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الثقة التنظيمية لدى مديري أقسام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل الخط األخضر درجة 
  من وجهة نظر الموظفين

 محمد أنيس يوسف
 *كايد محمد سالمة أ.د.

 ممخص:
الثقة التنظيمية لدى مديري أقسام الشبيبة والرياضة ن درجة ىدفت الدراسة إلى الكشف ع

استخدمت الدراسة المنيج  بمنطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجية نظر الموظفين.
مجاالت، طبقت  أربعة( فقرة موزعة عمى 25ة تكونت من )وتم تطوير استبانالوصفي المسحي، 

أن درجة الثقة التنظيمية فة، وأظيرت النتائج ( موظفًا وموظ240عمى عينة عشوائية تكونت من )
المجاالت في جميع  الجنسوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر ، وتبين عدم جاءت مرتفعة

وجود فروق ذات داللة إحصائية باستثناء مجال االبداع، وجاءت الفروق لصالح االناث، وتبين 
، وجاءت الفروق لصالح االبداع، و ماتتوافر المعمو مجالي  فيالمؤىل العممي تعزى ألثر 

جميع في  مدة الخدمةوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر ، وتبين بكالوريوس فأعمى
، وفي ( سنوات10اقل من )، وجاءت الفروق لصالح السياسات االداريةالمجاالت باستثناء مجال 

عزيز مبادئ الثقة التنظيمية ضوء ىذه النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزىا: ت
شاعتيا بيٌن الموظفين، بوصفيا موجودا بين جميع الموظفين لتبقى مرتفعة من خبلل  تنميتيا وا 

استراتيجيًا غير قابل لمتقميد والمنافسة، إذ أن توافر الخبرة والتقنية لم يعد امرًا كافيًا لتحقيق النجاح 
 في المؤسسات.

ظيمية، مديرو اقسام الشبيبة والرياضة، مراكز الرياضة، الموظفون، : الثقة التنالكممات المفتاحية
 الخط االخضر.
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Abstract: 

The study aimed to reveal the degree of organizational trust among 

the directors of youth and sports departments in the North within the Green 

Line from the point of view of employees. The study used the descriptive 

survey methodology. A questionnaire was developed consisting of (25) 

items divided into four fields, applied to a random sample of 240 

employees. The results showed that the degree of organizational trust was 

high, and there were no statistically significant differences due to the effect 

of Gender differences were found in all fields except in the field of 

creativity. Differences were in favor of females, and there were 

statistically significant differences due to the effect of the academic 

qualifications in the availability of information and creativity. The 

differences were in favor of Bachelor and above. Policy area In the light of 

these results, the study came out with a set of recommendations, the most 

important of which are: To strengthen the principles of organizational trust 

among all employees to remain high through their development and 

dissemination among employees as a strategic and non-replicable strategic 

position. Experience and technology are no longer enough to succeed in 

institutions. 

Keywords: organizational trust, directors of youth and sports departments, 

sports centers, staff, Green Line. 
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 مقدمة

من التحديات التي تدفع بيا إلى مضاعفة جيودىا لتحقق أداء  اً عديدتواجو المؤسسات 
يميزىا عن غيرىا من اجل الحفاظ عمى مركزىا التنافسي، والوفاء باحتياجات العمل المتنوعة، 

ىمة والمتزايدة من خبلل تبني ميزة تنافسية فريدة، وىذا ال يتحقق إال بجيود الموارد البشرية المؤ 
كبير انطبلقا  التنظيمية باىتمام ليذا حظيت الثقة المؤسسة، التي تمتمك المقدرة عمى تمبية أىداف

 ليا من لما واتجاىاتيم، والتركيز عمى ميول العاممين، المؤسسات، في اإلنساني الجانب من مراعاة
 بين المتبادلة لثقةمبني عمى ا مناخ توفر وبالتالي فأن أدائيم، وتحقق انجازاتيم، في رفع أىمية
المرجوة بكفاءة وفاعمية، من  األىداف تحقيق في االساس العنصر يكون ربما والعاممين اإلدارة

 وفق قوانين جميع العاممين، والمساواة بين أسس العدالة، توفير في الحيوي خبلل تفعيل دورىا
وقيمو،  عامل،ال لشخصية تكوينيا عن بالمؤسسة، فضبل عبلقتيم لضبط وتعميمات وانظمة،
العمل، وخصوصا  لو نحو المحفز الداخمي لمفرد، وكونيا الدافع تشكل بوصفياواتجاىاتو،  ودوافعو،

المؤسسة التي  إلى ثقتو وانتمائو عمى إيجابي بشكل ينعكس مما لحاجاتو، باإلشباع عند شعوره
 .فييايعمل 

مييا ستؤول الى الفشل، لذا فأن أي مؤسسة ال تراعي الجانب النفسي، واالنساني بين عام
وبالتالي لن تستطيع تحقيق اىدافيا، ليذا بات من الواجب عمى المؤسسات االىتمام بالجانب الذي 

من خبلل قياس مقدار الحماس، واالندفاع االيجابي يعمل عمى رفع الروح المعنوية لدى العاممين 
لك مزيدًا من اإلجياد والتعب، نحو العمل، الذي بدوره يؤدي إلى زيادة اإلنتاج دون ان يقتضى ذ

ويتحدد ىذا المقدار بمدى توحد أىداف العاممين مع أىداف المؤسسة من ناحية، ومع أىداف 
 . (Kowalski & Cangemi, 2005)جماعة العمل من ناحية أخرى

وبالتالي فأن نجاح المؤسسات أو فشميا يتوقف عمى مدى النجاح الذي يحققو القادة 
سياميم في تطوير مؤسساتيم، وفقًا لما لدييم اإلداريون في أعما ليم، من خبلل تأديتيم ألدوارىم، وا 

واستعدادات تمكنيم من التأثير في اآلخرين وكسب حبيم الستغبلل طاقاتيم، وتحقيق  مقدراتمن 
األىداف المرغوبة؛ ليذا بات واضحًا بأن الثقة التنظيمية ىي التي تساعد المرؤوسين عمى فيم 

كثير من العمميات، والممارسات اإلدارية التي مطموبة منيم، وتساعدىم لمقيام بال ماتالميطبيعة 
 (.Al- Hariri, 2008تعكس اتجاىاتيم، وقيميم نحو العمل داخل المؤسسة، وخارجيا )

نجاحيا  الكثير لممؤسسات التربوية من اجل تعني في ضوء ذلك نجد أن الثقة التنظيمية
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من خبلل  الدور الذي تقوم بو من خبلل تظير بشكل واضح معالميا دأتبوبقائيا واستمرارىا، إذ 
 التنظيمي، الييكل فنوع إدارية، فمسفة لكل النابض القمب تعد عبلقاتيا بالمؤسسات األخرى؛ كونيا

 العاممين ومشاركة المفتوح، االتصال ومناخ العمل، في العبلقات ونمط الوظيفية، وطبيعتو
-Al)التنظيمية  لمثقة مؤشرات أساسية بمثابة تعد والحوافز، تالمكافآ وتمكينيم، ونظم

Murshed,2014). 
والثقة التنظيمية في المؤسسات التربوية تعكس مدى االلتزام النفسي لدى العاممين الذي ال 

، لزيادة فرص ووكفايات الطرف اآلخر مقدراتيخضع لمقوانين الموضوعة؛ إذ يؤمن كل طرف ب
كار، واآلراء فيما بينيم، وكذلك لدورىا في تحقيق التكامل التنظيمي بين تبادل الخبرات، واألف

موظفييا، وضمان استقرارىا لمدى طويل لتحقيق مصالحيا، وتحقيق فاعميتيا، فالثقة واإلنتاج 
 (.James, 2010)باستمرار يسيران جنبًا إلى جنب في المؤسسات التعميمية، والتدريبية 

، وفي زيادة جودة العمل، وتميزه واتاحة هوتطوير  اء الوظيفيتحسين األد في تساعدىا وىي
 من عدد وىذا يتطمب توفر المنافسة بالشكل الذي يؤدي إلى االرتقاء بالتعميم الى ازىى صوره،

 فرص وتوفير المميز، القيادي والسموك اإلدارية، الميمة كتحسين السياسات األبعاد، والعناصر
المؤسسة  في والشفافية المطمقة التنظيمية، القيم عاممين، وتفعيلالذات لدى ال وتحقيق لئلبداع،
مكانية المتاحة، المعمومات دقة مثل: المناسب، ومصداقيتيا؛ فكل ىذه  الوقت عمييا في الحصول وا 

 أن إلى معقدة وصعبة، وتحتاج ميمة المؤسسات تعد داخل الثقة تنمية أن إلى العناصر تشير
 ومناخ عمل، بيئة إلى توفير بالثقة الجدير السموك إظيار مجرد يتخطى ،دورًا كبيراً  نو المدير  يؤدي

 ,Al-Suqayrالمؤسسة وخارجيا ) داخل ثقافتيا نشر عمى ويساعد ويدعميا الثقة، يعزز تنظيمي
2014.) 

