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 ملخص البحح  
تقديـ مجموعة مف التوصيات التي مف شأنيا أف توضح دور الثقة التنظيمية استهدف البحث 

األداء الوظيفي اقع و ، وذلك من خالل رصد  في تطوير األداء الوظيفي لمعامميف بجامعة أسواف 
 -)المسحى  ، استخدم البحث المنهج الىصفيوواقع دور الثقة التنظيمية بجامعة أسواف 

، واالستبانة كأداة لجمع البيانات مف عينة البحث التي تمثمت في عينة مف )العامميف( التحميمي(
ألداء ( ، وتوصمت نتائج البحث إلي أف ىناؾ قصورًا في إ٘ٓبجامعة أسواف بمغ قواميا )

مجموعة مف التوصيات التي مف شأنيا وفي النهاية قدم البحث  الوظيفي لمعامميف بجامعة أسواف،
 .توضح دور الثقة التنظيمية في تطوير األداء الوظيفي لمعامميف 

   األداء الوظيفي. -الثقة التنظيميةالكممات المفتاحية: 
Abstract 

The research aimed at presenting a set of recommendations that would 

indicate the role of organizational trust in the development of the job 

performance of the employees of Aswan University, by monitoring the 

reality of the job performance and the reality of organizational 

confidence role in Aswan University. The research used the descriptive- 

(205). The results of the research revealed that there is a shortage of 

job performance for the employees of Aswan University. Finally, the 

research presented a set of recommendations that will clarify the role 

of organizational trust in performance development. Career for both 

Laxative. 

Keywords: Organizational Trust - Functionality. 
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 متَيد :

المؤسسات تشيد المجتمعات الحديثة عمى إختبلؼ أنواعيا تزايدًا مضطردًا في عدد وحجـ 
التي توفر الخدمات الضرورية لممجتمع، وتعتمد ىذه المؤسسات عمى متخصصيف يفترض فييـ 
القياـ بعمميـ بطرؽ تتسـ بالفاعمية، وألسباب شتى تبرز معوقات تحوؿ دوف قياـ الموظؼ بدوره 

ذي كامبًل؛ األمر الذي يساىـ في إحساسو بالعجز عند تقديـ العمؿ المطموب منو وبالمستوى ال
يتوقعو منو اآلخروف. ومتى ما حدث ذلؾ فاف العبلقة التي تربط الموظؼ بالمؤسسة تأخذ بعدًا 

 سمبيًا لو آثاره السيئة عمى الفرد والمؤسسة والعممية اإلنتاجية ككؿ.
والجامعات مف أىـ المؤسسات التي تؤدي دورًا فاعبًل وىاما في عممية التنمية بإعتبارىا بناًء 

وأكاديميًا يقـو بإحداث المزيد مف عمميات التغير االجتماعي واالقتصادي في  تنظيميًا عممياً 
المجتمع، وذلؾ مف خبلؿ تزويد قطاعاتو المختمفة بالعناصر الكؼء المدربة والمػزودة بأحدث 

 المعارؼ، وىذا يعتمد عمى كفاءة وفاعمية العامميف بالجامعة. 
ب مف الجامعات التركيز عمى العنصر البشري وما يشيده العالـ ىذه األياـ مف تنافس يتطم

لتحقيؽ أىدافيا مف خبلؿ فاعمية استخداـ الموارد واستغبلؿ الفرص المتاحة والطاقات المتوفرة 
لتحقيؽ مستوي أعمي مف األداء، كؿ ىذه الدوافع تتطمب رفع مستوى األداء البشري واألداء 

دة عالية، وذلؾ مف أجؿ االستجابة المؤسسي لممؤسسات مف أجؿ تقديـ الخدمات بسرعة وجو 
 (.ٕٛٓٓالحتياجات وتوقعات العامميف )البموي، 

حيث تزايد اإلىتماـ في الوقت الحاضر بموضوع األداء وبمدى فاعمية وكفاءة المؤسسات 
في تأدية وظائفيا، وتحقيؽ األىداؼ التي وجدت مف أجميا، سواء كانت ىذه المؤسسات تربوية 

ومف ىنا جاء التركيز عمى رفع مستوى أداء المؤسسات بصورة تضمف ليا أو تجارية أو حرفية، 
 الوصوؿ إلى أىدافيا .

حيث ينظر لؤلداء عمى أنو مف العمميات األساسية، التي ال بد مف اإلىتماـ بيا عند 
التفكير، والتخطيط لعمميات التطوير في الجامعة، فمف خبللو تتمكف اإلدارة العميا مف تصميـ 

عداد بر  امج تطويرية تتناسب مع ظروؼ المنظمة، واحتياجاتيا، وقدراتيا الفعمية، وبدوف إجراء وا 
تقييـ ألوضاعيا، سيكوف مف الصعب عمى المؤسسة إعداد خطط وبرامج مستقبمية مناسبة 

 (. ٓ٘، ٕٚٓٓ)موافي، 
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كما أف األداء الوظيفي يحتؿ مكانو خاصة داخؿ أي مؤسسة ، باعتباره الناتج النيائي 
صمة األنشطة بيا، وذلؾ عمى مستوى الفرد والمؤسسة، ذلؾ أف المؤسسة تكوف أكثر لمح

استقرارا وأطوؿ بقاء حيف يكوف أداء العاميف أداء متميزًا وبشكؿ عاـ فإف اىتماـ اإلدارة وقيادتيا 
بمستوى األداء عادة ما يفوؽ االىتماـ بالعامميف بيا، ولذلؾ يمكف القوؿ بأف األداء عمى أي 

ى تنظيمي داخؿ المؤسسة وفي أي جزء منيا ال يعد انعكاسًا لدوافع وقدرات المرؤوسيف مستو 
 (. ٕٗٓٓفحسب بؿ ىو انعكاس لدوافع وقدرات الرؤساء والقادة أيضًا)الشريؼ، 

ذا كاف األداء الوظيفي ىامًا في المؤسسات فإف أىميتو تزداد بشكؿ أكبر في الجامعات،  وا 
تحديد نوعية وكمية أداء األفراد العامميف فييا وتحديد  حيث تسعى معظـ الجامعات إلى

 القابميات واإلمكانيات التي يمتمكيا كؿ فرد، ومدى احتياجات األفراد إلى التطوير.
( إلى أف الوصوؿ إلى أداء وظيفي متميز لمعامميف مرىوف ٕٓٔٓويشير جاد الرب )  

وعف العدالة المادية والمعنوية  بمدى توفر مستوى مقبوؿ مف الرضا عف الخدمات وعف العمؿ
 ولف يتحقؽ ذلؾ الرضا إال بوجود ثقة بيف القيادة اإلدارية والعامميف بالجامعة.  

