية.
 )Yilmaz, 2009( اأما العوامل التي ت�سهم يف بناء الثقة التنظيمية، فقد ق�سمها يلماز
املرتبطة  التنظيمية  والعوامل  والقيم،  وامل�ساعر  العقل  اعتماد  مثل؛  الفردية،  العوامل  اإىل 
الثقة  املوؤ�س�سة.وتعّد  وهيكل  التنظيمية  والثقافة  الإدارية  واملمار�سات  الب�رشية  باملوارد 
التنظيمية مهمة يف املوؤ�س�سات الرتبوية، فكلما زادت الثقة املتبادلة بني املدير واملعلمني، 
من  اأن عدداً   )2009 واندراو�س،  اإىل تطوير مهارات املعلمني، وذكر )معايعة  يوؤدي  فاإنه 
الدرا�سات اأوردت فوائد كثرية للثقة داخل املوؤ�س�سات، فهي تزيد من التفاعل، وتبادل الآراء، 
Garri-(  ووجهات النظر بحرية ومو�سوعية، وتوؤدي اإىل و�سوح الأهداف، واأ�ساف جاريتي
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ty, 1991( اأن الثقة التنظيمية تعمل على تفوي�س ال�سالحيات، وح�سن ا�ستخدامها، وتقبل 
التجديد والتطوير دون خوف ومعار�سة، وتكوين الدافع للعمل، وحتمل املزيد من امل�سوؤولية، 
املدر�سني  الثقة بني  الفردي يف تعزيز  الت�سال  اأهمية   )Brimhall, 2010( واأكد برميهول 
والزمالء والطلبة مما يوؤدي اإىل حتقيق الأهداف املن�سودة.وميكن القول، اإن الثقة التنظيمية 
املتبادلة بني مديري املدار�س والعاملني يف املوؤ�س�سات التعليمية توؤدي اإىل تفعيل الأدوار 
يف العملية الرتبوية بني املعلمني والطلبة، اإذ توؤدي اإىل تطوير القدرات التعليمية للمعلمني، 
 Ford,( وحتفيز الطلبة على التعلم في�سعر اجلميع بالطمئنان والأمن النف�سي، واأ�سار فورد
 )Gordon, 2002( اأن ا�ستقرار املدر�سة يعتمد على الثقة يف املعلمني.وراأى جوردن )2010
اأن ثقة العالقات اأكرث مقدرة على اإحداث التح�سني الذي ي�ساعد على رفع م�ستوى حت�سيل 
الطلبة، ذلك اأن مدير املدر�سة يوؤدي دوراً حموريًا يف تبني الثقة التنظيمية من خالل توفري 
عالقات تعاونية بني العاملني ومناخ تنظيمي �سليم، واإ�رشاك من يهمه القرار يف �سنعه، اأي 
اأن هناك عالقة تبادلية بني ال�سخ�س الواثق )Trustor( اإذ اأنه يتوقع نتائج معينة يف �سورة 
اأفعال من ال�سخ�س حمل الثقة )Trustee( ميكن التنبوؤ بها، ول تكون مهددة حلقوق ال�سخ�س 
الواثق.ويف املوؤ�س�سات التنظيمية، وهي هنا املدار�س، تعّد الثقة التنظيمية ظاهرة متعددة 
والنفتاح،  والكفاءة،  والأمانة،  وال�سدق،  واخلريية،  املخاطرة  احتمال  ومنها  العنا�رش، 
اأم  اأكانت موجهة نحو املدير  وغريها من العنا�رش التي متتزج معًا يف كل متكامل �سواًء 
 Satt,( �سات  املدر�سة ككل؛ كما عرب عنها  اأو  الأمور  واأولياء  الآباء  اأم  الطلبة  اأم  املعلمني 
1991( .ولأهمية الثقة التنظيمية يف الأدب الإداري.اأجرى الباحثون جمموعة من الدرا�سات 
 )1990( الغامدي  درا�سة  ومنها  الإدارية،  املوؤ�س�سات  يف  التنظيمية  الثقة  بع�سها  تناول 
اأجريت  و  ال�سعودية،  العربية  اململكة  الإدارية يف  بالأجهزة  التنظيمية  الثقة  بهدف تعرف 
الدرا�سة على مرحلتني، الأوىل: مت تطبيق ا�ستبانة على )143( موظفًا من خمتلف الوزارات 
اإىل ن�سوء الثقة، والعوامل التي  اآرائهم حول العوامل التي توؤدي  واملوؤ�س�سات للتعرف على 
لختيار  موظفني   )206( على  ا�ستبانة  تطبيق  مت  الثانية:  ويف  ن�سوئها،  عدم  اإىل  توؤدي 
مكونات الثقة التي مت التو�سل اإليها يف املرحلة الأوىل من البحث.بينت النتائج: اأن هناك 
والبتكار  الإدارية،  ال�سيا�سات  هي:  ال�سعودية  البيئة  يف  التنظيمية  للثقة  مكونات  اأربعة 
الثقة  عوامل  اأن  النتائج  بينت  كما  املعلومات،  وتوافر  ال�سائدة،  والقيم  الذات،  وحتقيق 
الوظيفية. واملرتبة  اخلدمة  �سنوات  وعدد  التعليمي،  امل�ستوى  مبتغريات  تتاأثر  التنظيمية 
التنظيمية من  الثقة  املوؤثرة يف  العوامل  درا�سة بهدف تعرف   )1996( الك�سا�سبة  واأجرى 
على  ا�ستبانة  تطبيق  وبعد  الأردنية،  املدنية  اخلدمة  اأجهزة  يف  املوظفني  ت�سورات  خالل 
)455( فرداً، بينت النتائج اأن م�ستوى الثقة بعامة كان مرتفعًا، كما بينت وجود فروق دالة 
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اخلربة.واأجرى  �سنوات  وعدد  والعمر،  العلمي،  واملوؤهل  اجلن�س،  ملتغريات  تعزى  اإح�سائيًا 
جكة وال�ساهني )2007( درا�سة بهدف حتديد مدى الثقة بالنظام الإداري احلكومي يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة بالرتكيز على مكوناته وهي: الروؤية الإ�سرتاتيجية، وال�سيا�سات 
)588( موظفًا  ا�ستبانة على  الإدارية.وبعد تطبيق  والرقابة  التنظيمي،  الوظيفية، واملناخ 
يعملون يف وزارات ال�سحة، والرتبية، والتعليم، وال�سوؤون الجتماعية، بينت النتائج وجود 
اأعلى من  الثقة لدى غري املواطنني  واأن درجة  الإداري،  النظام  الثقة يف  درجة عالية من 
املواطنني.واأجرى املحزوم )2007( درا�سة بهدف تعرف م�ستوى الثقة بني مدير املدر�سة 
على  ا�ستبانة  تطبيق  وبعد  املعلمني،  نظر  وجهة  من  الكويت  دولة  يف  ومعلميه  الثانوية 
)456( معلمًا بينت النتائج اأن م�ستوى الثقة كان متو�سطًا على الدرجة الكلية، ووجود فروق 
دالة اإح�سائيًا تعزى ملتغري اجلن�س ل�سالح الإناث، واإىل متغري �سنوات اخلربة لذوي اخلربة 
)اأقل من 6 �سنوات( وذوي اخلربة )من 6- 10 �سنوات( ، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا 
تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي.وتناولت جمموعة من الدرا�سات العالقة بني �سلوك املدير 
ال�سلوك  بني  العالقة  تعرف  بهدف  درا�سة   )1992( العمري  اأجرى  فقد  التنظيمية،  والثقة 
القيادي للمدير، ومتغريي ثقة املعلم باملدير، وفاعلية املدير من وجهة نظر املعلمني، وبعد 
تطبيق ا�ستبانة على )202( من املعلمني واملعلمات يف وزارة الرتبية والتعليم يف حمافظة 
اإربد، بينت النتائج وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية بني الثقة باملدير من جهة، ومتغري 
دال  اأثر  ووجود  اأخرى،  جهة  من  الذاتية  املعلم  متغريات  ومع  القيادي  الإداري  �سلوكه 
الثقة  على  للعمل  اإطار  و�سع  يف  و�سلوكه  للمدير،  العتيادي  ال�سلوك  ملتغريات  اإح�سائيًا 
باملدير، يف حني مل يظهر اأثر جلن�س املعلم، وموؤهله، وخربته الرتبوية على الثقة باملدير.