( إلى أنو من واجب القادة في Mohammed & Mutahar, 2010واشار محمد ومطير )
تباع أساليب إدارية تتسم بدرجة عالية من الحرية عند تعامميم مع المؤسسات التربوية والرياضية إ

كون إتاحة فرصة المشاركة لمعاممين،  وخبلقة،المرؤوسين، لموصول إلى إدارة رياضية مبدعة 
والسماح ليم بإبداء رأييم، وتقديم اقتراحاتيم لحمول المشكبلت اإلدارية يمثل مخاطبة ايجابية 

ويوضح أىميتيم في المؤسسة، ويدفعيم لبذل أقصى جيد  بينيم،متبادلة لمشاعرىم، ويؤكد الثقة ال
 من اجل اجراء التعديبلت التي من شأنيا أن تعمل عمى تطوير أىداف المؤسسة بأكمميا.

الثقة  (Al-Hawamdeh  & Al-Kassabeh, 2000, 13) والكساسبة عرف الحوامدة
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 يمكن التنظيمية القرارات ونظام صنع ماعات،الج أو األفراد توقعات عمى التنظيمية بانيا "مؤشر
 أي ممارسة دون حتى أو التنظيمات الجماعات أو لؤلفراد مفضمة نتائج تحقيق في عميو االعتماد
 النظام". ىذا في تأثير

 بأن الموظف إيمان" كيانا متكامبل، وىي بوصفيا المؤسسة باستحقاق شامل شعور"وىي 
 عمى أو الموظف، لصالح المناسبة في العمل خذ اإلجراءاتوتت الظروف، تييئ لو سوف المؤسسة

 أىدافو لرعاية مؤمنة وتكون بوعودىا تجاىو تمتزم أنيا كما بو، عمى األضرار تعمل لن األقل
 (.Jakka  & Shaheen, 2007, 452ومصالحو )
 ،)الثقة وواضع فيو، الموثوق( طرفي بين تبادلية عبلقة عمى إقامة التنظيمية الثقة وتركز
 توقعات أساس عمى تبنى بوعوده، والثقة فيو الموثوق وفاء بمدى يتأثر واضع الثقة فالشخص
 التوقعات مرغوبة، وأن معينة ، وتصرفاتسموك إلى يؤدي سوف أنو فيو الموثوق الشخص
خبلص، واالتساق بأمانة لمعمل والرغبة الوظيفة، والدافع، أخبلقيات تشمل السموكية  السموك في وا 
 تشكل التي لمدوافع الثقة واضع الشخص إدراك تتضمن التعامل، وىي في والصدق قات،والعبل
 (.(Al-Murshed, 2014  ووتصرفات فيو الموثوق الشخص سموك

 إلنجاز أىدافيم بينيم؛ المتبادلة الثقة إلى يحتاج اآلخرين مع العمل وفي ضوء ما سبق فإن
األفراد  بين والفردي الجماعي، السموك لفيم يةوجوىر  أساسية والثقة واىداف مؤسساتيم، الشخصية
ميم  عامل والثقة السياسي، أو االجتماعي واالستقرار االقتصادي، والتبادل اإلدارية والفعاليات
 (.Al-Anzi & Al-Saadi, 2004 ثابتة، ومستقرة ) اجتماعية لعبلقات

 باالختبلف متزايدوالوعي ال السوق، وتنوع العولمة، في مبررات ألىميتيا تتمثل وىناك
 الدولية، والشبكات سوق العمل، في الديمقراطية إلى والدعوة المؤسسة، حجم وتصغير الثقافي،

 كبيرة أىمية خبلليا الثقة تتخذ التي والعمميات األحداث، جميعيا من ُتعد إذ المعمومات، وتكنولوجيا
 تنبى فيي ثم ومن امبلت،التع إنجاز في المؤسسات وعبر داخل ليا الغالبية إدراك فضبًل عن

 (.Faraj, 2013) المؤسسة لمحياة قابمية بمدى
 تتسم التنظيمية ( إلى أن الثقةAl-Anzi & Al-Saadi, 2004 والساعدي) أشار العنزيو 

 التفاعبلت نتاج تكون التنظيمية الثقة أن المستويات التي تعني كتعدد الخصائص من عديدب
 لممؤسسات، وىي ذات العميا اإلدارة أو التنظيمية، العمل فرق أو زمبلء العمل، بين الموجودة
 السائدة والمعتقدات والقيم، القواعد، تعني التي التنظيمية بالثقافة وثيق بشكل ترتبط ثقافية جذور
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 كتوفر اإلداري، االتصال سموك االتصال الذي ىو من نتائج عمى اإلداري، وتعتمد التنظيم داخل
تاحتيا معمومات دقيقة، ظيار وا   تسمح والتي بين العاممين، التعامل في والشفافية الصدق، لمجميع وا 

 ذات بعدة مراحل تمر فيي مستمر، تغير واألفكار، وىي ديناميكية كونيا في اآلراء، تبادل بحرية
 األبعاد المؤسسة، وىي متعددة داخل بين العاممين تذوب كالبناء، وأخيرا تستقر، ثم مختمفة، سمات
 تؤثر التي العاطفية، والسموكية والمستويات مثل: المعارف، متعددة، عوامل من تتكون أنيا بمعني

 .السائدة الثقة لدرجة الفرد في إدراك
ي أتة موضوع الثقة التنظيمية وفيما يوقد تناولت مجموعة من الدراسات العربية واألجنبي

 عرض لبعضيا من االحدث إلى االقدم:
 مديري لدى التنظيمية الثقة مستوى إلى ىدفت التعرف ة( دراسBanat, 2016اجرت بنات)
 لدييم السائد التنظيمي بالمناخ وعبلقتيا غزة بمحافظات الدولية الغوث بوكالة المدارس االبتدائية

 وتم تطوير اداة الدراسة إذ تكونت الوصفي التحميمي، المنيج الدراسة نظرىم. استخدمت من وجية
 التنظيمي المناخ جودة مستوى لقياس والثانية التنظيمية، الثقة ستوىم لقياس استبانتين االولى من

 أن مستوى إلى النتائج ومديرة، وتوصمت مديرا (136) قواميا عينة لدييم، وطبقت عمى السائد
 وتبين جدا، كبيرة بدرجة جاء التنظيمي المناخ جودة كبيرة، وان مستوى بدرجة جاء التنظيمية الثقة

 المدارس االبتدائية مديري تقدير درجات بين إحصائية داللة ذات متوسطة يةطرد عبلقة أن ىناك
 .لدييم السائد التنظيمي والمناخ التنظيمية الثقة لمستوى غزة بمحافظات الدولية الغوث بوكالة

 لمعممي الثقة التنظيمية مستوى تأثير فحص دراسة ىدفت(Demir,2015) وأجرى ديمير
 قيادة ثقافة بيا التي لممدرسة بتصوراتيم يتعمق مؤسساتيم فيما نحو يزيااالبتدائية في مال المدارس
 المعادلة نمذجة تقنيات باستخدام المقارنة السببية تصميم واستخدمت الدراسة منيج المعمم،
 ،"Maximum Likelihood Approach"األرجح  االحتمال تقدير طريقة مثل "SEM" "الييكمية
 بوردور، في عامة ابتدائية مدرسة (21) في معمما (378) من ونتتك عينة عمى الدراسة وطبقت
 المعممين لدى الثقة مستويات أن لمدراسة، وتوصمت النتائج إلى كأداة الدراسة استبانتين واعتمد
المدرسة،  في المعمم قيادة ثقافة يخص فيما إيجابية وكبيرة االبتدائية المدارس في مؤسساتيم نحو