ولتحقيؽ ذلؾ يجب أف تقـو الجامعة بدور مميز في إعداد الكوادر المؤىمة لتحقيؽ التنمية 
، لينعكس ذلؾ عمي الشاممة، والتأكد مف وجود درجة جيدة مف الثقة الوظيفية لمعامميف فييا

 تطوير األداء الوظيفي لمعامميف بالجامعة.
 أصئلة البحح

 تحددت أسئمة البحث فيما يمي 
 ؟ التنظيمية فمسفة الثقة . مأ
 ؟ الوظيفي األداء فمسفة . مإ
 العامميف؟ أداء تطوير في ودورىا بجامعة أسواف العامميف لدي التنظيمية دور الثقة واقع . ماٖ
 في تطوير األداء الوظيفي لمعامميف التنظيمية التوصيات المقترحة لتفعيؿ دور الثقة. ما ٗ

 بجامعة أسواف؟
 أٍداف البحح

 ىدؼ البحث الحالي إلي: 
 مف حيث المفيـو واألىمية واألىداؼ.  التنظيمية الثقة التعرؼ عمي فمسفة -

 . الوظيفي ألداءالتعرؼ عمي فمسفة ا -
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 العامميف بالجامعة.لدى  الوظيفي وواقع دور الثقة التنظيميةاألداء  واقعلكشؼ عف ا -

 توضيح دور الثقة التنظيمية في تطوير األداء الوظيفي لمعامميف بكميات التربية. -
 أٍنيـة البحح:

برزت أىمية البحث مف كونو سعى إلى التعرؼ عمى واقع الثقة التنظيمية لدي العامميف 
 بكمية التربية ودورىا في تطوير أداء العامميف ، لذلؾ تمثمت أىمية البحث بما يمي: 

 الكشؼ عف واقع دور الثقة التنظيمية في تطوير األداء لدي العامميف بالجامعة. .ٔ

القػػػػرار اإلداري فػػػػي الجامعػػػػات وذلػػػػؾ بإعطػػػػائيـ صػػػػورة  قػػػد  تفيػػػػد نتػػػػائج البحػػػػث أصػػػػحاب .ٕ
 واضحة عف الثقة التنظيمية وعبلقتيا بمستوى األداء الوظيفي. 

 يمكف أف تفيد ىذه الدراسة في إثراء األدب النظري المتعمؽ بموضوع الدراسة.  .ٖ

 إفادة الباحثيف وطمبة الدراسات العميا الميتميف بيذا الموضوع.  .ٗ

لتوظيػػػػػؼ دور الثقػػػػػة  تحارمقت فم حوطػػػػػر ما خبلؿ مػػػػػف خاصة ىميةأ البحػػػػػث اكتسػػػػػب .٘
 التنظيمية في تطوير أداء العامميف بالجامعة.

 حـدود البحح:

 تحددت في اآلتي :
 البحث موضوع الثقة التنظيمية واألداء الوظيفي. : تياولاحلدود املوضوعية  .ٔ

 عينة مف العامميف بجامعة أسواف. احلدود البشزية:   .ٕ

 .ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ: تـ إجػراء البحث خبلؿ العاـ الدراسيالشميية. احلدود 3 
 :ميَـج البحح

ميا يمرة المدروسة وتحىالظاحيث ييتـ بدراسة  )التحميمي(،ج الوصفي يالمن عميعتمد البحث أ  
 عمي ما توجد عميو في الواقع، وييتـ بوصفيا وصفًا دقيقًا.

 أدوات البحح:

قامتا الباحثتاف بإعداد إستبانة لمتعرؼ عمي واقع دور الثقة التنظيمية في تطوير أداء العامميف   
 بجامعة أسواف.
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 مصطلحات البحح :

 الجكة التيعينية : -
ىي مصدر وثؽ ، ويثؽ ثقة إذا ائتمنو ) الرازي ( ، أوثؽ الشيء : جعمو وثيقًا ،  :لغة الجكة

 الميثاؽ والمواثقة وىي المعاىدة.أوثقو : شده بالرباط ، وكذلؾ 
الذى يتممؾ الفرد  اإليجابي( ىي الشعور ٜٜٚ:  ٖٕٓٓصطبلحا) قاموس اكسفورد إ الثقة:

تجاه الطرؼ اآلخر مف حيث ثقتو بقيامو باألعماؿ واألفعاؿ المتفؽ عمييا، ويمكف القوؿ بأنيا 
قت الحالي ولكف مف الممكف يمكف التحقؽ منيا في الو  يمكف قياسيا مباشرة وال حالة عقمية ال

رؤية نتائجيا في المستقبؿ، ويمكف قياسيا مف خبلؿ التصرؼ، وىي حركة تتضمف عمؿ 
ال لبقي  تطوعي بيف اثنيف فيجب عمى األوؿ أف ُيظيَر ِثقتو لكي يثؽ فيو بالضرورة اآلخر وا 

  .االثناف فاقدي الثقة في بعضيما البعض
إيماف الفرد بأىداؼ وقرارات المنظمة والسياسات التنظيمية وتعرؼ الثقة التنظيمية بأنيا:   

 (.ٕٚٓٓالمنظمة )الطائي فيوالقائد التنظيمي وبجميع األفراد العامميف معو 
بأنيا توقعات متفائمة ألحد األطراؼ في سموؾ الطرؼ إجرائيًا الثقة التنظيمية  عرؼوبذلؾ ت   

 فية أداء العمؿ تحت ظروؼ التبعية أو االعتماد.اآلخر الذي يقـو باتخاذ القرارات المتعمقة بكي
 مفَوو التطويز  -

إف مصػػػػطمح التطػػػػوير شػػػػائع االسػػػػتعماؿ دوف أف يكػػػػوف ىنػػػػاؾ اتفػػػػاؽ عمػػػػى مػػػػا يعنيػػػػو ىػػػػذا     
 عندما تزداد كمية األشياء المرغوب فييا والمفضمة نسبيا.  المصطمح فالتطوير يحدث

مػػػػػف التغيػػػػػرات التػػػػػي تحػػػػػدث بقصػػػػػد  ( بأنػػػػػو مجموعػػػػػوٚ، ٕ٘ٓٓحيػػػػػث  يعرفػػػػػو )مصػػػػػطفي،     
 زيادة فعاليتو أو جعمو أثر استجابة لحاجات المجتمع الذي ينشأ فيو.

 بيػػػػػػػػا يقػػػػػػػػـو التػػػػػػػػي التعميميػػػػػػػػة الممارسػػػػػػػات تحسػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػي: العػػػػػػػػامميف أداء ويعػػػػػػػرؼ تطػػػػػػػػوير  
 العػػػػػػػػػػاجز) لمتطػػػػػػػػػػوير كمركػػػػػػػػػػز العمػػػػػػػػػػؿ وتقػػػػػػػػػػويـ وتنفيػػػػػػػػػػذ لتنظػػػػػػػػػػيـ عممػػػػػػػػػػو أثنػػػػػػػػػػاء الموظػػػػػػػػػػؼ
 (.٘،ٕ٘ٓٓونشواف،

ممػػػػػػا سػػػػػػبؽ يتضػػػػػػح اف تطػػػػػػوير االداء ىػػػػػػو العنصػػػػػػر الجػػػػػػوىري ألي مؤسسػػػػػػة فعالػػػػػػة، وىػػػػػػذا   
 يتطمب ميارات يتعمميا العامموف ويقـو بممارستيا.
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 األداء -
 الموارد باستخداـ المؤسسة إلييا تسعي التي األىداؼ بإنجاز الفرد قياـ بأنو:  األداء يعزف   

  .((Daft, 2001, 501وكفاءة بفاعمية المتاحة
كما يعرؼ بأنو اإلنجاز الذي يتحقؽ نتيجة ما يبذؿ في العمؿ مف مجيود بدني وذىني    

وبالتالي فيو انعكاس لمدي نجاح الفرد أو فشمو في تحقيؽ األىداؼ المتعمقة بوظيؼ بعممو في 
 (. ٘ٚ، ٕٜٜٔالمدرسة )السممي، 

ز الذي يؤديو في عممو حيث يؤكد ىذا التعريؼ عمي أف أداء الفرد يظير مف خبلؿ اإلنجا    
 وما يقـو بو مف عمؿ في تحقيؽ األىداؼ سواء بنجاح أو فشؿ.