الدور  تعرف  بهدف  درا�سة   )Anthony & Schneider, 2003( و�سنايدر  انتوين  واأجرى 
املركزي للثقة التنظيمية يف بناء املجتمعات التعليمية الفّعالة، اأجريت الدرا�سة على )400( 
مدر�سة يف مدينة �سيكاغو الأمريكية، وا�ستمرت مدة الدرا�سة اأربع �سنوات، اإ�سافة اإىل اإجراء 
عدد من املقابالت مع املدر�سني ومديري املدار�س واأولياء الأمور.بينت النتائج وجود دور 
اأ�سا�سي للمديرين يف تطوير الثقة التنظيمية واإدامتها، وتر�سيخ الحرتام والتقدير للعاملني، 
واأن قيام املدير مبهامه يوميًا يوؤثر اإيجابيًا يف زيادة الثقة بني املروؤو�سني، لأن املجتمع 
اإىل تغيري جذري من قبل  التنظيمية فيه بحاجة  الثقة  اإيجاد  املدر�سي غري امل�ستقر يكون 
املدير.واأجرى فلوري�س )Flores, 2009( درا�سة بهدف تعرف تاأثري املدير كموؤ�رش على الثقة 
  Texas ولية  جنوب  يف  متو�سطة  مدر�سة   )29( من  البيانات  جمع  وبعد  التنظيمية، 
الأمريكية، بينت النتائج اأن تاأثري املدير ميكن اأن يكون موؤ�رشاً على الثقة التنظيمية، كما 
حمدوداً.واأجرى  كان  املعلمني  على  اإيجابيًا  املدير  تاأثري  فيه  يكون  الذي  املدى  اأن  بينت 
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الإداري  وال�سلوك  التنظيمية،  الثقة  بني  العالقة  تعرف  بهدف  درا�سة   )2009( الرفاعي 
البتكاري لدى املديرين بجامعة اأ�سيوط، وبعد تطبيق ا�ستبانة على )204( من املديرين، 
بينت النتائج عدم وجود اختالفات جوهرية يف الثقة التنظيمية، وال�سلوك الإداري البتكاري 
تبعًا للم�ستويات الإدارية، ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة اإح�سائيًا بني الثقة التنظيمية، 
)Wahnee, 2010( درا�سة بهدف تعرف تاأثري  وال�سلوك الإداري البتكاري.واأجرت واهني 
�سلوك املدير الإ�رشايف على ثقة املعلمني باملدير، وبعد تطبيق ا�ستبانة على )258( معلمًا 
من مدار�س ولية Oklahoma الأمريكية، بينت النتائج اأن �سلوك املدير الإ�رشايف هو موؤ�رش 
العملية  حت�ّسن  اإىل  يوؤدي  الإ�رشايف  املدير  �سلوك  على  الرتكيز  واأن  به،  املعلمني  ثقة  على 
الرتبوية.واأجرى الزهراين )2012( درا�سة بهدف تعرف م�ستوى الثقة التنظيمية لدى مديري 
املدار�س الثانوية بالطائف، وعالقتها بال�سلوك الإبداعي، وتعرف طبيعة العالقة بني اأبعاد 
الثقة التنظيمية، واأبعاد ال�سلوك الإداري الإبداعي، تو�سل الباحث اإىل نتائج منها: اأنه كلما 
الإداري  ال�سلوك  يتح�سن  الثانوية  املدار�س  يف  للمديرين  التنظيمية  الثقة  م�ستوى  حت�سن 
الإبداعي، واأنه كلما حت�سن م�ستوى الثقة اجلانبية للمديرين يف املدار�س الثانوية يتح�سن 
م�ستوى املقدرة على الإبداع يف حل امل�سكالت واتخاذ القرارات، و�سعة الت�سالت، وروح 
لالإبداع. املعنوي  والدعم  والت�سجيع  الإبداع،  عوائد  منح  قرار  يف  وامل�ساركة  املجازفة، 
وتناولت جمموعة اأخرى من الدرا�سات العالقة بني الثقة التنظيمية واللتزام التنظيمي، فقد 
التنظيمية  الثقة  بني  العالقة  تعرف  بهدف  درا�سة   )Fjelstand, 1990( فجل�ستاد  اأجرى 
الرتبوي  للم�رشف  القيادي  ال�سلوك  وبني  جهة،  من  املدار�س  ملديري  التنظيمي  واللتزام 
Wiscon- 100( مدر�سة من مدار�س ولية )لليهم من جهة اأخرى، وبعد تطبيق ا�ستبانة على 
التنظيمي  واللتزام  الثقة  م�ستوى  بني  قوية  عالقة  وجود  النتائج  بينت  الأمريكية،   sin
للمديرين، وبني ال�سلوك القيادي للم�رشف عليهم، كما بينت وجود م�ستويات عالية بني ثقة 
 Yilmas,( يلماز  للم�رشف.واأجرى  القيادي  ال�سلوك  منط  وبني  ببع�س،  بع�سهم  املديرين 
التنظيمي يف املدار�س  التنظيمية واللتزام  الثقة  2008( درا�سة بهدف تعرف العالقة بني 
بينت  كوتاهيا،  مدينة  يف  معلمًا   )120( على  ا�ستبانة  تطبيق  وبعد  الرتكية،  البتدائية 
واأبعادها  التنظيمية  الثقة  بني  اإح�سائيًا  دالة  واإيجابية  متو�سطة  عالقة  وجود  النتائج 
درا�سة   )2014( فار�س  له.واأجرى  التابعة  الفرعية  والأبعاد  التنظيمي  واللتزام  الفرعية، 
بهدف تعرف العالقة بني الثقة التنظيمية واللتزام التنظيمي يف جامعة الأزهر بغزة، وبعد 
تطبيق ا�ستبانة على )125( موظفًا اإداريًا، بينت النتائج اأن الثقة بامل�رشفني من وجهة نظر 
اأفراد العينة كانت متو�سطة، واأن الثقة بزمالء العمل كانت مرتفعة، واأن الثقة باإدارة اجلامعة 
الثقة بامل�رشفني واللتزام  ارتباطية متو�سطة بني  كانت �سعيفة، كما بينت وجود عالقة 
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من  اأخرى  جمموعة  التنظيمي.واهتمت  واللتزام  اجلامعة  باإدارة  الثقة  وبني  التنظيمي، 
 Hoy( الدرا�سات بالعالقة بني الثقة التنظيمية والعدالة التنظيمية، فقد اأجرى هوي و تارتر
Tareter, 2004 &( درا�سة بهدف تعرف العالقة بني العدالة التنظيمية يف املدار�س، والثقة 
 Ohaio التنظيمية، وبعد تطبيق ا�ستبانة على املعلمني يف )75( مدر�سة متو�سطة يف ولية
التنظيمية. والعدالة  التنظيمية  الثقة  بني  تكاملية  عالقة  وجود  النتائج  بينت  الأمريكية، 
 )Annamalai, Abdullah & Alazidiyeen, 2010( اناماليا و عبداهلل و الزيدين  واأجرى 
عن  املعلمني  ور�سا  الأداء  وتقييم  والثقة،  التنظيمية  العدالة  تاأثري  تعرف  بهدف  درا�سة 
يف  معلمًا   )714( على  ا�ستبانة  تطبيق  وبعد  ماليزيا،  يف  الثانوية  املدار�س  يف  تقييمهم 
)102( مدر�سة، بينت النتائج اأن العدالة التنظيمية لها تاأثري اإيجابي على الثقة التنظيمية 
الثقة  الدرا�سات  من  جمموعة  اأدائهم.وتناولت  تقييم  عن  املعلمني  ر�سا  وعلى  للمعلم، 
 Busman,( اأجرت بو�سمان  القرار، فقد  التنظيمية، وعالقتها مب�ساركة املعلمني يف �سنع 
Principal Authentici-( درا�سة بهدف حتديد درجة تاأثري موثوقية املدير واأ�سالته )1991
ty( ، وم�ساركة املعلم يف �سنع القرار على ثقة اأع�ساء هيئة التدري�س.وبعد تطبيق ا�ستبانة 
اأع�ساء هيئة  اأن ثقة  النتائج  الأمريكية، بينت   Kent على )254( معلمًا يف كلية مقاطعة 
التدري�س تزداد كلما زادت امل�ساركة يف �سنع القرار، والتن�سيق اليومي، وموثوقية املدير.
التنظيمية  الثقة  اأثر  تعرف  بهدف  ميدانية  درا�سة   )2000( والك�سا�سبة  احلوامدة  واأجرى 
وامل�ساركة يف �سنع القرارات على ر�سا اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة موؤتة.وبعد تطبيق 