 عمل. وبيئة المعمم بتعاون ارتباط معامل أعمى عمى حصمت ءالزمبل بين وان الثقة
 والدعم التنظيمية الثقة بين العبلقة دراسة ىدفت فحص (Dursun, 2015)وأجرى دورزن 

بتركيا.  االبتدائية المدارس في والمديرين المعممين من عينة وااللتزام التنظيمي لدى التنظيمي
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 (529)و مديرا، (72) من الدراسة عينة وتكونت يمي،التحم المنيج الوصفي استخدمت الدراسة
 نيان إعداد التنظيمية الثقة استبانة الدراسة في أداة وتمثمت بتركيا، مركز المقاطعة معمما في
 االلتزام ، واستبانة(1986) وآخرون إعداد إيزينبرجر التنظيمية العدالة ، واستبانة (1997)ومارلو

 التنظيمية الثقة بين عبلقة ، وتوصمت النتائج إلى أنو يوجد(1990)ومير ألين إعداد التنظيمي
 وجية ومن المعممين، نظر وجية من وااللتزام التنظيمي التنظيمية الثقة وبين التنظيمية، والعدالة
 الصفة لمتغير تعزى قفرو  تظير ولم المعممين والمديرين معا، نظر وجية ومن المديرين، نظر

 .التنظيمي التنظيمية، وااللتزام الثقة بين دورًا وسطياً  التنظيمية تؤدي ةالعدال أن وتبين الوظيفية،
 الثقة محددات إلى التعرف بدراسة ىدفت (Abu Shaweesh, 2013) شاويش وقام أبو

 الدراسة المنيج غزة. استخدمت بمحافظات الدولية وكالة الغوث في العاممين عمى وآثارىا التنظيمية
 العشوائية بالطريقة موظفا تم اختيارىم (210) من ت عينة الدراسةوتكون التحميمي، الوصفي
 داللة ذات فروق توجد لمدراسة، وتوصمت النتائج إلى انو ال كأداة االستبانة عمييم وطبقت الطبقية،
 بوكالة العاممين عمى التنظيمية، وآثارىا الثقة محددات حول المبحوثين إجابات بين إحصائية
 والدرجة العممي، والمؤىل العمرية، والجنس، والفئة العمل، نمكا( لمتغير تعزى يوالت الدولية الغوث

 الخدمة(. سنوات وعدد الوظيفية،
 معممي مستوى إدراك تحديد بدراسة ىدفت (Murat & Tuba, 2010) وتوبا وقام ُمراد

 بين العبلقة عرض أيضا وىدفت التنظيمية في تركيا، االجتماعي والثقة لمدعم االبتدائية المدارس
 وتكونت المسحي، الوصفي المنيج التنظيمية. استخدمت الدراسة والثقة االجتماعي الدعم إدراك
 بتركيا، وطبقت مدينة كارس مركز في ابتدائية مدارس (10) في معمما (151) الدراسة من عينة
 الميني االجتماعي واستبانة الدعم التنظيمية، الثقة استبانة لمدراسة: وىما ن كأداةااستبانت عمييم

 التنظيمية والثقة االجتماعي الدعم إدراك بين إيجابية عبلقة وجود النتائج أبرز من لممعمم، وكان
 والثقة اإلداري الدعم متوسط مستوى بين إيجابية عبلقة المرحمة االبتدائية، ووجود مدارس لمعممي
 مبلء.الز  تجاه والثقة الزمبلء دعم وبين مستوى المدرسة، مدير تجاه

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في المنيجية واألداة، وفي عرض النتائج 
الوحيدة التي بحثت عن  بأنيا-نالباحثيعمى حسب عمم  –ومناقشتيا، وتميزت الدراسة الحالية 

من درجة الثقة التنظيمية لدى مديري أقسام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل الخط األخضر 
 وجية نظر الموظفين.
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 مشكمة الدراسة وأسئمتها: 
شغل موضوع الثقة التنظيمية مساحة كبيرة من اىتمام االداريين في اقسام الشبيبة والرياضة؛ 
انطبلقا من دورىا الميم، والحيوي في تنفيذ السياسات التدريبية التي تسعى إلى إعداد جيل لديو 

في تأىيل الموظفين،  اً ميم ومستجداتيا، وكونيا عامبلً المقدرة عمى التكيف مع ظروف الحياة، 
واء عن طريق وزيادة نموىم، فقد حرصت المؤسسات عمى إكساب الموظفين الميارات المينية، س

 .Dajani, 2011)باستخدام أساليب التعمم الذاتي) مالبرامج التدريبية أ
ة داخل الخط االخضر فقد ن عمى طبيعة عمل اقسام الشبيبة والرياضيونظرا الطبلع الباحث

درجة الثقة التنظيمية لدى مديري أقسام  تولد لدييما الشعور بمشكمة الدراسة التي تبمورت في
إلجابة الموظفين من خبلل ا الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجية نظر

 عن أسئمة الدراسة اآلتية:
ام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل الخط ما درجة الثقة التنظيمية لدى مديري أقس .1

 األخضر من وجية نظر الموظفين فييا؟ 
بين متوسطات استجابات أفراد  (≤0.05)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

عينة الدراسة حول درجة الثقة التنظيمية لدى مديري أقسام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال 
ر من وجية نظر الموظفين فييا تعزى لمتغيرات )الجنس، والخدمة، داخل الخط األخض
 والمؤىل العممي(؟ 

 أهداف الدراسة:
 اآلتي. إلىىدفت الدراسة إلى التعرف 

الكشف عن درجة الثقة التنظيمية لدى مديري أقسام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل  .1
ى تعزيزىا لدييم لرفع مستواىم لمعمل عم الخط األخضر من وجية نظر الموظفين فييا،

 الميني، والمعرفي.
الكشف عن استجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة الثقة التنظيمية لدى مديري أقسام الشبيبة  .2

والرياضة بمنطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجية نظر الموظفين فييا تعزى لمتغيرات 
 عممية التدريب. منيا فيكل  لبيان أثر )الجنس، والخدمة، والمؤىل العممي(،

 أهمية الدراسة: 
أتضحت أىمية الدراسة الحالية من خبلل تركيزىا عمى موضوع ميم من موضوعات اإلدارة 



 .2021، الرابع د السادس، العدداألردنية، المجممجمة التربوية ال، األردنية لمعموم التربوية الجمعية

  047 

وىو درجة الثقة التنظيمية لدى مديري أقسام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل الخط 
 ، إذ تجمت اىميتيا في اآلتي:األخضر من وجية نظر الموظفين

تتجمى االىمية النظرية لمدراسة في إثراء المكتبة التربوية بموضوع الثقة التنظيمية، وفي بيان  .1
دورىا اإليجابي في رفع مستوى االداء لدى الموظفين، وفي إفادة وزارة التربية والتعميم واإلدارات 

ة، والتعميمية أن التابعة ليا في مجال اإلدارة التعميمية، والقائمين عمى وضع السياسات التدريبي
يستفيدوا من نتائج الدراسة في تطوير معايير اختيار مديري أقسام الشبيبة والرياضة في ضوء 

 متطمبات الثقة التنظيمية.
وتكمن االىمية التطبيقية ليذه الدراسة في نتائجيا، وتوصياتيا التي ستسيم إن شاء اهلل في  .2

والرياضة مما يساعد في صناعة القرارات التي  تحديد معالم الثقة التنظيمية في اقسام الشبيبة
 تحقق االىداف المرجوة، وفي فيم معانييا ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية. 