يعػػػػػرؼ األداء بأنػػػػػو العمػػػػػؿ الػػػػػذي يؤديػػػػػو الفػػػػػػرد واإلنجػػػػػازات التػػػػػي يحققيػػػػػا وفقػػػػػا لممعػػػػػػايير      
الموضػػػػػػوعة )الكميػػػػػػة والنوعيػػػػػػة والزمنيػػػػػػة( وسػػػػػػموكة فػػػػػػي وظيفتػػػػػػو مػػػػػػع زمبلئػػػػػػو ورؤسػػػػػػائو فػػػػػػي 

 (  ٕٗ، ٕٙٔٓالعمؿ)حميد،
وييػػػػػتـ ىػػػػػذا التعريػػػػػؼ بمػػػػػا يحققػػػػػو الفػػػػػرد وفقػػػػػًا لممعػػػػػايير والسػػػػػموؾ الػػػػػوظيفي بيػػػػػدؼ إنجػػػػػاز     

 أىداؼ المؤسسة بفاعمية وكفاءة. 
أـ فعميػػػػة  قوليػػػػة كانػػػػت العػػػػامميف جميػػػػع األنشػػػػطة التػػػػي يقػػػػـو بيػػػػا بأنػػػػو :  يعػػػػرؼ األداءبػػػػذلؾ و 

 التغيير مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرسومة. والتي تبرز قدرتو عمي
 : الوظيفي داءاأل -

تم تحقيؽ درجة يشير األداء الوظيفي إلى    الكيفية يعكس وىو الفرد، لوظيفة المكونة المياـ ـاوا 
 األداء بيف وتداخؿ لبسما يحدث  وغالًبا الوظيفة، متطمبات بيا الفرد يشبع أو بيا، يتحقؽ التي

 حققيا التي النتائج أساس عمى فيقاس األداء أما المبذولة، الطاقة إلى يشير فالجيد والجيد،
 .الفرد
كما يعرؼ بأنو : مجموعة السموكيات اإلدارية المعبرة عف قياـ الموظؼ ألداء ميامو وتحمؿ    

المسؤولية واإللتزاـ بالنواحي اإلدارية لمعمؿ والسعي نحو اإلستجابة ليا بكؿ حرص وفعالية 
 ( ٖٚ، ٕٕٓٓ)الحوامدة والفيداوي، 
 ويعرؼ إجرائيًا بأنو: 

قياـ العامميف بالجامعة بتنفيذ المياـ والواجبات المنوطو بيـ وفؽ األنظمة والتعميمات    
 المعموؿ بيا في الجامعة وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الجامعة بكفاءة وفاعمية. 
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 الدراصات الضابكة

 عبلقتياو التنظيمية لثقةا نع الكشؼ لىإ ىدفت سةدرا (James, 2010) سجيم ىرجأ  -
 نم سةرادلا عينةاألمريكية، تكونت  اىيأ اليةو  تجامعا في يفيةىظلا اترلمتغيا ضببع
عف  الدراسة نتائج ، وكشفتسةرادلم داةكأ إلستبانةا استخداـ تـ ،تدريس ىيئة ىعض( ٖٚٓ)
 لفاعميةوا ،لتنافسيواالتنظيمي  داءألا نم عالية تياىمست عمى لتنظيميةا لمثقة الموجب رألثا
 .سيردلتا ىيئة ءألعضا واإلبداع والديمومة اررالستقوا لتنظيميةا
 اءدعم ىدل ةطلسما ضيىتف جةدر عمي ؼرلتعا لىإ تفدى( ٕٔٔٓ) سةدرا يدحم ترجأ  -
 ىدل يفيىظلا داءألوا يميةظلتنا بالثقة عبلقتياو نيةردألا تلجامعاا في يميةدألكاا تلكمياا

 اـدستخا مت، ـألقساا ءسارؤ نم (ٕٙٓ)  عمى سةرادلا عينة تشتممافييا  ـألقساا ءسارؤ
 ىدل ةطلسما ضيىتف جة:إف در آلتيةا لنتائجا لىإ سةرادلا تصمىتو ،سةرادلم داةكأ إلستبانةا

 ءتجا ـألقساا ءسارؤ ظرن جيةو نم نيةردألا تلجامعاافي  يميةدألكاا تلكمياا اءدعم
ف  ،تفعةرم  نيةردألا تلجامعاا في يميةدألكاا ـألقساا ءسارؤ ىدل يميةظلتنا لثقةا ىىمستوا 
ف  ،تفعًارم ءجا مىظرن جيةو نم  يميةدألكاا ـألقساا ءسارؤ ىدل يفيىظلا داءألا ىىمستوا 
 عبلقة دىجو لنتائجا تكشف كما .تفعًارم ءجا مىظرن جيةو نم نيةردألا تلجامعاا في
 تلجامعاا في يميةدألكاا تلكمياا اءدعم ىدل ةطلسما ضيىتف جةدر نبي جبةىم يةطتباار
 . فييا ـألقساا ءسارؤ ىدل يفيىظلا داءألوا يميةظلتنا لثقةا ىىمستو ،نيةردألا
 لعبلقةا نع فلكشا تلوسة حا( دراHoppes & Holley, 2014) ليىىو زبىى ترجأ -
 عمى توردمقو ،سيردلتا ىيئة ىعضأداء  دةىبج لمتعمقةا اترلمتغيوا يميةظلتنا لثقةا نبي
 يميةظلتنا لثقةا رتأثيو ت،لجامعاا في سيردلتا ىيئة ءعضاأ ىدل لشفافيةوا اراترلقا ذتخاا

 اءرجإ مت ،سةرادلا اؼدىأ قلتحقي. و نييدارإلوا سيردلتا ىيئة ءألعضاا نبي لعبلقةا عمى
 سيردلتا ىيئة ءعضاأ راتىتصأف  سةرادلا نتائج تريظوأ ت،اظلمبلحوا ذتخاوا تلمقاببلا
 يجابًاإ رثؤت لشفافيةوا اراترلقا ذتخاا في كةرلمشاا في لجامعيا ـرلحوا نآلما خلمناا ؿىح
 .مبيني لثقةا في
 لثقةوا األداء الوظيفي تلوتنا لسابقةا تسارادلا فبأ ؿىلقا نيمك ،قسب ما عمى ءبناو  
 لةومحا في لسابقةا تسارادلا الحالي عف البحث يتميزو ، نمنفصمي نيركمتغيي ظيميةلتنا
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 لتيوا ،العامميف بجامعة أسواف بتطوير األداء لدي عبلقتياو يميةظلتناثقة لدور ا عمى ؼرلتعا
 .معًا نيرلمتغييا وؿتنا عمى سةدرا يةأ لتشتمـ ل

 إجزاءات البحح:

تـ تناوؿ إطارًا فمسفيًا عف الثقة  ؟ التنظيمية فمسفة الثقة لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ: ما
 التنظيمية.

؟ـ تناوؿ إطارًا فمسفيًا عف األداء  الوظيفي األداء فمسفة . لئلجابة عف السؤاؿ الثاني: مإ
 الوظيفي.

 بجامعة أسواف العامميف لدي التنظيمية دور الثقة واقع . لئلجابة عف السؤاؿ الثالث: ماٖ
تـ تناوؿ غطار ميداني مف خبلؿ تطبيؽ إستبانة عمي   العامميف؟ أداء تطوير في ودورىا

عينة البحث لمكشؼ عف واقع األداء الوظيفي ، وواقع دور الثقة التنظيمية لدي العامميف 
 بالجامعة. 