ا�ستبانة على )140( ع�سواً، بينت النتائج اأن هناك عالقة دالة اإح�سائيًا بني الثقة التنظيمية 
ور�سا الأع�ساء تعزى ملتغريات العمر، والرتبة الأكادميية، و�سنوات اخلربة.وبحثت جمموعة 
من الدرا�سات الثقة التنظيمية وعالقتها مبتغريات اأخرى متنوعة، فقد اأجرى باهمانزياري 
و بري�سون )Bahmanziari & Pearson, 2003( درا�سة بهدف تعرف اأهمية الثقة يف جمال 
ا�ستخدام التكنولوجيا، وبعد تطبيق ا�ستبانة على )181( طالبًا جامعيًا با�ستخدام اأ�سلوب 
تقبل  يف  مهم  عن�رش  الثقة  اأن  النتائج  بينت  الواقع،  اأر�س  على  القرارات  �سنع  مراقبة 
التكنولوجيا وا�ستخدامها ويجب اأن يتم ت�سمني مفهوم الثقة يف الأبحاث امل�ستقبلية.واأجرى 
لدى  التنظيمية  الثقة  يف  التنظيمي  الرتاجع  اأثر  تعرف  بهدف  درا�سة   )2004( الروا�سدة 
ع�سواً.بينت   )556( على  ا�ستبانة  تطبيق  وبعد  الأردنية،  العامة  املوؤ�س�سات  يف  العاملني 
كان  و�سيوعها  التنظيمية  الثقة  انت�سار  واأن  متو�سطًا،  كان  التنظيمي  الرتاجع  اأن  النتائج 
القيم  يف  الثقة  وجاءت  الأوىل،  املرتبة  بالبيئة  املوؤ�س�سة  عالقة  واحتلت  اأي�سًا،  متو�سطًا 
التنظيمية يف املرتبة الأخرية.واأجرى احلوامدة )2004( درا�سة بهدف تعرف العالقة بني 
والولء  الوظيفي،  والر�سا  وعدالته،  الوظيفي  الأداء  تقومي  نظام  فاعلية  اإدراك  م�ستوى 
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على  ا�ستبانة  تطبيق  وبعد  الأردنية،  اخلدمية  الوزارات  يف  التنظيمية  والثقة  التنظيمي، 
)483( فرداً، بينت النتائج وجود عالقة معنوية موجبة بني اإدراك العاملني لفاعلية نظام 
والثقة  التنظيمي،  والولء  الوظيفي،  والر�سا  الوظيفي،  الأداء  من  كل  وبني  الأداء،  تقومي 
التنظيمية.واأجرت احل�سيني وزغلول )2005( درا�سة بهدف تعرف ماهية الثقة التنظيمية، 
ت�سور  اإىل  والو�سول  العربية،  بجمهورية م�رش  املدر�سي  الأداء  فعالية  على  وانعكا�ساتها 
خرباء  من  ملجموعة  راأي  ا�ستطالع  ا�ستمارة  وا�ستخدمت  الفعالية،  تلك  زيادة  يف  مقرتح 
املرتبطة  املمار�سات  الأول حول  امل�ستوى  وكان  م�ستويات،  لثالثة  وفقًا  الرتبوية  الإدارة 
بالثقة بني مدير املدر�سة واملعلمني، والثاين: حول املمار�سات املرتبطة بالثقة بني املعلمني 
وزمالئهم، والثالث: حول املمار�سات املرتبطة بالثقة بني املدر�سة والآباء.بينت النتائج اأن 
املدر�سية  القيادة  الآتية:  املرتكزات  على  يعتمد  املدر�سة  جمال  يف  التنظيمية  الثقة  بناء 
الفاعلة، املناخ التنظيمي اجليد، متكني العاملني، الت�سال املفتوح، التعاون الإيجابي بني 
لدى  التنظيمية  الثقة  درجة  تعرف  بهدف  درا�سة   )2008( قموه  العالقة.واأجرت  اأطراف 
مديري املدار�س الثانوية العامة يف الأردن وعالقتها بالروح املعنوية والأداء الوظيفي لدى 
بينت  املعلمني،  من   )3010( و  املديرين  من   )206( على  ا�ستبانة  تطبيق  معلميهم.وبعد 
النتائج اأن م�ستويات الثقة التنظيمية لدى املديرين، ودرجة الروح املعنوية، ودرجة الأداء 
الثقة  م�ستوى  بني  اإح�سائيًا  دالة  ارتباطية  عالقة  هناك  واأن  متو�سطة،  كانت  الوظيفي 
معايعة  متو�سطة.واأجرى  بدرجة  للمعلمني  الوظيفي  الأداء  وم�ستوى  للمديرين  التنظيمية 
واأندراو�س )2009( درا�سة بهدف تعرف درجة ممار�سة القيادات الأكادميية يف اجلامعات 
الأردنية للعنا�رش املوؤثرة يف الثقة التنظيمية، وبعد تطبيق ا�ستبانة على )486( فرداً، بينت 
النتائج اأن �سيوع ممار�سات الثقة التنظيمية كان عاليًا، ووجود فروق دالة اإح�سائيًا تعزى 
روؤ�ساء  ل�سالح  القيادي  وال�سلوك  الإدارية  بال�سيا�سات  يتعلق  فيما  الإداري  املوقع  ملتغري 
اجلامعات ونوابهم وعمداء الكليات.واأجرى كارالي�س )Karalis, 2009( درا�سة بهدف تعرف 
وال�سلوكيات  الوظيفي،  الر�سا  وم�ستوى  الثقة،  جمال  يف  واملدير  املعلمني  بني  العالقة 
الإر�سادية والتحفيزية للمدير، وكذلك ال�سلوكيات الرتبوية للمعلمني والثقة باملدير، وتاأثري 
ذلك يف حت�سيل الطلبة.وبعد تطبيق ا�ستبانة على )132( معلمًا من )9( مدار�س من مقاطعة 
كوينز يف نيويورك، بينت النتائج اأن ثقة املعلم باملدير، و�سيا�سة التحفيز والدعم، لها عالقة 
وثيقة مع �سلوكيات املعلم واملدير، والر�سا الوظيفي، وحت�سيل الطلبة، واأظهر املعلمون يف 
اأقل باملدير، مقارنة باملدار�س ذات التح�سيل العايل  املدار�س ذات التح�سيل املتدين ثقة 
واملتو�سط.واأجرى ح�سكي )2009( درا�سة بهدف تطوير معايري معا�رشة يف �سوء العالقة 
يف  الثانوية  املدار�س  مديري  لختيار  التنظيمية  الثقة  وم�ستوى  ال�سخ�سية،  �سمات  بني 
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الأردن، وبعد تطبيق ا�ستبانة على )549( معلمًا ومعلمة، بينت النتائج ميل مديري املدار�س 
نحو �سمة النب�ساط، و�سمة التزان، كما كان م�ستوى الثقة التنظيمية لدى املديرين مرتفعًا 
 Vineburgh,( فينربغ  املعلومات.واأجرى  تدفق  لبعد  بالن�سبة  متو�سطًا  جاء  بينما  بعامة 
هيئة  اأع�ساء  بني  ال�سلة  ذات  واملتغريات  التنظيمية  الثقة  تعرف  بهدف  درا�سة   )2010
التدري�س يف الكليات واجلامعات ذات الأغلبية من الطلبة ال�سود يف مدينة Iowa الأمريكية، 
بينت  لل�سود،  كلية وجامعة   )37( يعملون يف  )3070( ع�سواً  على  ا�ستبانة  تطبيق  وبعد 
النتائج اأن ارتفاع م�ستويات التمكن، ودعم الإبداع، وانخفا�س م�ستويات النزعات ال�سخ�سية 
والثقة  التمكن  اإدراكات  بني  العالقة  واأن  التنظيمية،  الثقة  مب�ستويات  بارتفاع  ارتبطا 
اجلا�سم  والإبداع.ودرا�سة  التغيري  مقاومة  مب�ستويات  كبرية  درجة  اإىل  تاأثرت  التنظيمية 
الثانوية،  املدار�س  مديري  لدى  الإدارية  الكفايات  توفر  درجة  تعرف  بهدف   )2013(
وعالقتها بالثقة التنظيمية يف مدار�سهم، وبعد تطبيق ا�ستبانة على )858( فرداً من روؤ�ساء 
كان  التنظيمية  الثقة  م�ستوى  اأن  النتائج  بينت  الكويت  دولة  يف  الدرا�سية  املواد  اأق�سام 
للمديرين  الإدارية  الكفايات  توفر  درجة  بني  اإح�سائيًا  دالة  عالقة  توجد  واأنه  مرتفعًا، 
وم�ستوى الثقة التنظيمية، كما بينت وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى الثقة التنظيمية 
تعزى ملتغري اخلربة، وكان ل�سالح ذوي اخلربة )من 6 – 10 �سنوات( ، ول توجد فروق دالة 