 اشتممت الدراسة عمى المصطمحات والمفاىيم اآلتية:مصطمحات الدراسة: 
 بات التيااليجابية والرغ والمشاعر اصطبلحا: ىي "التوقعات، والمعتقدات، :التنظيمية الثقة

 قبميم، من المطبقة اإلدارية باألنماط السموكيةوالمرتبطة  المؤسسات، في الموظفون األفراد يٌحمميا
بالمبادئ والقيم والمعايير األخبلقية العامة، واإلدارية الخاصة، واالبتعاد  االلتزام فييا ُروعي والتي

 (.Khwain, 2015, 43عن كل ما يضر الطرفين" )
 االيجابية والمشاعر العبلقة التبادلية المبنية عمى التوقعات، والمعتقدات، ىي :إجرائياً  وتعرف

من  بمنطقة الشمال داخل الخط األخضر وبين الموظفين، أقسام الشبيبة والرياضة مديري بين
واإلدارية،  األخبلقية بالقيم فييا االلتزام يراعى والتي المطبقة باألقسام، اإلدارية السياسات خبلل
تي أظيرتيا الدرجة الكمية الستجابات أفراد عينو الدراسة عمى أداة الدراسة التي قام الباحثان وال

  بتطويرىا ليذه الدراسة.
 :اآلتيةتحددت الدراسة بالحدود حدود الدراسة ومحدداتها: 

  :درجة الثقة التنظيمية لدى مديري أقسام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال الحدود الموضوعية
 ل الخط األخضر من وجية نظر الموظفين.داخ

  :اقتصرت عينة الدراسة عمى موظفي أقسام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال الحدود البشرية
 .داخل الخط األخضر

 في  أقسام الشبيبة والرياضة موظفيطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية من  المكانية: الحدود
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 األخضر.منطقة الشمال داخل الخط 
 (.2019/2018طبقت الدراسة خبلل الفصل الثاني من العام الدراسي ) الزمنية: الحدود 

 : محددات الدراسة
يتحدد تعميم نتائج الدراسة في ضوء الخصائص السيكومترية لؤلداة )الصدق والثبات( 

 وموضوعية استجابة أفراد عينة الدراسة 
 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة: 
 ج الوصفي المسحي، لمناسبتو لمثل ىذا النوع من الدراسات.استخدمت الدراسة المني

 مجتمع الدراسة: 
تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي أقسام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل الخط 

(، والذين بمغ عددىم 2018/2019األخضر الذين عمى رأس عمميم خبلل العام الدراسي )
)اناث( حسب إحصائيات إدارة  ( موظفة340)ذكور(، و) اً ( موظف860( موظف، بواقع )1200)

 .2018أقسام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل الخط األخضر لعام 
  الدراسة:عينة 

تّم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية، وتمت مراعاة نسبة الموظفين والموظفات إلى 
أي ما نسبتو  موظفًا وموظفة (240ة من )نسبتيم في مجتمع الدراسة، وتكونت عينة الدراس

 الدراسة ( يوضح التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة1من مجتمع الدراسة، والجدول ) %(20)
 متغيراتيا.حسب 

 عينة الدراسة:
 متغيراتها حسب  الدراسةالتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة  (1الجدول )

 النسبة التكرار الفئات المتغيرات

 الجنس
 %72 172 ذكر
 %28 68 انثى

 %122 042 المجموع
المؤهل 
 العممي

 %73.8 177 بكالوريوس فاقل
 %26.3 63 دراسات عميا
 %122 042 المجموع

 مدة الخدمة
 46.7% 112 سنوات 10اقل من 

 53.3% 128 سنوات 10من  أكثر
 %100 240 المجموع
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  الدراسة:أداة 
اسة تم تطوير استبانة اعتمادا عمى األدبيات النظرية والدراسات من أجل تحقيق ىدف الدر 

ودراسة  (،Banat,2016منيا دراسة )السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة، و 
في ، وتحددت مجاالت االستبانة (Dursun,2015)، ودراسة دورزن  (Demir,2015)ديمير

المختصين واألدب النظري، من خبلل  الخطوة االولى، ومن ثم كتابة فقراتيا اعتمادا عمى آراء
تبني بعض مضامين الفقرات الواردة في الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة بعد أن تم 

 مجاالت. أربعة( فقرة موزعة عمى 27الرجوع إلييا، وتكونت االستبانة في صورتيا األولية من )
 وثباتها: درجة الثقة التنظيميةدالالت صدق أداة 

 : المحتوىصدق 
تم التحقق من الصدق الظاىري لؤلداة، بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين مؤلفة من 
خمسة عشر عضو ىيئة تدريس من ذوي الخبرة واالختصاص والرتب األكاديمية )أستاذ، أستاذ 
مشارك، أستاذ مساعد( في مجاالت العموم التربوية في الجامعات األردنية، وغير االردنية بيدف 

آرائيم حول دقة وصحة محتوى األداة من حيث: وضوح الفقرات، والصياغة المغوية،  إبداء
ضافة أو تعديل أو حذف  ومناسبتيا لقياس ما وضعت من أجمو، وانتمائيا لممجال الذي تتبع لو، وا 
ما يرونو مناسبا عمى الفقرات، ومن ثم تم األخذ بكافة مبلحظات المحكمين، لتصبح الفقرات 

( 25االت االستبانة، وبيذا أصبح عدد فقرات األداة بصورتيا النيائية بعد التحكيم )موزعو عمى مج
مجاالت، بعد أن تم إجراء جميع التعديبلت التي طمبت من قبل المحكمين  أربعةفقرة موزعة عمى 
 %(.80عمى فقراتيا بنسبة)

النحو اآلتي: الخماسي وذلك عمى ؛ حسب تدرج ليكرت الدراسةتمت االجابة عن فقرات أداة  
، ( درجة2) نادراً ، ودرجة ( درجات3) احياناً ( درجات، ودرجة 4( درجات، غالبًا )5وتأخذ ) دائماً )

 ( درجة(. 1) ابداً ودرجة 
الستخراج دالالت صدق البناء تم تطبيق الدراسة عمى عينة استطبلعية  ألداة:لصدق البناء  .أ 

بيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل أقسام الش( موظفًا وموظفة من موظفي 30مؤلفة من )
من خارج عينة الدراسة المستيدفة، وذلك من أجل حساب معامل االرتباط الخط األخضر 

المصحح لعبلقة الفقرات بأداة الدراسة وبالمجال الذي تنتمي اليو، وذلك كما ىو مبين في 
 (. 2الجدول)
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 والدرجة الكمية  الثقة التنظيمية درجةقيم معامالت االرتباط بين فقرات استبانة  (0الجدول)
رقم  المجال

 معامل االرتباط مع الفقرة الفقرة
 األداة المجال

 المجال
 األول:

السياسات 
 اإلدارية

 **0.71 **0.84 يؤدي المدير عممو بنظام واضح. 1
 **0.70 **0.86 يوفر المدير فرص المشاركة في صناعة القرارات. 2
 **0.77 **0.91 ز بناًء عمى أسس موضوعية.يمنح المدير الحواف 3
 **0.79 0**92. يقيم المدير أداء العاممين وفقًا لمعايير محددة. 4
 **0.66 **0.79 يعامل المدير الجميع معاممة حسنة. 5
 **0.68 **0.80 يشرك المدير العاممين في تحديد احتياجاتيم التدريبية. 6
 **0.67 **0.80 القانونية بمرونة.يتعامل المدير مع التشريعات  7

 المجال
 الثاني:
القيم 
 السائدة

 **0.73 **0.79 يتعاون المدير معي في أداء عممي بفاعمية. 8
 **0.77 0**88. ي.مقدراتيبذل المدير جيودا كبيرة في تطوير  9
 **0.82 **0.93 يتمتع المدير بقدر كبير من االحترام. 10
 **0.76 **0.86 المشكبلت التي تواجيو بشفافية. يعمل المدير عمى حل 11
 **0.77 **0.90 تضمن إدارتي الظروف المناسبة ألداء شعائري الدينية خبلل الدوام. 12
 **0.86 0**90. يشجع المدير المنافسة االيجابية بين الموظفين. 13
 **0.79 **0.88 يتعامل المدير مع القضايا المختمفة بمنيجية عممية. 14