. لئلجابة عف السؤاؿ الرابع: ما التوصيات المقترحة لتفعيؿ دور الثقة التنظيمية لتطوير األداء ٗ
سواف؟ تـ تقديـ مجموعة مف التوصيات لتفعيؿ دور الثقة التنظيمية الوظيفي لمعامميف بجامعة أ

 في تطوير األداء لدي العامميف بالجامعة.
 اإلطار الفلضفي

 فلضفة األداء الوظيفي: أواًل:

 تمييد: 
تعتمد عممية تطوير العممية التعميمية عمي مدي تحسيف وتطوير مدخبلتيا األساسية،     

العامميف بصورة مباشرة وتطويره وزيادة فعاليتو، حيث يتـ التركيز  وينعكس تطوير وتحسيف أداء
عمي تحسيف النمو الميني لمعامميف بطرؽ عديدة ومختمفة تماشيًا مع التغيرات والتطورات 
العالمية في ىذا المجاؿ ، ويظير ذلؾ مف خبلؿ الدورات التدريبية التي ترتكز بشكؿ أساسي 

 عمي تحسيف األداء.
 املفَوو واألٍنية:  :الوظيفياألداء (: 1) 

يػػرتبط مفيػػـو األداء بكػػؿ مػػف سػػموؾ الفػػرد والمنظمػػة و يحتػػؿ مكانػػة خاصػػة داخػػؿ أيػػة منظمػػة    
باعتبػاره النػػاتج النيػائي لمحصػػمة جميػػع األنشػطة بيػػا وذلػؾ عمػػى مسػػتوى الفػرد والمنظمػػة والدولػػة، 

جػدال ونقاشػا واسػعا بػيف البػاحثيفك وذلػؾ حيث يعد مفيـو األداء الوظيفي مف المفاىيـ التي أثارت 
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ألنيػػا حظيػػت بإىتمػػاـ كثيػػر مػػف البػػاحثيف فػػي تخصصػػات مختمفػػة ممػػا أدى عمػػى اخػػتبلفيـ فػػي 
وقد تعددت تعريفات البػاحثيف لػؤلداء، واألداء الػوظيفي يشػير إلػى محصػمة  وضع تعريؼ محدد لو

نحػػػػو تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ  السػػػػموؾ اإلنسػػػػاني فػػػػي ضػػػػوء اإلجػػػػراءات والتقنيػػػػات التػػػػي توجػػػػو العمػػػػؿ
     (ٛ٘، ٕٗٓٓالمرغوبة. )الربيؽ، 

( بأنػػػػػػػو بمػػػػػػػوغ الفػػػػػػػرد أو فريػػػػػػػؽ العمػػػػػػػؿ أو المؤسسػػػػػػػة  ٘ٔٗ:  ٕٕٓٓكمػػػػػػػا عرفػػػػػػػو مصػػػػػػػطفى)  
لؤلىػػػػػػػػػداؼ المخططػػػػػػػػػة بكفػػػػػػػػػاءة وفاعميػػػػػػػػػة، وبػػػػػػػػػذلؾ يعػػػػػػػػػرؼ  بأنػػػػػػػػػو القيػػػػػػػػػاـ بأعبػػػػػػػػػاء الوظيفػػػػػػػػػة 

 لمدرب.ومسؤولياتيا وواجباتيا وفقا لممعدؿ المفروض أداؤه لمعامؿ الكؼء ا
 

كمػػػػػا عػػػػػرؼ بأنػػػػػو مجموعػػػػػة السػػػػػموكيات اإلداريػػػػػة المعبػػػػػرة عػػػػػف قيػػػػػاـ الموظػػػػػؼ ألداء ميامػػػػػو    
وتحمػػػػػػؿ المسػػػػػػؤولية وااللتػػػػػػزاـ بػػػػػػالنواحي اإلداريػػػػػػة لمعمػػػػػػؿ والسػػػػػػعي نحػػػػػػو االسػػػػػػتجابة ليػػػػػػا بكػػػػػػؿ 

 (ٖٚ، ٕٕٓٓحرص وفعالية )الحوامدة والفيداوي، 

 
وفػػػػػي ىػػػػػذا البحػػػػػث يعنػػػػػي األداء الػػػػػوظيفي لمعػػػػػامميف : تحسػػػػػيف الميػػػػػاـ المنوطػػػػػة بالعػػػػػامميف      

تماميػػػا، والكيفيػػػة التػػػي يحققػػػوا بيػػػا مسػػػئولياتيـ فػػػي العمميػػػات اإلداريػػػة، وىنػػػاؾ فػػػرؽ بػػػيف األداء  وا 
مػف والجيد، فبينما يعني الجيد الطاقة المبذولػة فػي أداء العمػؿ، يعنػي األداء النتػائج التػي تحققػت 

 ىذا العمؿ.
وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف االخػػػتبلؼ بػػػيف البػػػاحثيف فػػػي تعريػػػؼ األداء الػػػوظيفي ، إال أف ىنػػػاؾ عوامػػػؿ   

 تجمع ىذه التعريفات وىي كما يمي:
 الموظؼ: وما يمتمكو مف معرفو وميارات وقيـ واتجاىات ودوافع. -أ
 الوظيفة: وما تتصؼ بو مف متطمبات وتحديات وما تقدمو مف فرص عمؿ. -ب
الموقؼ: وىو ما تتصؼ بو البيئػة التنظيميػة والتػي تتضػمف منػاخ العمػؿ واإلشػراؼ واألنظمػة  -ج

 (.ٕٖ، ٕٕٓٓاإلدارية والييكؿ التنظيمي )الصغير، 
 

ويخمػػص الباحثتػػاف إلػػى أف مفيػػـو األداء الػػوظيفي ىػػو ذلػػؾ النشػػاط الػػذي يقػػـو بػػو العػػامميف مػػف   
عمػػػييـ القيػػػاـ بيػػػا كػػػؿ فػػػي موقعػػػو الػػػوظيفيك  خػػػبلؿ أداء واجبػػػات وميػػػاـ ومسػػػؤولياتك التػػػي يجػػػب

 واألداء األمثؿ ىو القياـ بالواجبات والمياـ والمسؤوليات عمى أكمؿ وجو.
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بنػػػػاء عمػػػػػى مػػػػػا سػػػػػبؽ نسػػػػػتطيع القػػػػػوؿ بػػػػػأف األداء الػػػػػوظيفي ىػػػػػو قيػػػػػاـ الفػػػػػرد بػػػػػأداء األعمػػػػػاؿ     
تػػػػػػي الموكمػػػػػػة إليػػػػػػو ضػػػػػػمف شػػػػػػروط واضػػػػػػحة لممؤسسػػػػػػة التػػػػػػي يعمػػػػػػؿ بيػػػػػػا لتحقيػػػػػػؽ األىػػػػػػداؼ ال

 في وقت معيف مراعيا في ذلؾ الكفاءة والفاعمية في العمؿ. اتسعى المؤسسة ال نجازى
وىنػػػػاؾ مجػػػػاالت عديػػػػدة يمكػػػػف اسػػػػتخداميا مػػػػف قبػػػػؿ الجامعػػػػة بصػػػػورة مباشػػػػرة فػػػػي توجيػػػػو      