اإح�سائيًا تعزى ملتغري املوؤهل العلمي، وملتغري اجلن�س.

ملخص الدراسات السابقة: 
من  املو�سوع  تناول  مت  وقد  التنظيمية،  الثقة  مو�سوع  ال�سابقة  الدرا�سات  تناولت 
والعالقة   ،  )1990 )الغامدي،  املوؤ�س�سات كدرا�سة  التنظيمية يف  الثقة  زوايا خمتلفة مثل 
الرفاعي،  Fores, 2009؛  1992؛  )العمري،  كدرا�سة  التنظيمية  والثقة  املدير  �سلوك  بني 
الدرا�سات بالعالقة  ، واهتمت جمموعة من   )2012 الزهراين،  Wahnee, 2010؛  2009؛ 
التنظيمي  واللتزام  التنظيمية  الثقة  بني  كالعالقة  اأخرى  ومتغريات  التنظيمية  الثقة  بني 
 Hoy( والعالقة بني الثقة التنظيمية والعدالة التنظيمية كدرا�سة ، )كدرا�سة )فار�س، 2014
Tarter, 2004 &؛ Annamalia, et al., 2010( ، والعالقة بني الثقة التنظيمية وم�ساركة 
املعلمني يف �سنع القرار كدرا�سة )Busman, 1991؛ احلوامدة والك�سا�سبة، 2000( ، واأهمية 
والثقة   ،  )Bahman & Pearson, 2003( كدرا�سة  التكنولوجيا  ا�ستخدام  الثقة يف جمال 
الكفايات  ، والعالقة بني درجة توفر   )2008 التنظيمية والروح املعنوية كدرا�سة )قموه، 
الإدارية للمدير والثقة التنظيمية يف مدار�سهم كدرا�سة )اجلا�سم، 2013( .وا�ستخدمت معظم 
واتفقت  ال�سخ�سية،  ال�ستبانة واملقابالت  ا�ستخدم  ال�ستبانة، وبع�سها  ال�سابقة  الدرا�سات 
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الدرا�سات ال�سابقة اأن الثقة التنظيمية مهمة يف املوؤ�س�سات الإدارية، واأن اإهمالها يوؤثر يف 
املناخ التنظيمي والإنتاجية، وا�ستمرارية املوؤ�س�سات وبقائها، واأو�ست الدرا�سات ال�سابقة 
)اجلا�سم، 2013( ب�رشورة اإجراء مزيد من الدرا�سات حول املو�سوع لأهميته، ويف �سوء 
ذلك جاءت الدرا�سة احلالية لتعرف “م�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة 

يف حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني”.

مشكلة الدراسة: 
تبني من خالل الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة اأهمية الثقة التنظيمية للموؤ�س�سات 
الإدارية، وبخا�سة املوؤ�س�سات الرتبوية، فقد اأ�سارت الدرا�سات اأن الثقة يف املوؤ�س�سات توؤدي 
اإىل زيادة الإنتاجية، والكفاءة، والفاعلية، وخف�س م�ستوى الت�رشب الوظيفي، والرغبة يف 
ترك العمل )Adam, 2003؛ Aryee & Pawan, 2002( ، ويف �سوء ما �سبق جاءت هذه 

الدرا�سة لالإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س االآتي: 
ما م�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة 

جر�س من وجهة نظر املعلمني؟ 
أسئلة الدراسة: 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل تعرف م�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف 
حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني، ولتحقيق هذا الهدف �سعت الدرا�سة اإىل االإجابة 

عن ال�سوؤالني االآتيني: 
ال�سوؤال االأول: ما م�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة  ●

جر�س من وجهة نظر املعلمني؟ 
ال�سوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف م�ستوى الثقة التنظيمية  ●

العامة يف حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات  الثانوية  يف املدار�س 
)اجلن�س، واملوؤهل العلمي، واخلربة( ؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة اإىل االآتي: 

تعرف م�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من  ♦
وجهة نظر املعلمني 
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تعرف اأثر بع�س املتغريات )اجلن�س، و املوؤهل العلمي، و اخلربة( يف تقدير املعلمني  ♦
مل�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من وجهة نظرهم.

أهمية الدراسة: 
تعّد هذه الدرا�سة مهمة لأهمية املو�سوع الذي تناولته، وهو الثقة التنظيمية، ذلك اأن 
الثقة والإنتاجية �سنوان ل يفرتقان )او�سي، 1985( ، ويوؤمل اأن تفيد هذه الدرا�سة مديري 
ومر�سدين،  واإداريني  معلمني  من  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  والعاملني  الثانوية،  املدار�س 
كما يوؤمل اأن تفيد اأ�سحاب القرار يف وزارة الرتبية والتعليم لالهتمام بال�سلوك التنظيمي 
لإ�ساعة جو م�سبع بالعالقات الطيبة، والثقة التنظيمية التي توؤدي اإىل الطمئنان، وزيادة 

الإنتاجية، وحتقيق الأهداف املرجوة.

مصطلحات الدراسة: 

التعريف االإجرائي للم�سطلح الرئي�س يف هذه الدرا�سة: 
ال�سعور  ◄ اأنها   )Gilbert & Tang , 1998( تاجن  و  راأى جلربت  التنظيمية:  الثقة 

بالثقة يف �ساحب العمل، واإمكانية تقدميه الدعم للموظف الذي يثق به.ويف هذه الدرا�سة 
الأمور،  واأولياء  بالطلبة  والثقة  الزمالء،  يف  والثقة  املدر�سة،  مدير  يف  الثقة  ت�سمل  فهي 
وتقا�س بالدرجة التي يتم احل�سول عليها من خالل اإجابة اأفراد العينة عن فقرات ال�ستبانة 

املعدة لذلك.

حدود الدراسة: 
جر�س  حمافظة  يف  العامة  الثانوية  املدار�س  معلمي  على  البحث  عينة  اخت�رشت 

ومعلماتها.
احلدود الزمنية: الف�سل الأول من العام الدرا�سي )2014/ 2015( . -
احلدود املكانية: مديرية الرتبية و التعليم يف حمافظة جر�س. -
احلدود الب�رشية: معلمو املرحلة الثانوية العامة ومعلماتها. -

نتائج هذه الدراسة: 
ميكن تعميمها يف حدود �سدق اأداة الدرا�سة وثباتها.
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منهجية البحث: 
مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي يف هذه الدرا�سة للك�سف عن م�ستوى الثقة التنظيمية يف 
املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني، وهو املنهج املنا�سب 

يف مثل هذه الدرا�سات.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س 
للعام الدرا�سي )2014/ 2015( والبالغ عددهم )1410( معلمني ومعلمات.وتكونت عينة 
الدرا�سة من )212( معلمًا ومعلمة بن�سبة )15%( مت اختيارهم بالطريقة الع�سوائية، وبعد 
هي  للتحليل  وال�ساحلة  البيانات  املكتملة  ال�ستبانات  عدد  اأن  تبني  الدرا�سة  اأداة  تطبيق 

)199( ا�ستبانة فقط، واجلدول الآتي يو�سح توزع اأفراد العينة ح�سب متغرياتها: 
الجدول (1)

توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها: 

الن�سبة املئويةالعددالفئاتاملتغريات

اجلن�س
8944.7ذكر

11055.3اأنثى 

199100املجموع

املوؤهل العلمي
15979.9بكالوريو�س 

4020.1ماج�ستري فاأكرث

199100املجموع

اخلربة

8542.7اأقل من 5 �سنوات 

6331.7من 5 – اأقل من 10 �سنوات 

105125.6 �سنوات فاأكرث 

199100املجموع

أداة الدراسة: 

لتعرف م�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من 
وجهة نظر املعلمني، ولغر�س جمع البيانات من اأفراد العينة مت بناء اأداة الدرا�سة من خالل 



77

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )14( - نيسان 

مراجعة الأدب النظري للمو�سوع، واإجراء مقابالت �سخ�سية مع بع�س املعلمني واملعلمات، 
العينة، وا�ستمل  الأول معلومات �سخ�سية لأفراد  الق�سم  الأداة من ق�سمني، ت�سمن  وتكونت 
الق�سم الثاين اأداة قيا�س م�ستوى الثقة التنظيمية، وتكونت من )19( فقرة موزعة على ثالثة 
جمالت وهي: الثقة يف مدير املدر�سة وله )7( فقرات، والثاين: جمال الثقة يف الزمالء وله 
)5( فقرات، والثالث: جمال الثقة بالطلبة واأولياء الأمور وله )7( فقرات.واأعطيت كل فقرة 
من فقرات ال�ستبانة خم�سة م�ستويات وفقًا ملقيا�س ليكرت اخلما�سي لختيار اأحد البدائل 
عن الإجابة: )�سعيف جداً، �سعيف، متو�سط، مرتفع، مرتفع جداً( ، واأعطيت الدرجات )1، 2، 

5( على الرتتيب.  ،4  ،3

صدق أداة الدراسة وثباتها: 