 المجال
 الثالث:
توافر 

 المعمومات

 0**63. 0**79. يوفر المدير نظام دقيقاً لممعمومات البلزمة لعممي. 15
 0**71. **0.86 يتيح نظام المعمومات المعمول بو الدخول إليو بأي وقت. 16
 **0.79 **0.81 تتسم معمومات النظام بالمصداقية. 17
 **0.58 **0.77 م بشكل دوري.يتم تحديث المعمومات عمى النظا 18
 **0.75 **0.84 يتسم نظام المعمومات المعمول بو بسيولة االستخدام. 19
 **0.68 **0.82 يتوفر في مكان عممي مصادر متعددة لممعمومات. 20

 المجال
 الرابع:
 اإلبداع

 **0.57 **0.56 الموظفين عمى اإلنجاز. مقدراتيحترم المدير  21
 **0.71 **0.79 الفرص لمموظفين لتطبيق أفكارىم اإلبداعية. يمنح المدير 22
 **0.56 **0.65 يعطيني المدير مساحة لتداول األفكار مع الزمبلء في العمل. 23
 **0.77 **0.69 يثمن المدير الحمول اإلبداعية لمشكبلت العمل. 24
 **0.71 **0.62 يمنح المدير بعضًا من صبلحياتو لتحقيق االبتكار في العمل. 25

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

 درجة الثقة التنظيمية ( أن قيم معامبلت االرتباط بين فقرات أداة2من الجدول ) يبلحظ
-0.79حت بين)قد تراو  السياسات اإلداريةالذي تنتمي إليو في مجال  والمجالوالدرجة الكمية 

( مع الكمي لؤلداة، وأن قيم معامبلت ارتباط فقرات مجال 0.66-0.79( مع مجاليا، وبين)0.92
( مع الكمي لؤلداة، 0.73-0.86( مع مجاليا، وبين )0.79-0.93قد تراوحت بين) القيم السائدة

مع ( 0.77-0.86توافر المعمومات قد تراوحت بين ) وأن قيم معامبلت ارتباط فقرات مجال
قد االبداع  ( مع الكمي لؤلداة، وأن قيم معامبلت ارتباط فقرات مجال0.58-0.79مجاليا، وبين )
( مع الكمي لؤلداة، وقد تراوحت 0.56-0.77( مع مجاليا، وبين )0.56-0.79تراوحت بين )
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(، ومع األداة ككل ما بين 0.93-0.56معامبلت ارتباط الفقرات مع المجال )ككل( ما بين)
(0.56-0.86.) 

يبلحظ من القيم سالفة الذكر الخاصة بصدق البناء، أن معامل ارتباط كل فقرة  من فقرات 
( مما يشير إلى قبول بناء فقرات أداة 0.40أداة الدراسة مع الكمي ألداة الدراسة لم يقل عن معيار)

ودالة الدراسة االولى، وتجدر اإلشارة أن جميع معامبلت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة 
ما تقدم تم حساب معامبلت ارتباط  فضبًل عنإحصائيا، ولذلك لم يتم حذف أي من ىذه الفقرات، 

مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكمية ألداة الدراسة عبلوة عمى حساب معامبلت االرتباط البينية 
 (.3) لمجاالت أداة الدراسة، وذلك باستخدام معامل ارتباط بيرسون وذلك كما في الجدول

 عضها والدرجة الكمية بب استبانة درجة الثقة التنظيمية مجاالتمعامالت االرتباط بين  (3) الجدول
السياسات  

درجة الثقة  االبداع توافر المعمومات القيم السائدة االدارية
 التنظيمية

     1 السياسات االدارية
    1 **0.83 القيم السائدة

   1 0**60. **0.59 توافر المعمومات
  1 **0.84 **0.60 **0.62 االبداع

 1 **0.85 **0.85 **0.90 **0.89 درجة الثقة التنظيمية
 (.0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

( أن قيم معامبلت ارتباط مجاالت أداة الدراسة مع الدرجة الكمية ليا 3يبلحظ من الجدول )
االرتباط البينية لمجاالت أداة الدراسة قد تراوحت (، وأن قيم معامبلت 0.85-1قد تراوحت بين )

 (.0.59-1بين )
ثبات االتساق الداخمي لؤلداة، ثبات أداة درجة الثقة التنظيمية و ألغراض التحقق من 

ومجاالتيا فقد تم حسابو باستخدام معادلة كرونباخ ألفا عمى بيانات التطبيق األول لمعينة 
ات اإلعادة ألداة الدراسة فقد تم التحقق بطريقة االختبار االستطبلعية وألغراض التحقق من ثب

عادة االختبار  عادة تطبيقو بعد أسبوعين عمى مجموعة من  (test-retest)وا  بتطبيق المقياس، وا 
، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين وموظفة اً ( موظف30خارج عينة الدراسة مكّونة من )

 (.4تقديراتيم في المرتين، وذلك كما في الجدول )
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استبانة درجة الثقة قيم معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لمجاالت  (4الجدول )
 والدرجة الكميةالتنظيمية 

 عدد الفقرات االتساق الداخمي ثبات اإلعادة المجال
 7 0.90 0.92 سياسات االداريةال

 7 0.94 0.90 القيم السائدة
 6 0.92 0.91 توافر المعمومات

 5 0.91 0.88 االبداع
 05 0.95 0.91 درجة الثقة التنظيمية

(، وأن قيم 0.95قيم معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا بمغ )( أن 4يبلحظ من الجدول )
 (.0.91والدرجة الكمية بمغ )الفساد االداري  استبانة درجةثبات اإلعادة لمجاالت 

 :اآلتيةتحددت الدراسة بالمتغيرات متغيرات الدراسة: 
 ة: المتغيرات الرئيس

درجة الثقة التنظيمية لدى مديري أقسام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل الخط 
 األخضر من وجية نظر الموظفين.

  الوسيطة:المتغيرات 
 :انثى(. )ذكر، الجنس ولو فئتان 
  دراسات عميا(.  فأقل،المؤىل العممي: ولو مستويان )بكالوريوس 
  فأكثر(سنوات  10 سنوات، 10الخدمة: وليا مستويان )أقل من . 

 المعيار اإلحصائي:
تم اعتماد سمم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراتو درجة 

( وىي تمثل معارض بشدة ،معارض ،محايد ،موافق ،بشدةوافق مواحدة من بين درجاتو الخمس )
 ألغراض تحميل النتائج: اآلتي( عمى الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس 1، 2، 3، 4، 5رقميًا )

 قميمة   2.33 -1.00من 
  متوسطة   3.67 -2.34 من
 كبيرة    5.00 -3.68 من

 وىكذا
 :اآلتيةادلة وقد تم احتساب المقياس من خبلل استخدام المع

 (1الحد األدنى لممقياس ) -( 5الحد األعمى لممقياس )
 (3عدد الفئات المطموبة )             
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     5-1        =1.33  
       3 

 إلى نياية كل فئة.  (1.33)ومن ثم إضافة الجواب 
 المعالجة اإلحصائية: 

السؤال األول، كما تم  عنجابة تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لئل
استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية واختبار تحميل التباين المتعدد 

(MANOVAلئلجابة عمى السؤال الثاني ). 
 عرض النتائج ومناقشتها

 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية وتم عرضيا وفقًا ألسئمة الدراسة، عمى النحو اآلتي:
ما درجة الثقة التنظيمية لدى مديري أقسام  المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول: النتائج

 ؟الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر الموظفين فيها
المعيارية لدرجة الثقة لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

أقسام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجية نظر  التنظيمية لدى مديري
 ( يوضح ذلك.6الموظفين فييا، والجدول)

 مرتبة تنازليًا درجة الثقة التنظيمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل (6جدول )ال
 رقم الرتبة

المتوسط  المجال المجال
 الحسابي

االنحراف 
 جةالدر  المعياري

 مرتفعة 0.53 4.44 القيم السائدة 2 1
 مرتفعة 0.50 4.42 السياسات االدارية 1 2
 مرتفعة 0.50 4.32 توافر المعمومات 3 3
 مرتفعة 540. 4.31 االبداع 4 4
 مرتفعة 0.44 4.38 الثقة التنظيمية)ككل(  