باإليجػػػػػػاب عمػػػػػػي تحسػػػػػػيف العمػػػػػػؿ  سػػػػػػموؾ العػػػػػػامميف وتطػػػػػػوير أدائيػػػػػػـ  الػػػػػػوظيفي بمػػػػػػا يػػػػػػنعكس
 (.٘، ٖٕٓٓما يمي: )أحمد بشكؿ عاـ وذلؾ مف خبلؿ توفير 

االىتماـ بعممية النمو الميني لمعامميف بالجامعة مف خبلؿ استخداـ أساليب جديدة بناء  .ٔ
عمي حاجاتيـ المينية واإلدارية والتي تأىميـ لمعمؿ، وذلؾ مف خبلؿ إعطاءىـ المزيد 

ظيار قدراتيـ الشخصية.  مف الحرية والديمقراطية لتطبيؽ أفكارىـ  الذاتية وا 
تقديـ الحوافز المادية والمعنوية لمعامميف بالجامعة بناء عمي نشاطيـ وخبراتيـ وعمميـ  .ٕ

وقدراتيـ ، حتي يشعر العامميف بانتمائيـ لمكمية، وىذا يتطمب سياسة تعميمية واضحة 
 مف قبؿ اإلدارة توفر ليـ بيئة تعميمية ومناخ تعميمي مناسب ألدائيـ الوظيفي.

يف المينية وتقديـ دورات تدريبية أثناء الخدمة ليـ بناء عمي التعرؼ عمي حاجات العامم .3
ىذه الحاجات مف اجؿ إكسابيـ العديد مف الميارات التي تساعدىـ في التعامؿ مع 

وتكلفة  مكونات العمؿ المادية والمعنوية بسيولة ، وتسيـ في تحقيؽ األىداؼ بأقؿ جيد

 ووقت. 
 

المزيػػػػػد مػػػػػف العنايػػػػػة والرعايػػػػػة والبحػػػػػث عػػػػػف  مػػػػػف ىنػػػػػا يتضػػػػػح أف العػػػػػامميف بحاجػػػػػة إلػػػػػي     
األسػػػػػػػباب التػػػػػػػي تعيػػػػػػػؽ نشػػػػػػػاطيـ مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ الػػػػػػػتخمص منيػػػػػػػا ، وتػػػػػػػدعيـ المواقػػػػػػػؼ اإليجابيػػػػػػػة 
وتعزيزىػػػػػا وتػػػػػوفير كافػػػػػة اإلمكانػػػػػات الماديػػػػػة والمعنويػػػػػة التػػػػػي تزيػػػػػد ىػػػػػذا النشػػػػػاط ، وتسػػػػػاعدىـ 

 عمي تحسيف أداءىـ وزيادة فعاليتيـ.
مػػػػػػف أىػػػػػػـ الػػػػػػدوافع   العػػػػػػامميف وتطػػػػػػوير أدائيػػػػػػـ  اليػػػػػػةتعتبػػػػػػر الحاجػػػػػػة إلػػػػػػى زيػػػػػػادة فعحيػػػػػػث    

المتطمبػػػػػػات التػػػػػػي  العمػػػػػػؿ، ولتحقيػػػػػػؽ ذلػػػػػػؾ البػػػػػػد مػػػػػػف تػػػػػػوافر بعػػػػػػضرية التطػػػػػػوير فػػػػػػي االسػػػػػػتمر 
: )شػػػػػػببلؽ ، مػػػػػػا يمػػػػػػي، ومػػػػػػف تمػػػػػػؾ المتطمبػػػػػػات تسػػػػػػيـ فػػػػػػي صػػػػػػناعة ذلػػػػػػؾ التطػػػػػػوير المػػػػػػأموؿ 

ٕٓٓٙ ،ٖٓ-ٖٔ  ) 
 توافر إرادة قويو لمتغيير وعزيمة لمتطوير أيضًا. .ٔ
 توافر اإلمكانات البشرية القادرة عمى نقؿ األفكار والمقترحات إلى حيز التنفيذ.  .ٕ
 توافر اإلمكانات المادية التي تمكف مف تحقيؽ التطوير المنشود. .ٖ
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 توافر الوقت الكافي إلجراء الدارسات وعمميات التطوير المتعددة. .ٗ
 تعزيز مشاركة العامميف في التخطيط والتنفيذ لعمميات التطوير. .٘
 توافر البيانات والمعمومات الكمية والنوعية البلزمة التخاذ قرارات التطوير. .ٙ
 استمرارية عممية التطوير. .ٚ

 

 .الوظيفي للعاملنيداء تطويز األأٍداف (: 2)
 السػػػػموكية الجوانػػػػب جميػػػػع فػػػػي فػػػػى التكامػػػػؿ تحقيػػػػؽ إلػػػػي  الػػػػوظيفي األداء تطػػػػوير يسػػػػعي    

 الدراسػػػػػات معظػػػػػـ أتفقػػػػػت وقػػػػػد المجػػػػػاالت شػػػػػتى فػػػػػى التغيػػػػػرات لمواكبػػػػػة والوجدانيػػػػػة والمعرفيػػػػػة
 (ٕٗٔ ،ٕٔٓٓ ومحمد، شوؽ) :ومنيا ، األىداؼ مف عدد عمى المجاؿ ىذا عفى
رفع معدالت اإلنتاجية : األمر الذى يتـ برفع معدالت األداء والخبرات والميارات  .ٔ

 لمعامميف، ورصد القدرات والميارات الكامنة لدييـ.
 د عمى التكنولوجيا المتقدمة كمصدر مف مصادر المعرفة.تمكيف العامميف مف االعتما .ٕ
تخاذ القرارات وتمكنو مف إستخداـ أساليب  .ٖ إكساب العامميف القدرة عمى حؿ المشكبلت وا 

 التقويـ الذاتى والتفكير الناقد واإلبتكارى.
تنمية اإلتجاىات اإليجابية لدى العامميف ، والتى مف ضمنيا الوالء واليوية الثقافية  .ٗ

 والدافعية نحو العمؿ، وتنمية إتجاىات سميمة نحو المينة وأثارىا اإلجتماعية.
توسيع نظرة العامميف نحو التجريب والممارسة وتقبؿ الرؤى الجديدة والمستقبمية بإعتبار  .٘

التنمية المينية دعوة لمتفكير المرتبط بالواقع التربوى والذى يبدأ مف اإلحتياجات الفعمية 
 دة عمى بيئة التعميـ ككؿ.مما يعود بالفائ

تجديد معمومات ومعارؼ العامميف لكى تتواكب مع الثورات المعرفية التى يشيدىا العالـ  .ٙ
 اليـو فى شتى مياديف العمـ والمعرفة.