الرتبوية،  بالإدارة  خمت�سني  �سبعة  على  عر�سها  بعد  الأداة  �سدق  من  التحقق  مت 
الفقرات  ب�ساأن  مبالحظاتهم  الأخذ  ومت  الرتبوي،  النف�س  وعلم  التدري�س،  وطرق  واملناهج، 
التي يقل عدد املوافقني عليها عن )80%( من حيث احلذف اأو التعديل اأو الإ�سافة، وكان 
عدد فقرات ال�ستبانة )23( فقرة، وبعد التحكيم اأ�سبح عددها )19( فقرة.كما مت التحقق 
من ثبات الأداة بتطبيقها على )20( معلمًا من غري اأفراد العينة، وطبقت الأداة مرتني بفارق 
اأ�سبوعني وفقًا لطريقة الختبار واإعادته )test- retest( ومت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون 
Cron-( الداخلي  الثبات بطريقة الت�ساق  .كما مت ح�ساب معامل   )Person Correlation(

bach Alpha( لكل جمال من جمالتها، واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 

الجدول (2)
معامات ثبات أداة مستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية العامة

في محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين: 

كرونباخ األفامعامل ارتباط بري�سوناملجالالرقم

0.880.94الثقة يف مدير املدر�سة 1

0.820.81الثقة يف الزمالء 2

0.890.86الثقة بالطلبة واأولياء الأمور3

0.900.91الدرجة الكلية 

يالحظ من اجلدول )2( اأن معامالت الثبات منا�سبة لأغرا�س الدرا�سة احلالية.
و مت ح�ساب معامل الرتباط بني كل فقرة من فقرات اأداة م�ستوى الثقة التنظيمية يف 
املدار�س الثانوية يف حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني، والدرجـة الكلية لالأداة، وكانت 
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دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى )0.01( .واجلدول )3( يو�سح اأن جميع معامـالت الرتباط بني 
كل فقرة من فقرات الأداة والدرجة الكلية دالة اإح�سائًيا.

الجدول (3)
معامات االرتباط بين كل فقرة من فقرات األداة والدرجة الكلية

م�ستوى الداللةمعامل االرتباطرقم الفقرة

0.6060.000**فقرة 1

0.5430.000**فقرة 2

0.4970.000**فقرة 3

0.2580.000*فقرة 4

0.5890.000**فقرة 5

0.3850.000**فقرة 6

0.5970.000**فقرة 7

0.6770.000**فقرة 8

0.6300.000**فقرة 9

0.7430.000**فقرة 10

0.4750.000**فقرة 11

0.6820.000**فقرة 12

0.5360.000**فقرة 13

0.5070.000**فقرة 14

0.5870.000**فقرة 15

0.3260.000**فقرة 16

0.5470.000**فقرة 17

0.5920.000**فقرة 18

0.3860.000**فقرة 19

خطوات الدراسة: 
بعد احل�سول على املوافقة من اجلهة امل�سوؤولة مت توزيع ال�ستبانة على اأفراد العينة، 
ولتحديد م�ستوى الثقة التنظيمية من وجهة نظر املعلمني مت التعامل مع قيم املتو�سطات 
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احل�سابية التي تو�سلت اإليها نتائج الدرا�سة لتف�سري البيانات كما ياأتي: 
Ú 2.33 – 1 من امل�ستوى املنخف�س:  
Ú  3.67 – 2.34 من امل�ستوى املتو�سط:  
Ú 5 – 3.68 من امل�ستوى املرتفع:  

املعاجلات اإلحصائية: 
لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة مت اإدخال البيانات اإىل جهاز احلا�سوب، وا�ستخدام 

برنامج الرزم االإح�سائية (SPSS) الإجراء التحليالت الالزمة.
والنحرافات  - احل�سابية،  املتو�سطات  ا�ستخدام  مت  الأول:  ال�سوؤال  عن  ولالإجابة 

املعيارية، والرتبة، وامل�ستوى.
م�ستقلتني، وحتليل  - لعينتني   )t( اختبار  ا�ستخدام  الثاين: مت  ال�سوؤال  ولالإجابة عن 

التباين الأحادي، واختبار �سيفيه يف حالة وجود فروق.
-  )Cronbach Alpha( مت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون، ومعادلة كرونباخ األفا

لإيجاد ثبات الأداة.

نتائج الدراسة: 
الدرا�سة من خالل  اإليها هذه  التي تو�سلت  للنتائج  يت�سمن هذا اجلزء عر�ساً 

االإجابة عن اأ�سئلتها على النحو االآتي: 
ال�سوؤال الأول: ما م�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة  ◄

يف حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ح�ساب  مت  ال�سوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
نظر  العامة يف حمافظة جر�س من وجهة  الثانوية  املدار�س  التنظيمية يف  الثقة  مل�ستوى 

املعلمني بعامة، ولكل جمال من جمالت اأداة الدرا�سة، ويظهر اجلدول الآتي )4( ذلك.
الجدول (4)

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب لمستوى الثقة التنظيمية
في المدارس الثانوية العامة في محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليًا: 

امل�ستوىالرتبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجالالرقم

متو�سط3.280.941الثقة يف الزمالء2
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امل�ستوىالرتبةاالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجالالرقم

متو�سط3.170.882الثقة يف مدير املدر�سة1
متو�سط3.150.823الثقة بالطلبة واأولياء الأمور3

متو�سط3.200.64الدرجة الكلية

اأن م�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف  يالحظ من اجلدول )4( 
اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي )3.20(  حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني كان متو�سطًا، 
تراوحت  اإذ  املتو�سط،  امل�ستوى  يف  الأداة  جمالت  وجاءت   ،  )0.94( معياري  وانحراف 
يف  »الثقة  جمال  الأوىل  الرتبة  يف  وجاء   ،  )3.15 –  3.28( بني  احل�سابية  املتو�سطات 
ويف  متو�سط،  ومب�ستوى   )0.94( معياري  وانحراف   )3.28( ح�سابي  مبتو�سط  الزمالء«، 
وانحراف   )3.17( ح�سابي  مبتو�سط  املدر�سة«  مدير  يف  »الثقة  جمال  جاء  الثانية  الرتبة 
معياري )0.88( ومب�ستوى متو�سط، وجاء يف الرتبة الأخرية جمال »الثقة بالطلبة واأولياء 
وهذه  متو�سط،  ومب�ستوى   )0.82( معياري  وانحراف   )3.15( ح�سابي  مبتو�سط  الأمور« 
الثقة  انت�سار  درجة  اأن  بينت  التي   )2004 )الروا�سدة،  درا�سة  نتيجة  مع  تتفق  النتيجة 
التنظيمية، و�سيوعها كانت متو�سطة، وتتفق مع نتيجة درا�سة )Yilmas, 2008( التي بينت 
)قموه،  درا�سة  نتيجة  مع  تتفق  كما  متو�سطة،  كانت  التنظيمية  واأبعادها  الثقة  درجة  اأن 
.ولكنها تختلف مع نتيجة درا�سة )Fjelstans, 1990؛ الك�سا�سبة،   )2014 2008؛ فار�س، 
1996؛ جكة وال�ساهني، 2007؛ معايعة واندراو�س، 2009( ، التي بينت نتائجها اأن �سيوع 
ممار�سات الثقة كان عاليًا، كما تختلف مع نتيجة درا�سة )ح�سكي، 2009( التي اأفادت اأن 
م�ستوى الثقة بعامة كان مرتفعًا؛ بينما جاء متو�سطًا بالن�سبة لبعد تدفق املعلومات، كما 
تختلف مع نتيجة درا�سة )احل�سيني وزغلول، 2005( التي اأفادت اأن درجة الثقة التنظيمية 
كانت منخف�سة.اإن هذا الختالف يف نتائج الدرا�سات يعزى اإىل ال�سلوك التنظيمي، واملناخ 
التنظيمي، والعالقات الإن�سانية، وم�ستوى فعالية الت�سال داخل املوؤ�س�سات، وكيفية �سنع 
ذلك  كان  وكلما  الوظيفي،  الر�سا  ودرجة  العمل،  باأخالقيات  اللتزام  ودرجة  القرارات، 
اإيجابيًا؛ فاإنه يعزز الثقة التنظيمية بني الروؤ�ساء واملروؤو�سني، والثقة بني الزمالء يف العمل، 
وهذا ي�سري اإىل �رشورة اإجراء مزيد من الدرا�سات حول مو�سوع الثقة التنظيمية لأهميتها يف 
زيادة الإنتاجية لأن الثقة والإنتاجية �سنوان ل يفرتقان على حد تعبري )او�سي، 1985( .