سطات الحسابية تراوحت المتو أن درجة الثقة التنظيمية جاءت مرتفعة إذ  (6)يوضح الجدول 
متوسط حسابي بمغ بأعمى األولى  الرتبةالقيم السائدة في ت جاء فقد، (4.44-4.31ما بين )

األخيرة  الرتبةفي  االبداعبينما جاء  (، وبدرجة مرتفعة،0.53وانحراف معياري بمغ ) ،4.44))
المتوسط (، وبدرجة مرتفعة، وبمغ 0.54) (، وبانحراف معياري بمغ(4.31وبمتوسط حسابي بمغ 

أن مديري اقسام (، وقد يعزى ذلك إلى 0.44) (، وانحراف معياري4.38) ككل الحسابي لؤلداة
الشبيبة والرياضة يتمتعون بقدر كبير من االحترام عند تعامميم مع الموظفين، أو أن لدييم منيجية 

فية، أو أنيم عممية يستطيعون من خبلليا التعامل مع حل المشكبلت، والقضايا التي تواجييم بشفا
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يم، أو أنيم مدركون ألىمية مقدراتيشجعون عمى أثارة المنافسة االيجابية بين الموظفين لتطوير 
 .عامموا مع الموظفين بعدل ومساواةالثقة التنظيمية ويت

وآداء،  سموكوقد تعزى ىذه النتيجة إلى أن ما يمارسو مديري اقسام الشبيبة والرياضة من 
ين في اقساميم عمى حد سواء، مما يثير دافعيتيم ويعزز ثقتيم، واستثارة ينعكس عمى جميع الموظف

بداء مزيد من الوالء والثقة ألقساميم ولمعاممين فييا، مما  فكرىم، وحثيم عمى العمل واإلبداع، وا 
ينعكس بشكل إيجابي عمى استثارة أفكار وابداعات جديدة، وتجعل الفرد يسعى دائما بدافع الثقة 

األفكار السمبية  إذ يقدم مصمحة قسمو عمى مصمحتو الخاصة، ويسعى جادًا لتصحيحلمكان عممو 
عن قسمو، ويقدم الحمول واالقتراحات التي بشأنيا، فيو يشعر بأنيا جزء من نجاحو وتميزه الميني، 
ويشعر بتقديم الخدمة لآلخرين بدافع انساني نابع من ثقتو بعممو، وىذه النتيجة اتفقت مع نتائج 

 (. Banat, 2016، ودراسة بنات)(Demir,2015) ديميرة دراس
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى 

 :اآلتيكانت عمى النحو ففقرات كل مجال عمى حدة، 
 المجال األول: السياسات اإلدارية

جال تم حساب المتوسطات الحسابية درجة تقدير افراد العينة لفقرات ىذا الم لبيان
 ( يبين ذلك7والجدول) والرتبة والدرجة واالنحرافات المعيارية

بمجال السياسات  والرتبة والدرجة المتعمقةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (7جدول )ال
 مرتبة تنازليًا اإلدارية 

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 550. 4.63 يؤدي المدير عممو بنظام واضح. 1 1
 مرتفعة 0.60 4.51 يمنح المدير الحوافز بناًء عمى أسس موضوعية. 3 2
 مرتفعة 0.59 4.48 يوفر المدير فرص المشاركة في صناعة القرارات. 2 3
 مرتفعة 0.61 4.46 يعامل المدير الجميع معاممة حسنة. 5 4
 مرتفعة 0.62 4.43 يقيم المدير أداء العاممين وفقًا لمعايير محددة. 4 5
يشرك المدير العاممين في تحديد احتياجاتيم  6 6

 مرتفعة 0.74 4.33 التدريبية.
 مرتفعة 0.85 4.09 يتعامل المدير مع التشريعات القانونية بمرونة. 7 7
 مرتفعة 0.50 4.42 المجال ككل  

تراوحت ان مجال السياسات االدارية جاء بدرجة مرتفعة إذ ( 7يتضح من الجدول )
يؤدي " والتي تنص عمى( 1) ة(، إذ جاءت الفقر 4.63-4.09) المتوسطات الحسابية ما بين
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، وانحراف معياري بمغ (4.63في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )" المدير عممو بنظام واضح
يتعامل المدير مع التشريعات "ونصيا ( 7) ةت الفقر بينما جاء(، وجاءت بدرجة مرتفعة، 0.55)

(، 0.85، وانحراف معياري بمغ)(4.09بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ ) "القانونية بمرونة
(، وانحراف 4.42ككل ) لفقرات مجال السياسات االداريةوبمغ المتوسط الحسابي  وبدرجة مرتفعة،

مديري اقسام الشبيبة والرياضة يتبعوا تعميمات واضحة  (، وقد يعزى ذلك إلى أن0.50معياري بمغ)
في عمميم تقوم عمى مشاركة الموظفين في صناعة القرارات التي تخص عمل المراكز، ومنح 

يم وفق معايير وأسس ئداأالموظفين في عمميم،  وتقييم  الحوافز التي تشجع عمى زيادة انتاج
 ديمير(، ودراسة Banat, 2016بنات)موضوعية ومرنة، وىذه النتيجة تتفق مع دراسة 

(Demir,2015). 
 المجال الثاني: القيم السائدة

لبيان درجة تقدير افراد العينة لفقرات ىذا المجال تم حساب المتوسطات الحسابية 
 ( يبين ذلك8والجدول) والرتبة والدرجة واالنحرافات المعيارية

 المتعمقة بمجال القيم السائدة والرتبة والدرجة ريةالمعياالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  (8جدول )ال
 مرتبة تنازليًا 

رقم  الرتبة
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 0.63 4.53 يتمتع المدير بقدر كبير من االحترام. 10 1
 رتفعةم 0.63 4.45 يتعامل المدير مع القضايا المختمفة بمنيجية عممية. 14 2
تضمن إدارتي الظروف المناسبة ألداء شعائري  12 3

 مرتفعة 0.64 4.43 الدينية خبلل الدوام.
 مرتفعة 670. 4.42 يتعاون المدير معي في أداء عممي بفاعمية. 8 3
يعمل المدير عمى حل المشكبلت التي تواجيو  11 3

 مرتفعة 0.62 4.42 بشفافية.
 مرتفعة 650. 4.40 ي.مقدراتتطوير  يبذل المدير جيودا كبيرة في 9 5
 مرتفعة 0.61 4.40 يشجع المدير المنافسة االيجابية بين الموظفين 13 5
 مرتفعة 0.53 4.44 المجال ككل  

تراوحت المتوسطات ان مجال القيم السائدة جاء بدرجة مرتفعة إذ ( 8يتضح من الجدول )
يتمتع المدير بقدر " والتي تنص عمى( 10) ةجاءت الفقر  فقد، (4.53-4.40الحسابية ما بين )
(، 0.63وانحراف معياري بمغ) ،(4.53في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )" كبير من االحترام

يبذل المدير جيودا كبيرة في " (9ونصيما )( 13.9)ن ابينما جاءت الفقرت وجاءت بدرجة مرتفعة،
بالرتبة األخيرة وبمتوسط  "يجابية بين الموظفينيشجع المدير المنافسة اال" (13، )"يمقدراتتطوير 
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وقد يعزى ذلك (، وبدرجة مرتفعة، 0.61( و)0.65وانحراف معياري بمغ) ،(4.40حسابي بمغ )
أن الموظفين في اقسام الشبيبة والرياضة يدركون أن مديرييم يتمتعون بقدر كبير من االحترام إلى 

يعتمدون عمييا عند التعامل المشكبلت والقضايا التي عند تعامميم معيم، وأن لدييم منيجية عممية 
يم، وىذه مقدراتتواجييم، ويشجعون عمى أثارة المنافسة االيجابية بين الموظفين بشفافية لتطوير 