 خمؽ المناخ المناسب لتبادؿ الخبرات وتعزيز التعاوف والثقة وروح الجماعة فيما بينيـ. .ٚ
 : ظيفي(: العوامل املؤثزة يف األداء الو3)

يتطمػػب تحديػػد مسػػتوى األداء الفػػردي معرفػػة العوامػػؿ التػػي تحػػدد ىػػذا المسػػتوى والتفاعػػؿ بينيػػا،    
ونظػػػرا لتعػػػدد ىػػػذه العوامػػػؿ وصػػػعوبة معرفػػػة درجػػػة تػػػأثير كػػػؿ منيػػػا عمػػػى األداء، واخػػػتبلؼ نتػػػائج 
الدراسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت ىػػذا الموضػػوع فػػاف البػػاحثيف يواجيػػوف عػػدة صػػعوبات فػػي تحديػػد 

 مؿ المؤثرة عمى األداء ومدى التفاعؿ بينيا.العوا
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وىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر في األداء الوظيفي لعؿ مف أىميا ما ذكره )عبد 
 (: ٕٕٓٓالمحسف، 

االختبلؼ في حجـ العمؿ فالمؤسسة التي تعالج حجما كبيرا في العمؿ تحتاج إلى موارد  أوال:
 ييا حجـ اقؿ مف العمؿ نفسو. أكثر مما قد تحتاج إليو منظمو أخرى لد

التحسينات التنظيمية واإلجرائية: فمعدؿ اإلنتاج يتوقؼ عمى عوامؿ عديدة، كمبلئمة  ثاىيا:
الترتيبات التنظيمية واإلجرائية، واختصار خطوات العمؿ في عممية ما، يقمؿ مف الموارد 

 المطموبة إلنياء وحدة العمؿ. 
العوامؿ الفنية والتكنولوجية: تتمثؿ في اإلدخاؿ المستمر لمتكنولوجيا المتقدمة والحديثة  ثالجًا:

 أجيزة وبرمجيات، حيث أف أداء الموظفيف يتحدد بمستوى ونوعية التكنولوجيا المتوفرة لدييـ.مف 
 حمددات األداء الوظيفي:(: 4)

والمتداخمة، وحتى يتسنى إدارة األفراد يحاط أداء الفرد بالعديد مف المحددات المترابطة      
بكفاءة البد أوال مف فيـ العوامؿ والمحددات التي مف شأنيا تحديد طبيعة السموؾ الذي سيسمكو 
الفرد عند أدائو لمياـ وظيفتو، وقد سعى الباحثوف إلى تحديد أىـ تمؾ المحددات وقد خمصوا إلى 

رة عمى العمؿ والدافعية في العمؿ ودرجة الدعـ أف أداء الفرد يحدث نتيجة لمتفاعؿ ما بيف القد
 (.ٔٓٔ-ٜٚ، ٜٕٓٓ، )سميع التنظيمي، كما ىو موضح المعادلة التالية:

 أداء الفرد = الدافعية+ القدرة + الدعـ التنظيمي+ اإلدراؾ.
منبع السموؾ ووقود األداء، وتشير إلى مدى قوة الرغبة لدى : تعرؼ الدافعية بأنيا الدافعية:-

 لمقياـ بمياـ العمؿ المحددة، واالندفاع الذاتي والفوري ألداء ىذه المياـ.الفرد 
القدرات عبارة عف الخصائص الشخصية التي يستخدميا الفرد العامؿ في أداء  الكدرات: -

عممو، مثؿ القدرة عمى القياـ بالعمؿ كما ىو مخطط لو، القدرة عمى االتصاؿ لتحسيف النتائج 
در مف المعمومات، القدرة عمى االستيعاب والفيـ الصحيح لما ىو مف خبلؿ اكتساب أكبر ق

مطموب لمقياـ بالعمؿ بشكؿ صحيح، وىذه القدرات ال تتغير عبر فترة زمنية قصيرة، ويمكف بناء 
ىذه القدرات مف خبلؿ عممية التدريب، التعمـ، ويجب أف تكوف ىذه القدرات تتناسب مع الوظيفة 

 التي يتـ أداؤىا.



 .............................................................الثقة التنظيمية ودورها في تطوير األداء الوظيفي

- 6458 - 

يشير الدعـ التنظيمي إلى القدر الذي تيتـ فيو المنظمة برعاية ورفاىية  التيعيني:الدعه  -
أعضائيا مف خبلؿ معاممتيـ بعدالة، ومساعدتيـ في حؿ ما يواجيونو مف مشكبلت واإلنصات 
لشكواىـ. وبمعنى آخر فالدعـ التنظيمي ينعكس في صورة اىتماـ القيـ التنظيمية باألفراد 

المساعدات والمساىمات والعناية بيـ وبصحتيـ النفسية وتبدو إيجابية وفعالية العامميف، وتقديـ 
 المنظمة في استمرارية العناية واالىتماـ، مما ينعكس في صورة إدراؾ األفراد ليذا التأييد والدعـ.

يشير اإلدراؾ إلى: "العممية المعرفية األساسية الخاصة بتنظيـ المعمومات أو أنو اإلدراك: -
استقباؿ المؤثرات الخارجية وتفسيرىا مف قبؿ الفرد تمييدا لترجمتيا إلى سموؾ معيف، لذا  عممية

فإف ىذه العممية ىي األساس الذي تقـو عميو سائر العمميات األخرى، وبدونيا ال يستطيع الفرد 
 أف يعي أو أف يتعمـ، وتجدر اإلشارة إلى أف اإلدراؾ يختمؼ بيف األفراد، لذا ال بد مف تفيـ

 قدرات الموظفيف وأسموب تنظيميا لممعمومات الواردة إلييا.
 ثاىيًا: األصط الفلضفية للجكة التيعينية :

  :الجكة التيعينيةمفَوو :  (1) 

حاز موضوع الثقة التنظيمية عمى اىتماـ الكثير مف الكتاب والباحثيف خاصة فى دراسة    
السموؾ التنظيمى، وذلؾ لدورىا الياـ فى تشكيؿ وبناء البيئة التنظيمية الداعمة لنمو وتطور 
المؤسسة، فبل يوجد اتفاؽ حوؿ تعريؼ شامؿ وموحد لمثقة، فكؿ باحث وكؿ متخصص عممى 

 معينة فى مفيـو الثقة، منيا: ركز عمى ناحية
الثقة عبارة عف توقعات ايجابية نحو سياسات وممارسات المؤسسة، والقناعة بأنيا سوؼ  -

 Error! Unknown switchتقدـ الدعـ التنظيمى المناسب لمعامميف
argument.sonerpolat,2013:106) ووبذلؾ فيى االعتقاد القوى بأف المؤسسة ،)

تتبع إجراءات وسياسات نزيية وواضحة وموثوؽ بيا، واف ىناؾ ثقة وقناعة فى أىدافيا 
 وقيميا ورسالتيا وتوجياتيا.

عمؿ أحد الدعائـ االساسية التى تساعد الجامعة عمى تدعيـ كما تعد الثقة فى عبلقات ال 
فعاليتيا وتحقيؽ أىدافيا، كما أنيا أكثر األدوات اإلدارية فاعمية ألنيا تييىء الظروؼ البلزمة 

(، ويرى ٜٕٓٓ:ٖٕٓلنجاح الجامعة، فيى عامؿ محورى فى تحقيؽ النجاح )رفاعى،
يعطى نظاـ إتخاذ القرار نتائج مرغوبة  ( أف الثقة ىى إحتمالية أفٕٛٔٓ:ٕٓ٘)الحويطى، 

لمفرد أو الجماعة حتى لو لـ تتـ ممارسة أى تأثير عمى ىذا النظاـ، وىذا يدؿ عمى أف الوعد 
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واإلتفاؽ ليس بالضرورى جزءًا مف ىذا التعريؼ إذا كاف األمر يتعمؽ بالثقة فى المنظمة اذ 
مى نظاـ اتخاذ القرارات، فضبًل عف يمكف الحصوؿ عمى نتائج مرغوبة دوف ممارسة أى تأثير ع

( فإنو يؤكد عمى أف الثقة عبارة عف التوقع اإليجابى لمفرد أو  (adams,etal.,2008أف
 الجماعة عف السموؾ األخبلقى لآلخريف والذى يتمثؿ فى قراراتيـ وتصرفاتيـ.