اأما بالن�سبة لفقرات كل جمال فكانت النتائج على النحو االآتي: 
الثقة يف الزمالء: . 1

الثقة  مل�ستوى  والرتب  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ح�ساب  مت 
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التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني، لفقرات 
هذا املجال، واجلدول )5( يو�سح ذلك.

الجدول (5)
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب لمستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية 

العامة في محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين في مجال الثقة في الزماء مرتبة تنازليًا

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف
امل�ستوىالرتبةاملعياري

متو�سط3.530.941يهتم املعلمون يف املدر�سة بزمالئهم.2

3
ي�ستطيع املعلمون العتماد على بع�سهم بع�سًا يف املواقف 

متو�سط3.361.112ال�سعبة.

متو�سط3.351.133يثق املعلمون يف املدر�سة بزمالئهم املعلمني1
متو�سط3.241.394يتناق�س املعلمون مع زمالئهم يف املواقف ال�سعبة ب�رشاحة.5
متو�سط2.951.205يتعامل املدير مع املعلمني كزمالء يف عملهم.4

متو�سط3.280.92الدرجة الكلية

اأن م�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف  يالحظ من اجلدول )5( 
اإذ بلغ  الثقة يف الزمالء كان متو�سطًا،  حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني يف جمال 
يف  املجال  هذا  فقرات  وجاءت   ،  )0.92( معياري  وانحراف   )3.28( احل�سابي  املتو�سط 
يف  وجاءت   ،  )3.53-2.95( بني  احل�سابية  املتو�سطات  تراوحت  اإذ  املتو�سط،  امل�ستوى 
الرتبة الأوىل الفقرة )2( التي تن�س على »يهتم املعلمون يف املدر�سة بزمالئهم«، مبتو�سط 
ح�سابي )3.53( وانحراف معياري )0.94( ومب�ستوى متو�سط، وجاءت يف الرتبة الأخرية 
الفقرة )4( التي تن�س على »يتعامل املدير مع املعلمني كزمالء يف عملهم« مبتو�سط ح�سابي 
نتيجة  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  متو�سط،  ومب�ستوى   )1.20( معياري  وانحراف   )2.95(
متو�سطة،  كانت  امل�رشفني  لبعد  الثقة  توفر  درجة  اأن  بينت  التي   )2014 )فار�س،  درا�سة 
ودرجة توفر الثقة بالن�سبة لبعد الزمالء كانت متو�سطة اأي�سًا.وتعد الثقة يف جمال الزمالء 
مهمة لأن الأفراد يعملون معًا ويتعلمون معًا، ويتبادلون اخلربات من خالل توا�سلهم معًا، 
ويحاولون التغلب على امل�سكالت التي تواجههم، وهذا يتطلب توفر مناخ تنظيمي �سحي، 
للثقة  انعكا�س  الزمالء كانت متو�سطة فاإنه  الثقة يف  وعالقات بينية �سليمة.وكون نتيجة 
التي يوليها املديرون للمعلمني، واإىل الثقة التنظيمية ال�سائدة يف تلك املدار�س، مما ي�سري 
اإىل اأنها بحاجة اإىل مزيد من الرعاية والهتمام، و ذلك لأهمية الثقة التنظيمية، وعلى حد 
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تعبري فورد )Ford,2010( اأن ا�ستقرار املدر�سة يعتمد على الثقة يف املعلمني.
الثقة يف مدير املدر�سة: . 2

الثقة  مل�ستوى  والرتب  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ح�ساب  مت 
التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني، لفقرات 

هذا املجال، واجلدول )6( يو�سح ذلك.
الجدول (6)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية العامة 
في محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين في مجال الثقة في مدير المدرسة مرتبة تنازليًا

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف
امل�ستوىالرتبةاملعياري

متو�سط3.481.251مدير املدر�سة كفوؤ يف عمله.5
متو�سط3.441.222مدير املدر�سة دميقراطي يف �سلوكه.7
متو�سط3.361.353يثق املعلمون مبدير مدر�ستهم.1
متو�سط3.341.354يعمل مدير هذه املدر�سة مل�سلحة املعلمني فيها.2
متو�سط3.131.405ي�ستطيع املعلمون العتماد على املدير يف اأمورهم الإدارية.3
متو�سط2.870.986مدير املدر�سة عادل يف معاملته مع العاملني يف مدر�سته.6
متو�سط2.591.077مدير املدر�سة نزيه يف �سلوكه.4

متو�سط3.170.88الدرجة الكلية

اأن م�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف  يالحظ من اجلدول )6( 
حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني يف جمال الثقة يف مدير املدر�سة كان متو�سطًا، اإذ 
املجال  هذا  فقرات  وجاءت   ،  )0.88( معياري  وانحراف   )3.17( احل�سابي  املتو�سط  بلغ 
يف امل�ستوى املتو�سط، اإذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني )2.59-3.48( ، وجاءت يف 
الرتبة الأوىل الفقرة )5( التي تن�س على »مدير املدر�سة كفوؤ يف عمله«، مبتو�سط ح�سابي 
الفقرة  الأخرية  الرتبة  )3.48( وانحراف معياري )1.25( ومب�ستوى متو�سط، وجاءت يف 
)4( التي تن�س على »مدير املدر�سة نزيه يف �سلوكه« مبتو�سط ح�سابي )2.59( وانحراف 
Bus-( ومب�ستوى متو�سط، و تتفق هذه النتيجة مع ما تو�سل اإليه بو�سمان )1.07 )ععياري 
man,1991( يف درا�سته التي اأكدت ان م�ساركة املعلمني يف �سنع القرار، و التن�سيق اليومي 
يزيد من املوثوقية يف املدير و الثقة بني الزمالء، كما تتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة 
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الثقة يف  الثقة يف مدير املدر�سة كانت متو�سطة.وتعتمد  اأن  التي بينت   )2013 )اجلا�سم، 
التعامل مع املعلمني وتفوي�س  والعدل يف  الدميقراطي،  �سلوكه  املدير على كفاءته وعلى 
بع�س ال�سالحيات لهم، وكلما كان ذلك اإيجابيًا فاإنه ينعك�س على اأداء العاملني والتفاعل 
درجة  اأن  اإىل  ي�سري  مما  متو�سطة،  كانت  الدرا�سة  هذه  يف  النتيجة  للطلبة.ولكن  الإيجابي 
املعلمات  و  املديرات  لدى مقابلة بع�س  و  اأي�سًا،  املذكورة كانت متو�سطة  العوامل  توافر 
تبني اأن كرثة الأعباء امللقاة على عاتق املديرين يقلل من فر�س اللقاءات ال�سخ�سية التي 
ميكن اأن تزيد من الفهم املتبادل والعالقات الإن�سانية التي تنعك�س اإيجابًا على الثقة بني 

اأفراد املجتمع املدر�سي.
الثقة بالطلبة واأولياء االأمور: . 3

الثقة  مل�ستوى  والرتب  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات  ح�ساب  مت 
التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني، لفقرات 

هذا املجال، واجلدول )7( يو�سح ذلك.
الجدول (7)

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب لمستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية 
العامة في محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين في مجال الثقة بالطلبة وأولياء األمور مرتبة تنازليًا 

املتو�سطالفقرةالرقم
احل�سابي

االنحراف
امل�ستوىالرتبةاملعياري

متو�سط3.481.331يثق املعلمون يف هذه املدر�سة بطلبتهم.1
متو�سط3.471.192يثق املعلمون مبقدرة الطلبة على حتمل امل�سوؤولية.3
متو�سط3.291.273يثق املعلمون مبا يخربهم به اأولياء الأمور عن اأبنائهم.7
متو�سط3.181.014يثق املعلمون مبقدرة الطلبة على التعلم.2
متو�سط3.010.845يعتقد املعلمون باأن الطلبة �سادقون يف اأقوالهم.4
متو�سط2.911.316يفي اأولياء الأمور بالتزاماتهم نحو اأبنائهم.5
متو�سط2.831.227يثق املعلمون بدعم اأولياء الأمور لأبنائهم.6