 (. Bnat, 2016، ودراسة بنات)(Demir,2015) ديميرالنتيجة تتفق مع دراسة 
 المجال الثالث: توافر المعمومات
راد العينة لفقرات ىذا المجال تم حساب المتوسطات الحسابية لبيان درجة تقدير اف

 ( يبين ذلك9والجدول) والرتبة والدرجةواالنحرافات المعيارية 
 المتعمقة بمجال توافر المعمومات والرتبة والدرجة المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  (9الجدول )

 مرتبة تنازليًا 
 رقم الرتبة

متوسط ال الفقرة الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 560. 4.53 يوفر المدير نظام دقيقاً لممعمومات البلزمة لعممي. 15 1
 مرتفعة 650. 4.40 تتسم معمومات النظام بالمصداقية. 17 2
يتيح نظام المعمومات المعمول بو الدخول إليو بأي  16 3

 مرتفعة 0.59 4.33 وقت.
 مرتفعة 0.59 4.30 المعمومات عمى النظام بشكل دوري. يتم تحديث 18 4
 مرتفعة 0.67 4.26 يتسم نظام المعمومات المعمول بو بسيولة االستخدام. 19 5
 مرتفعة 780. 4.13 يتوفر في مكان عممي مصادر متعددة لممعمومات. 20 6
 مرتفعة 502. 4.32 المجال ككل  

تراوحت عمومات جاء بدرجة مرتفعة إذ ان مجال توافر الم( 9يتضح من الجدول )
يوفر والتي تنص عمى "( 15) ةجاءت الفقر  فقد، (4.53-4.13المتوسطات الحسابية ما بين )

 ،(4.53في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )" دقيقاً لممعمومات البلزمة لعممي اً المدير نظام
يتوفر في "ونصيا ( 20) ةءت الفقر بينما جا (، وجاء بدرجة مرتفعة،0.56وانحراف معياري بمغ)

وانحراف  ،(4.13بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ ) "مكان عممي مصادر متعددة لممعمومات
 (، وجاء بدرجة مرتفعة، وبمغ المتوسط الحسابي لفقرات مجال توافر المعمومات0.78معياري بمغ)

أن مديري اقسام الشبيبة ذلك إلى  يعزى(، وقد 0.50(، وانحراف معياري بمغ)4.32ككل )
والرياضة في منطقة الشمال داخل الخط االخضر لدييم نظام معمومات دقيق يتسم بالمصداقية، 
والمرونة التي تمكن الجميع من الدخول اليو بأي وقت، واستخدامو بسيولة، وىذه النتيجة تتفق مع 

 . (Demir,2015) ديميردراسة 
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 المجال الرابع: اإلبداع
تقدير افراد العينة لفقرات ىذا المجال تم حساب المتوسطات الحسابية لبيان درجة 

 ( يبين ذلك10والجدول) والرتبة والدرجةواالنحرافات المعيارية 
مرتبة  المتعمقة بمجال اإلبداع والرتبة والدرجةالمعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات  (12الجدول )

 تنازليًا 
رقم  الرتبة

المتوسط  الفقرة الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة 650. 4.36 الموظفين عمى اإلنجاز. مقدراتيحترم المدير  21 1
يعطيني المدير مساحة لتداول األفكار مع الزمبلء في  23 2

 مرتفعة 640. 4.35 العمل.
 مرتفعة 0.67 4.30 يثمن المدير الحمول اإلبداعية لمشكبلت العمل. 24 3
يمنح المدير الفرص لمموظفين لتطبيق أفكارىم  22 4

 مرتفعة 0.66 4.29 اإلبداعية.

يمنح المدير بعضًا من صبلحياتو لتحقيق االبتكار في  25 5
 مرتفعة 0.67 4.28 العمل.

 مرتفعة 542. 4.31 المجال ككل  
تراوحت المتوسطات ان مجال االبداع جاء بدرجة مرتفعة إذ  (10)يتضح من الجدول 

 مقدراتيحترم المدير " والتي تنص عمى (21) ةجاءت الفقر  فقد (4.36-4.28الحسابية ما بين)
وانحراف معياري  ،(4.36في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )" الموظفين عمى اإلنجاز

يمنح المدير بعضًا من "ونصيا  (25) ةبينما جاءت الفقر  (، وجاء بدرجة مرتفعة،0.65بمغ)
وانحراف (، 4.28)بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ " قيق االبتكار في العملصبلحياتو لتح
(، وجاء بدرجة مرتفعة، وبمغ المتوسط الحسابي لفقرات مجال اإلبداع ككل 0.67معياري بمغ)

(، وقد يعزى ذلك إلى أن موظفي اقسام الشبيبة والرياضة 0.54(، وانحراف معياري بمغ)4.31)
يم عمى انجاز اعماليم، ومدى المساحة الممنوحة لتداول مقدراتالمديرين ليدركون مدى احترام 

افكارىم لتقديم الحمول االبداعية التي تساعد في حل المشكبلت، وتطبيقيا لتحقيق االبتكار في 
 . (Dursun, 2015)دورزن العمل، وىذه النتيجة تتفق مع دراسة 

ل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الثاني: هالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال 
بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول درجة الثقة التنظيمية لدى  (≤0.05)مستوى 

مديري أقسام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجهة نظر الموظفين 
 فيها تعزى إلى متغيرات الجنس، والخدمة، والمؤهل العممي؟
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ستجابات ال عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةلئلجابة 
أفراد الدراسة حول درجة الثقة التنظيمية لدى مديري أقسام الشبيبة والرياضة بمنطقة الشمال داخل 

، الجنس، والخدمة، والمؤىل العممي حسب متغيرات الخط األخضر من وجية نظر الموظفين فييا
 يوضح ذلك. (11)والجدول 
الجنس، حسب متغيرات لدرجة الثقة التنظيمية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (11الجدول )

 والخدمة، والمؤهل العممي.
السياسات    

 االدارية
القيم 
 السائدة

توافر 
درجة الثقة  االبداع المعمومات

 التنظيمية

 
 الجنس

 4.36 4.27 4.31 4.42 4.42 س ذكر
 0.45 540. 0.50 540. 0.52 ع

 4.42 4.44 4.35 4.48 4.40 س انثى
 0.42 0.52 0.53 500. 0.47 ع

 
 المؤهل العممي

 4.36 4.30 4.31 4.42 4.40 س بكالوريوس فاقل
 0.43 0.55 0.51 0.52 0.49 ع

 4.43 4.37 4.36 4.49 4.46 س دراسات عميا
 0.46 0.51 0.49 0.55 0.54 ع

 
 خدمةمدة ال

 4.46 4.44 4.42 4.50 4.46 س سنوات 10اقل من 
 0.46 0.56 0.53 0.54 0.51 ع

 4.31 4.21 4.24 4.39 4.38 س سنوات 10اكثر من 
 420. 0.49 0.47 0.51 0.49 ع

 االنحراف المعياري س= المتوسط الحسابي    ع=

ة واالنحرافات في المتوسطات الحسابي( وجود فروق ظاىرية 11يبلحظ من الجدول )
الستجابات أفراد الدراسة حول درجة الثقة التنظيمية لدى مديري أقسام الشبيبة والرياضة  المعيارية

بسبب اختبلف فئات متغيرات بمنطقة الشمال داخل الخط األخضر من وجية نظر الموظفين فييا 
وسطات فقد تم إجراء ولمكشف عن داللة الفروق بين المت والخدمة،الجنس، والمؤىل العممي، ومدة 

، ANOVA، وتحميل التباين الثبلثي MANOVAاختبار تحميل التباين الثبلثي المتعدد لممجاالت 
 : (12ول)اكما يظير في الجدلمدرجة الكمية، 

الجنس، والمؤهل العممي، ومدة ألثر  MANOVAالمتعدد الثالثي  التبايننتائج تحميل  (10)الجدول 
 الثقة التنظيمية درجة الخدمة، عمى مجاالت 

 اإلحصائية الداللة درجات الحرية االفتراضية قيمة ف القيمة االختبار المتعدد األثر
 Hotelling's Trace 0.05 2.75 4.00 233.00 0.03 الجنس
المؤىل 
 Hotelling's Trace .030 1.52 4.00 233.00 .200 العممي