جابية مف قبؿ وبناء عمى ما سبؽ ترى الباحثتاف أف الثقة التنظيمية ىى توقعات ومشاعر إي     
العامميف بالجامعة والمرتبطة بالسموكيات والممارسات اإلدارية المطبقة بالجامعة والتي روعى 
فييا اإللتزاـ بالقيـ والمبادىء والضوابط االخبلقية السميمة، مما ينتج عنو إيماف العامميف 

ومدى قناعتو بسبلمتيا بأىدافيا وسياساتيا وقراراتيا ورغبتو فى االستجابة لمتعميمات والقرارات 
 ومنطقيتيا، واف إدارة الجامعة قادرة عمى أداء المياـ الموكمة الييـ بشكؿ فعاؿ .

 (: أٍنية الجكة التيعينية 2)
 زيعتبر تكويف الثقة شرطا أساسيًا لضماف التفاعؿ والتبادؿ المشترؾ بيف العامميف، إلنجا      

سيـ فى نجاحيا وتقدميا، حيث "ناؿ مؤخرا مفيـو الثقة المياـ والفعاليات المختمفة بالجامعة لما ي
التنظيمية اىتماما واسعا مف الباحثيف فى العمـو االدارية بعد ما كاف مجاؿ االىتماـ فى العمـو 
النفسية واالجتماعية ،عمى الرغـ مف ىذا االىتماـ بالثقة التنظيمية إال أنيا صعبة اإلنتاج نوعا 

(، وأكد الكثير مف الباحثيف أىمية بناء الثقة التنظيمية (Chair,Stephenson,2004,16 ,ما
فى المؤسسات بيف األطراؼ المعنية؛ إذ أف بناءىا يستغرؽ وقتًا طويبًل ولكف يمكف أف تنتيى 
فى لحظة ما، وتحتاج المؤسسات أف تجيز نفسيا ليس فقط لكسب الثقة بؿ لمحفاظ عمى ىذه 

 (.boe,2002:4الثقة )
باإلضافة إلى أف المنظمات التى تسود أعماليا وأنشطتيا وعبلقاتيا بمعدالت عالية مف الثقة    

بداعا مف المنظمات التى تنعدـ بيا الثقة، والتواصؿ بيف األفراد،  تكوف أكثر نجاحا وتكيفا وا 
رتفاع الروح المعنوية فيما بينيـ، وتقبؿ التجديد والتطوير، وتسيـ فى زيادة االنتاجية، فضبل  وا 

عف تحقيؽ الرضا الوظيفى لمعامميف بيا مع زيادة تفويض الصبلحيات لثقة المدراء باالفراد 
العامميف معيـ، فقد تـ االعتراؼ بأىميتيا فى مكاف العمؿ بشكؿ متزايد منذ الخمسينات مف 

التنظيمية، القرف العشريف، وأثبتت البحوث التى أجريت مؤخرًا أىمية تحديد سموؾ المواطنة 
واإللتزاـ، والرضا الوظيفى، واإلدارة الناجحة لمتغير والعمؿ الجماعى 

bagraim&hime,2007:43) كما تعد الثقة التنظيمية أحد المكونات االساسية لتحقيؽ ،)
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الفعالية التنظيمية والميزة التنافسية لمنظمات، باإلضافة الى أىميتيا فى زيادة فرص النجاح 
 (.ٕٗٔٓ:ٔٔوزيادة االلتزاـ وسموكيات المواطنة التنظيمية )رضواف، والنمو التنظيمى

وجػػػدير بالػػػذكر أف ألىميػػػة الثقػػػة مبرراتيػػػا التػػػى تتمثػػػؿ فػػػى العولمػػػة، وتنػػػوع السػػػوؽ، والػػػوعى    
المتزايػػػد بػػػاإلختبلؼ الثقػػػافى، وتصػػػغير حجػػػـ المؤسسػػػة، والػػػدعوة إلػػػى الديموقراطيػػػة المتزايػػػدة فػػػى 

ليػػة، وتكنولوجيػػا المعمومػػات، وال مركزيػػة صػػنع القػػرار، حيػػث تعتبػػر سػػوؽ العمػػؿ، والشػػبكات الدو 
جميعيا مف األحداث والعمميػات إلػى تتخػذ الثقػة خبلليػا أىميػة كبيػرة باالضػافة الػى ادراؾ الغالبيػة 

ثػػـ فيػػى تنبػػىء بمػػدى قابميػػة ألىميػػة الثقػػة داخػػؿ وعبػػر المؤسسػػات فػػى انجػػاز التعػػامبلت، ومػػف 
( عمػػػى  porumbescu, etal,2013:159كػػػد )أ(، و ٘ٔ، ٕٙٔٓالمؤسسػػػة لمحيػػػاة . )ديػػػب،

داء التنظيمػػى، ىنػػاؾ مجموعػػة ارتبػػاط مسػػتويات الثقػػة داخػػؿ المنظمػػة مػػع الفاعميػػة ومسػػتويات األ
نشػاء إكبيرة مف البحوث تتعمؽ بالقطاعيف العػاـ والخػاص وجػاءت بضػرورة محاولػة فيػـ كيػؼ يػتـ 

الثقػػة  ظيػػورالظػػروؼ التػػى تسػػاعد عمػػى  فضػػؿأالثقػػة داخػػؿ المنظمػػات وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تػػوفير 
 التنظيمية .

اف أف الثقة التنظيمية تزيد مف تبادؿ االفكار بيف العامميف فى الجامعة، ترى الباحثتمما سبؽ    
فيى عامؿ ميـ فى تحقيؽ التكامؿ لممنظمة، ومفتاح رئيسى متوقع لمسموؾ الشخصى، واالعتماد 

نو لو تأثير كبير أحيث  فراد،الجماعى والفردى بيف األ ىدافيـ، وفيـ السموؾأالمتبادؿ النجاز 
داء وسموؾ يجابية بيف الثقة وكؿ مف األإة، وىناؾ عبلقة ؤسسعؿ مخرجات العمؿ داخؿ الم

 بداع.المواطنة واإل
 لسمبيةا ةظر لنا نم ؿىلتحا نم دب فبل ،نلعامميا ىدل لثقةا قتتحق حتىوتقدـ  ما ءىض فيو   
 صةرف يتيح ،جماعي كيرتشا خمنا لىإ ديرف طيتسم خمنا نمو ،إليجابيةا ةظرلنا لىإ درلمف
 رىفشع. فوادىأ قتحقي في لثقةوا لةدابالع لديو رىلشعا دليىتو رهفكاوأ ئوآرا نع رلتعبيا درلمف
 ؾو بالسم رلمباشاطيا تبارإل ،معقدة عممية ىفي ،للسيا رباألم ليس سستوؤلم نتمائوا  و  بثقتو درلفا
 تبطةرلما حاجاتيا عشباإ لجأ نم إلنسانيةا اتذلا اترمتغي نم العديد مع تتعاممياو ،إلنسانيا

 .  درلمف جيةرلخاوا الداخمية بالظروؼ
 (: قواعد الجكة التيعينية :3)

لما كانت الثقة التنظيمية متطمبًا أساسيًا فى ظؿ التحوؿ مف االعتمادعمى السيطرة والرقابة،    
إلى االعتماد عمى المعمومات والمعرفة، ومف أجؿ مواكبة التطور فى المجتمع ومواجية 
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التحديات والمتطمبات الجديدة، لذلؾ فيى تحتاج الى قواعد البد مف مراعاتيا لبناء مناخا مف 
،ال  (:ٕٚٔٓ:ٔٓٔثقة ليس مف السيؿ تحطيمو أو زعزعتو، وىذه القواعد كاآلتى: )برىـو

فميس مف الحكمة بمكاف الوثوؽ باناس لـ يتـ : عدو االفزاط فى الجكة فى االخزيً .ٔ
 مبلحظة سموكيـ لفترة كافية، وال توجد أىداؼ مشتركة بينيـ.