متو�سط3.150.82الدرجة الكلية

العامة  الثانوية  املدار�س  يف  التنظيمية  الثقة  م�ستوى  اأن   )7( اجلدول  من  يالحظ 
الأمور كان  واأولياء  بالطلبة  الثقة  املعلمني يف جمال  نظر  يف حمافظة جر�س من وجهة 
فقرات  وجاءت   ،  )0.82( معياري  وانحراف   )3.15( احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  متو�سطًا، 
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اإذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني )3.48-2.83(  هذا املجال يف امل�ستوى املتو�سط، 
املدر�سة  هذه  يف  املعلمون  »يثق  على  تن�س  التي   )1( الفقرة  الأوىل  الرتبة  يف  وجاءت   ،
بطلبتهم«، مبتو�سط ح�سابي )3.48( وانحراف معياري )1.33( ومب�ستوى متو�سط، وجاءت 
يف الرتبة الأخرية الفقرة )6( التي تن�س على »يثق املعلمون بدعم اأولياء الأمور لأبنائهم« 
هذه  متو�سط.وتختلف  ومب�ستوى   )1.22( معياري  وانحراف   )2.83( ح�سابي  مبتو�سط 
والآباء  بالطلبة  الثقة  اأن م�ستوى  بينت  التي   )2013 )اجلا�سم،  درا�سة  نتيجة  النتيجة مع 
كان مرتفعًا.وميكن عزو نتيجة هذه الدرا�سة اإىل طبيعة املوؤ�س�سات التعليمية يف الأردن التي 
تويل اهتمامًا متو�سطًا ملجال�س الآباء واملعلمني، كما يعزى اإىل طبيعة العالقات الإن�سانية 
والجتماعية وم�ستواها بني املدر�سة واأولياء الأمور التي انعك�ست على م�ستوى ثقة املعلمني 
بالطلبة واأولياء الأمور فجاء متو�سطًا، ولدى احلديث مع بع�س املديرين و املعلمني تبني 
اأن جمال�س الآباء و املعلمني ل تعقد اإل مرة واحدة يف الف�سل اأو العام الدرا�سي، رغم اأهمية 
هذه املجال�س يف توطيد العالقة بني املدر�سة و اأولياء الأمور و الطلبة اأنف�سهم، و تنعك�س 
ب�سكل اإيجابي على الثقة بينهم، و توؤثر ب�سكل مبا�رش على اإنتاجية املدر�سة، و هذا يتفق مع 
نتيجة درا�سة انطون و �سنايدر )Antony & Schneider , 2003( التي اأكدت الدور املركزي 
اأن  بعد  ذلك  و  املدار�س  تطوير  و  الفعالة،  التعليمية  املجتمعات  بناء  يف  التنظيمية  للثقة 
قاموا باإجراء عدد من املقابالت مع املعلمني و املديرين و اأولياء اأمور الطلبة يف مدار�س 

مدينة �سيكاغو.
م�ستوى  ◄ عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثاين:  ال�سوؤال 

العامة يف  الثانوية  املدار�س  التنظيمية يف  الثقة  (α≥0.05) يف م�ستوى 
حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني تعزى ملتغريات )اجلن�س، و املوؤهل 

العلمي، و�سنوات اخلربة( ؟ 
متت االإجابة عن هذا ال�سوؤال على النحو االآتي: 

متغري اجلن�س: . 1
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية مل�ستوى الثقة التنظيمية يف 
املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني، تبعًا ملتغري اجلن�س، 

كما مت تطبيق اختبار )t- test( ويظهر اجلدول )8( ذلك.
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الجدول (8)
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية

في محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين، واختبار (t- test) ، تبعًا لمتغير الجنس

املتو�سط العدداجلن�ساملجال
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوىقيمة تاملعياري

الداللة

الثقة يف مدير املدر�سة
**892.960.782.4400.016ذكر

1103.280.91اأنثى

الثقة يف الزمالء
**892.940.893.6740.000ذكر

1103.450.92اأنثى

الثقة بالطلبة واأولياء 
الأمور

893.010.801.8860.061ذكر

1103.240.82اأنثى

الدرجة الكلية
**892.960.573.6030.000ذكر

1103.320.78اأنثى

. )α≥0.01( دال إحصائياً عند مستوى**

م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل   )8( اجلدول  يف  النتائج  ت�سري 
)α≤0.01( مل�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من 
وجهة نظر املعلمني تبعًا ملتغري اجلن�س، ا�ستناداً اإىل قيمة )ت( املح�سوبة اإذ بلغت )3.603( 
الثقة  املدر�سة،  مبدير  )الثقة  للمجالت  واأي�سًا  الكلية  للدرجة   )0.000( دللة  ومب�ستوى 
ارتفاع متو�سطاتهن احل�سابية، بينما مل  بدليل  الإناث  الفرق ل�سالح  بالزمالء( حيث كان 
يظهر فرق دال اإح�سائيًا يف جمال )الثقة بالطلبة واأولياء الأمور( .وتتفق هذه النتيجة مع 
التي   )2007 ، كما تتفق مع نتيجة درا�سة )املحزوم،   )1996 )الك�سا�سبة،  نتيجة درا�سة 
بينت وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف م�ستوى الثقة التنظيمية، وكانت ل�سالح الإناث، وهذا 
ي�سري اإىل اأن مديرات املدار�س ميتلكن املقدرة على التعامل مع املعلمات باأ�سلوب خمتلف عن 
املديرين، واأن املناخ التنظيمي يف مدار�س البنات اأف�سل منه يف مدار�س البنني.وقد يعزى 
الإناث، وتعّد مهنة مقنعة لهن، وتلبي طموحاتهن،  التعليم تتنا�سب مع  اأن مهنة  اإىل  ذلك 
وينظر اإليها املجتمع بتقدير واحرتام، على عك�س الذكور الذين يعدونها ل تلبي طموحات 
و ن�رش  لالإبداع،  العمل �رشوري  تقبل  اأن  و املعروف  اآخر،  بع�سهم، وقد يبحثون عن عمل 

الثقة يف املوؤ�س�سة الرتبوية.
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متغري املوؤهل العلمي: . 2
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية مل�ستوى الثقة التنظيمية يف 
املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني، تبعًا ملتغري املوؤهل 

العلمي، كما مت تطبيق اختبار )t- test( ؛ ويظهر اجلدول )9( ذلك.
الجدول (9)

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية العامة
في محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين، واختبار (t- test) ، تبعا لمتغير المؤهل العلمي

املتو�سط العدداملوؤهل العلمياملجال
احل�سابي

االنحراف 
م�ستوىقيمة تاملعياري

الداللة

الثقة يف مدير املدر�سة
1593.160.870.4370.663بكالوريو�س

403.230.91ماج�ستري فاأكرث

الثقة يف الزمالء
1593.250.951.1110.268بكالوريو�س

403.430.87ماج�ستري فاأكرث

الثقة بالطلبة واأولياء 
الأمور

**1593.060.833.8000.000بكالوريو�س

403.590.61ماج�ستري فاأكرث

الدرجة الكلية
**1593.140.622.4330.016بكالوريو�س

403.410.64ماج�ستري فاأكرث

. )α≥0.01( دال إحصائياً عند مستوى**

م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل   )9( اجلدول  يف  النتائج  ت�سري 
)α≤0.01( مل�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من 
وجهة نظر املعلمني، تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي، ا�ستناداً اإىل قيمة )ت( املح�سوبة اإذ بلغت 
)2.433( ومب�ستوى دللة )0.016( للدرجة الكلية واأي�سا للمجال )الثقة بالطلبة واأولياء 
احل�سابية،  متو�سطاتهم  ارتفاع  بدليل  فاأكرث  ماج�ستري  ل�سالح  الفرق  كان  حيث  الأمور( 
بينما مل يظهر فرق دال اإح�سائيًا يف باقي املجالت، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة 
لأفراد  العلمي  بامل�ستوى  تتاأثر  التنظيمية  الثقة  عوامل  اأن  بينت  التي   )1990 )الغامدي، 
عدم  بينت  التي   )2013 اجلا�سم،  2007؛  )املحزوم،  درا�سة  نتيجة  مع  وتختلف  العينة، 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف تقديرات اأفراد العينة تعزى ملتغري املوؤهل العلمي، وميكن اأن 
تعزى نتيجة هذه الدرا�سة، وهي اأن الفرق كان ل�سالح اأفراد العينة ذوي املوؤهل ماج�ستري 
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فاأكرث، اإىل اأن املوؤهل الأعلى يعطي دعمًا معنويًا للمعلمني، كما اأنه يجعل املعلم اأكرث تقديراً 
لواقع الأمور لكونه اأكرث اطالعًا، فجاءت متو�سطات تقديرات ذوي املوؤهل الأعلى اأعلى من 

متو�سطات تقديرات الفئات الأخرى.
متغري اخلربة: . 3

مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية مل�ستوى الثقة التنظيمية يف 
املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني، تبعا ملتغري اخلربة، 

ويظهر اجلدول )10( ذلك.
الجدول (10)

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية العامة
في محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين، تبعًا لمتغير الخبرة

املتو�سط العدداخلربةاملجال
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الثقة يف مدير املدر�سة