 Hoteling's Trace 0.09 4.93 4.00 233.00 .000 مدة الخدمة
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ىوتمنج بمغت قيمة  إذدال إحصائيا لمتغير الجنس  أثرعدم وجود ( 12)من الجدول  يتضح
Hotelling'sTrace (0.05) ،دال إحصائيا لمتغير  أثرووجود (، 0.03) وبداللة إحصائية بمغت

 وبداللة إحصائية بمغت، Hotelling’sTrace (0.03)ىوتمنج بمغت قيمة  إذ المؤىل العممي
 Hotelling’sىوتمنج بمغت قيمة  إذالخدمة مدة دال إحصائيا لمتغير  أثروجود ، و (0.20)

Trace (0.09) ،عمى كل مجال عمى كل متغير ولفحص أثر (، 0.00) وبداللة إحصائية بمغت
 ىذه يبين (13)والجدول ، (Three-way ANOVA)الثبلثي حسبت نتائج تحميـل التبايـن  حدة

 .النتائج
الجنس، والمؤهل العممي، ومدة الخدمة، عمى كل مجال ألثر الثالثي  التباينئج تحميل نتا (13الجدول )

 درجة الثقة التنظيمية  من مجاالت
مجموع  المجاالت مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 0.75 100. 0.03 1 0.03 السياسات االدارية الجنس
 0.46 0.54 0.15 1 0.15 لسائدةالقيم ا 
 0.62 0.24 0.06 1 0.06 توافر المعمومات 
 0.07 5.93 1.57 1 1.57 االبداع 

 0.108 2.60 0.65 1 0.65 السياسات االدارية المؤهل العممي
 0.074 3.22 880. 1 880. القيم السائدة 
 0.041 4.23 1.04 1 1.04 توافر المعمومات 
 0.017 5.80 1.54 1 1.54 االبداع 

 060. 3.47 0.87 1 0.87 السياسات االدارية مدة الخدمة
 0.022 5.31 1.46 1 1.46 القيم السائدة 
 0.00 11.38 2.79 1 2.79 توافر المعمومات 
 0.00 19.08 5.06 1 5.06 االبداع 

   0.25 236 59.30 السياسات االدارية الخطأ
   0.27 236 64.70 القيم السائدة 
   0.25 236 57.84 توافر المعمومات 
   0.27 236 62.57 االبداع 
    239 60.40 السياسات االدارية الكمي
    239 66.55 القيم السائدة 
    239 60.80 توافر المعمومات 
    239 69.23 االبداع 

( تعزى ألثر ≤0.05) وجود فروق ذات داللة إحصائية( عدم 13)يتضح من الجدول 
المجاالت باستثناء مجال االبداع، وجاءت الفروق لصالح االناث، وكذلك تبين في جميع  نسالج

توافر مجالي  فيالمؤىل العممي ( تعزى ألثر ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )
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وجود فروق ذات داللة إحصائية ، و دراسات عميا، وجاءت الفروق لصالح االبداع، و المعمومات
(≤0.05تعزى ألث ) السياسات االداريةفي جميع المجاالت باستثناء مجال  مدة الخدمةر ،

( ≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )، وعدم سنوات 10اقل من وجاءت الفروق لصالح 
 .السياسات االدارية، القيم السائدةمجالي  فيالمؤىل العممي تعزى ألثر 

الجنس، والمؤهل العممي، ومدة ألثر  فيهيش المقارنات البعدية بطريقةنتائج تحميل  (14الجدول )
 درجة الثقة التنظيمية ككلالخدمة، عمى 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.39 750. 0.14 1 0.14 الجنس

 0.02 5.16 0.96 1 0.97 المؤهل العممي
 0.00 11.26 2.10 1 2.10 مدة الخدمة

   0.19 236 44.06 الخطأ
    239 46.47 الكمي

تعزى ألثر  (≤0.05)( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 14يتضح من الجدول)
(، وتبين وجود فروق ذات داللة 0.39( وبداللة احصائية بمغت )0.75بمغت قيمة ف ) إذالجنس، 
( وبداللة احصائية 5.16ف ) بمغت قيمة إذتعزى ألثر المؤىل العممي،  (≤0.05)إحصائية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وكذلك دراسات عميا(. وجاءت الفروق لصالح 0.02بمغت )

(≤0.05 تعزى ألثر ) ،( وبداللة احصائية بمغت 11.26بمغت قيمة ف ) فقدمدة الخدمة
 .سنوات 10اقل من (، وجاءت الفروق لصالح مدة الخدمة 0.00)

مديري اقسام الشبيبة والرياضة فر عدد من الخصائص والسمات لدى تواوقد يعزى ذلك إلى 
بحيث تجعل الموظف جديٌر بثقة اآلخريٌن، وتشمل كل من االلتزام في العمل، والقيٌم والمبادئ، 

و قد تعود ىذه النتيجة إلى أن االناث يدركن اىمية الثقة واالىتمام بمصالح الزمبلء، ومساعدتيم، أ
الذكور، أو قد يكون لديين وعي بأىمية مبادئيا في نجاح عمل المؤسسات التنظيمية أكثر من 

قدرتين عمى التحمل مقارنة بالذكور، بمعنى مأكثر من الذكور بسبب طبيعة، وصعوبة عممين، و 
أن الكم الميارى والمعرفي والتأىيمي الذي يكتسب من قبل االناث أكثر من الذكور، وكذلك يمكن 

أن معظم  فضبًل عنالظروف والثقافة التي يعمل فييا كبل الجنسين،  تفسير ىذه النتيجة إلى
أو قد يعود السبب إلى أن  مقارنة مع الذكور، ذاتيا الموظفات االناث من أىل مناطق العمل

تعميمات واضحة في عمميم تقوم عمى مشاركة الموظفين في صناعة القرارات  نيتبعو المديرين 
نح الحوافز التي تشجع عمى زيادة انتاج الموظفين في عمميم، التي تخص عمل المراكز، وكذلك م
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يم وفق معايير وأسس موضوعية ومرنة، وأن الموظفين في اقسام الشبيبة والرياضة ئوتقييم ادا
يدركون أن مديرييم يتمتعون بقدر كبير من االحترام عند تعامميم معيم، وأن لدييم منيجية عممية 

لمشكبلت والقضايا التي تواجييم، ويشجعون عمى أثارة المنافسة يعتمدون عمييا عند التعامل ا
 يم.مقدراتااليجابية بين الموظفين بشفافية لتطوير 

 أنماط سموكيةاقسام الشبيبة والرياضة من  والنتيجة إلى أن ما يمارسو مدير وقد تعزى ىذه 
ي يقومون بو، ويولد وأعمال، وتصرفات إنما ىي نابعة من إحساس داخمي، ينبئ بأىمية العمل الذ

لدييم الشعور بالثقة والوالء والرضا واالنتماء لممؤسسة، مما ينعكس عمى جميع الموظفين داخل 
 ,Abu Shaweesh) شاويش فييا، وىذه النتيجة تتفق مع دراسة أبو نتي يعممو االقسام ال
 (Murat & Tuba, 2010). و توبا ، ودراسة ُمراد(Dursun, 2015)دورزن دراسة ، و (2013

 وفي ضوء النتائج اوصت الدراسة باآلتي:
  .تعزيز مبادئ الثقة التنظيمية بين جميع الموظفين لتبقى عمى درجة مرتفعة فيما بينيم 
 شاع الثقة بيٌن الموظفين، بوصفيا موجودا استراتيجيًا غير قابل لمتقميد والمنافسة،  تياتنميٌة وا 

 كافيًا لتحقيق النجاح في المؤسسات.إذ أن توافر الخبرة والتقنية لم يعد امرًا 
  انتياج السبل والوظائف المبلئمة لتسيير االقسام الرياضية، وتشجيع األفكار الجديدة والمفيدة

 .كافة في تحسين األفراد الموظفين وعمى المستويات
  إجراء دراسات حول الثقة التنظيمية عمى متغيرات أخرى لنشرىا بين المؤسسات وبيان

 اىميتيا.
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