853.170.76اأقل من 5 �سنوات

633.040.90من- 5 اأقل من 10 �سنوات

10513.351.01 �سنوات فاأكرث

1993.170.88املجموع

الثقة يف الزمالء

853.430.89اأقل من 5 �سنوات

633.160.86من- 5 اأقل من 10 �سنوات

10513.191.08 �سنوات فاأكرث

1993.280.94املجموع

الثقة بالطلبة واأولياء 
الأمور

853.220.82اأقل من 5 �سنوات

633.000.81من- 5 اأقل من 10 �سنوات

10513.280.82 �سنوات فاأكرث

1993.170.82املجموع

الدرجة الكلية

853.260.52اأقل من 5 �سنوات

633.060.60من- 5 اأقل من 10 �سنوات

10513.280.82 �سنوات فاأكرث

1993.200.64املجموع
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مل�ستوى  احل�سابية  املتو�سطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )10( اجلدول  من  يالحظ 
الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من وجهة نظر املعلمني، 
تبعًا ملتغري اخلربة، اإذ ح�سل اأ�سحاب فئة )10 �سنوات فاأكرث( على اأعلى متو�سط ح�سابي 
بلغ )3.28( ، وجاء اأ�سحاب فئة )اأقل من 5 �سنوات( بالرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي بلغ 
)3.26( ، واأخرياً جاء املتو�سط احل�سابي لفئة )من 5  - اأقل من 10 �سنوات( اإذ بلغ )3.06( 
، ولتحديد فيما اإذا كانت الفروق بني املتو�سطات ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة 
نتائج  وجاءت   ،  )One way ANOVA( الأحادي  التباين  حتليل  تطبيق  مت   )α≤0.05(

حتليل التباين على النحو الذي يو�سحه اجلدول )11( : 
الجدول (11)

تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لمستوى الثقة التنظيمية في المدارس الثانوية العامة
في محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين، تبعا لمتغير الخبرة

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

الداللة

الثقة يف مدير املدر�سة
2.83321.4161.8560.159بني املجموعات

149.5581960.763داخل املجموعات

152.391198املجموع

الثقة يف الزمالء
3.30421.6521.8990.153بني املجموعات

170.5571960.870داخل املجموعات

173.862198املجموع

الثقة بالطلبة واأولياء 
الأمور

2.57221.2861.9250.149بني املجموعات

130.9821960.668داخل املجموعات

133.555198املجموع

الدرجة الكلية

1.92320.9622.4130.092بني املجموعات

78.1021960.398داخل املجموعات

80.025198املجموع

ت�سري النتائج يف اجلدول )11( اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
)α≤0.05( مل�ستوى الثقة التنظيمية يف املدار�س الثانوية العامة يف حمافظة جر�س من 
وجهة نظر املعلمني، تبعا ملتغري اخلربة، ا�ستناداً اإىل قيمة )ف( املح�سوبة اإذ بلغت )2.413( 
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، ومب�ستوى دللة )0.092( ، وكذلك يف جميع املجالت.وهذه النتيجة تختلف مع نتيجة 
فروق  وجود  بينت  التي   )2007 )املحزوم،  درا�سة  ونتيجة   ،  )1996 )الك�سا�سبة،  درا�سة 
دالة اإح�سائيًا يف متو�سط تقديرات اأفراد العينة ل�سالح ذوي اخلربة )اأقل من 6 �سنوات( ، 
وذوي اخلربة من )6-10 �سنوات( ، كما تختلف مع نتيجة درا�سة )اجلا�سم، 2013( التي 
بيت وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف متو�سط تقديرات العينة ل�سالح ذوي اخلربة )من 6 – 
10 �سنوات( .وقد تعزى نتيجة هذه الدرا�سة اإىل اأن املديرين واملعلمني مبختلف خرباتهم 
يخ�سعون لنظام وزارة الرتبية والتعليم، ويخ�سعون للتعليمات والظروف التعليمية والبيئية 
عدد  مبتغري  التنظيمية  الثقة  مل�ستوى  واملعلمات  املعلمني  تقديرات  تتاأثر  مل  لذلك  نف�سها 

�سنوات اخلربة لديهم.

التوصيات: 

الثانوية يف حمافظة  الثقة التنظيمية يف املدار�س  اأن م�ستوى  النتائج  اأفادت 
جر�س كان متو�سطا و يف �سوء ذلك تو�سي الدرا�سة باالآتي: 

مبا . 1 امل�ساعدين  عدد  زيادة  طريق  عن  املدار�س  مديري  عن  العمل  اأعباء  تخفيف 
العالقات  تقوي  لقاءات  عمل  واملعلمني  للمديرين  يتيح  مما  املدر�سة  حجم  مع  يتنا�سب 
الإن�سانية بينهم، وينعك�س ذلك اإيجابا على املناخ التنظيمي، ويرتقي بالثقة املتبادلة بني 

املديرين واملعلمني والطلبة، ويوؤدي اإىل الإبداع، وزيادةالإنتاجية يف املدر�سة.
يف . 2 التنظيمية  الثقة  عوامل  على  الأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة  تركيز  �رشورة 

الثقة  القيم الأخالقية، ون�رش ثقافة  العامة، وهذا ياأتي من خالل تعزيز  الثانوية  املدار�س 
التنظيمية يف املدار�س.

واأهمية . 3 الإن�سانية،  العالقات  جمال  يف  واملعلمني  للمديرين  تدريبية  دورات  عقد 
املناخ التنظيمي لتح�سني العالقات بني الزمالء يف العمل، و بالتايل زيادة الثقة التنظيمية 

بني الزمالء فيما بينهم، وبني املديرين.
واأولياء . 4 املدار�س،  اإدارات  بني  املتبادلة  الثقة  لتطوير  املدار�س  يف  اجلهود  تعزيز 

تعرف  خاللها  من  يتم  التي  املعلمني  و  الآباء  جمال�س  تفعيل  طريق  عن  الطلبة  و  الأمور 
املعلمني على ظروف الطلبة، وم�سكالتهم، واحتياجاتهم، والتعاون مع اأولياء اأمورهم يف 

التغلب على معوقات العملية الرتبوية، والرتقاء مبدخالتها، وحت�سني منتجاتها.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية

القراآن الكرمي.  ●
اأبو �سندي، �سعد عامر )2011( . اإدارة املوارد الب�رشية. عمان: دار اأ�سامة للن�رش والتوزيع. . 1
اأو�سي، وليم ج. )1985( . النموذج الياباين يف الإدارة: نظرية )Z( . ترجمة ح�سن حممد . 2

ي�س، مراجعة ربحي حممد احل�سن، معهد الإدارة العامة، اململكة العربية ال�سعودية. 
مديري . 3 لدى  الإدارية  الكفايات  توافر  درجة   .  )2013( الوهاب  عبد  هيام  اجلا�سم، 

املدار�س الثانوية يف دولة الكويت وعالقتها بالثقة التنظيمية يف مدار�سهم من وجهة 
نظر روؤ�ساء اأق�سام املواد الدرا�سية. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة ال�رشق الأو�سط، 

عمان، الأردن. 
جكة، عتيق عبد العزيز وال�ساهني، عبد الرحيم عبد اللطيف )2007( . الثقة يف النظام . 4

الإداري احلكومي بالرتكيز على املوؤ�س�سات احلكومية يف دولة الإمارات، املجلة العربية 
للعلوم الإدارية، جامعة الكويت، 14 )3( ، 57-26. 

التنظيمية . 5 الثقة   .  )2005( راغب  زغلول  اإميان  وزغلول،  حممد  اأحمد  عزة  احل�سيني، 
وفعالية الأداء املدر�سي جلمهورية م�رش العربية”، جملة الرتبية، 8 )17( ، 134-17. 

بني . 6 العالقة  �سوء  يف  معا�رشة  معايري  تطوير   .  )2009( علي  حممود  علي  ح�سكي، 
يف  الثانوية  املدار�س  مديري  لختيار  التنظيمية  الثقة  وم�ستوى  ال�سخ�سية  �سمات 
الأردن. اأطروحة دكتوراه غري من�سورة، جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا، عمان، 

الأردن. 
احلوامدة، ن�سال �سالح )2004( . العالقة بني م�ستوى اإدراك فاعلية وعدالة نظام تقومي . 7

الأداء، وكل من الأداء الوظيفي والر�سا الوظيفي والولء التنظيمي، والثقة التنظيمية يف 
الوزارات اخلدمية الأردنية – درا�سة ميدانية. جملة جامعة امللك �سعود، العلوم الإدارية، 

 .99-61  ،  )1( 16
التنظيمية . 8 الثقة  اأثر   .  )2000( مف�سي  حممد  والك�سا�سبة،  �سالح  ن�سال  احلوامدة، 

 – موؤتة  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ر�سا  على  القرارات  �سنع  يف  وامل�ساركة 
درا�سة ميدانية، موؤتة للبحوث والدرا�سات – العلوم الإن�سانية والجتماعية، 15 )6( ، 

 .196-141
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