أف الثقة بحدود فى  ثقة ببل حدود تعنى ثقة غير واقعية، حيث: حمدودية الجكة .ٕ
المنظمات تعنى الثقة بقدرة العامميف والتزاميـ بتحقيؽ االىداؼ والتضحية مف أجؿ 

 تحقيقيا.

إذا كاف البناء التنظيمى يحدد مدى استقبللية وثبات : الكدرة على التعله والتكيف .ٖ
الجماعات، فاف بعض الظروؼ قادرة عؿ إحداث تغيير، لذا يتوجب عمى المنظمات 

 القدرة عمى التكيؼ. امتبلؾ

، لذا يتوجب عمى اإلدارة إختيار موظفيف لدييـ القدرة عمى : احلشو .ٗ تتطمب الثقة الحـز
التكيؼ وتجديد الذات، والتعايش مع التوقعات، مع إمكانية االعتماد عمييـ فى إنجاز 

 المطموب.

المؤسسة : الثقة بحاجة لمتكامؿ التنظمى، فيناؾ تنظيمات داخؿ التكامل التيعينى .٘
 يمكف الوثوؽ بيا إليجاد حمواًل لممشاكؿ الحاصمة بالمؤسسة.

حاجة الثقة لمتصاؿ يتطمب اتصااًل شخصيًا لكى يكوف حقيقيًا ويحقؽ شروط  :االتصال .ٙ
تكويف اإللتزاـ والوفاء، لذا البد مف عقد المزيد مف المقاءت الشخصية لتعزيز أىداؼ 

عادة النظر باالستراتيجيات التنظيمية.  التنظيـ وا 

بمكاف إدارة  تتطمب الثقة تعددية فى القادة حيث أنو مف الصعوبة: تعددية الكادة .ٚ
 الوحدات المستقمة فى المنظمات المعتمدة عمى الثقة وحدىا.

: مف السيؿ تحطيـ الثقة إذا ما ذىبنا بطرؽ غير متوقعة، بينما تياقض الجكة التيعينية .ٛ
 مف السيؿ بناؤىا والمحافظة عمييا اذا لـ نقع ضحايا لمتفكير السطحى الضيؽ.

فى القطاع العاـ تقدـ مستوى أعمى لؤلمف  مما سبؽ ترى الباحثتاف أف ظروؼ العمؿ  
عادة ىيكمو المؤسسة  الوظيفى عف القطاع الخاص، فبرامج التخمص مف األيدى العاممة، وا 
يؤثر فى مواقؼ وسموؾ العامميف، وعدالة االجراءات، والمعايير المتبعة فى توزيع المكافآت 

تراـ إتجاه اإلدارة، وزيادة والحوافز عمى العامميف تؤدى إلى ظيور إحساس إيجابى باإلح
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االتصاؿ المتبادؿ بيف الرئيس والمرؤوسيف، فانفتاح االتصاؿ ومناخو عنصرا ىامًا لمثقة 
 التنظيمية بالجامعة.

 ( : أىواع الجكة التيعينية :4)
الثقافة التنظيمية مف الممكف أف تكوف ضعيفًة أو قوّيًة؛ وذلؾ مف خبلؿ نتائجيا ومكوناتيا،     

محّصمة لمعديد مف القوى المتداخمة مع بعضيا البعض في حاؿ كانت ىذه القوى تفيد  كما أنيا
أو تُناسب مصمحة العامميف بالجامعة، فستّتسـ بثقافة ُيمكف تقّبميا والتي تعمؿ عمى توحيدىـ 

 (.ٕٚٔٓ:ٚٔنواعيا نذكر ما يمى: )الحرداف،أوأىدافيا، ومف  لتحقيؽ مصمحتيا
بأف يفي بما أتفؽ  وىي اتفاؽ بيف طرفيف يتعيد بموجبو الطرؼ األوؿ :الجكة التعاقدية .ٔ

كانت النتائج المترتبة  عميو لمطرؼ اآلخر، وكمما كاف االنسجاـ والتعاوف بيف الطرفيف أقوى
 .يداتبالتع االلتزاـ عمى االتفاؽ أفضؿ، وتزداد الثقة بيف الطرفيف مف خبلؿ

ى يحمميا الفرد او الجماعة باف عممية اظيار يقصد بيا التوقعات الت :الجكة املكشوفة .ٕ
المشاعرواآلراء واالتجاىات والقيـ لبلخريف ال تؤدى الى االضرار بالفرد او الجماعة بؿ 
تؤدى الى زيادة االحتراـ والتقدير،كما اف ىناؾ درجات لممكاشفة تبدا مف االقؿ خطرا 

 والمشكبلت الشخصية.بإظيار الراى، الى االكثر خطورة فى المشاركة الوجدانية 
وىي ناجمة عف االرتباطات العاطفية بيف األفراد، وتكونعادة  :الجكة املبيية على العاطفة .ٖ

واحدة، أو  بيف أفراد يدينوف بعقيدة واحدة،أو يعتنقوف مبدأ واحدا، أو يتبعوف قيادة فكرية
 .يتبلقوف عمى االتصاؼ بفضائؿ خمقية أو توجيات سموكية معينة

وىى الثقة فى المعتقدات الفردية حوؿ موثوقية الزمبلء ومدى ؛ ة على املعزفةالجكة املبيي .ٗ
امكانية االعتماد عمييـ،وتكوف الثقة مستندة الى المعرفة عندما نختار مف نثؽ بو فى 
جوانب وظروؼ محددة وعندما نرجع االختيار إلى أسباب جيدة تشكؿ دليبًل ألىمية الفرد 

دار المعرفة البلزمة لظيور الثقة ما بيف المعرفة الكمية لمحصوؿ عمى الثقة ويتراوح مق
والجيؿ الكمى، وتوفر المعرفة المتوفرة واالسباب الجيدة  قاعدة إلتخاذ القرارات المتعمقة 

 بالثقة .
 ( أبعاد الجكة التيعينية وعالقتَا بتحضني األداء الوظيفي :5)

بعاد الثقة النظيمية، لكف معظميا ركز عمى ثبلثة أتعددت الدراسات والبحوث التى تناولت    
دارة العميا، والثقة تفاؽ عمييا مف قبؿ معظـ الباحثيف وىى: الثقة باإلعاد رئيسية تـ اإلأب
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كثر أبعاد كونيا بالمشرفيف، والثقة بزمبلء العمؿ، وتعتمد ىذه الدراسة الحالية عمى نفس ىذه األ
عمى الثقة التنظيمية بالجامعة والتى مف  كثر تركيزاً أى كونيا لإضافة إىداؼ الدراسة، أمع  تساقاً إ

داء العامميف بيا ، وفيما يمى توضيح مبسط لما يعنيو كؿ بعد مف ىذه أنيا تحسف مف أالمنتظر 
 بعاد:األ

التى يعمموف  جامعةف الأو الجماعات بأفراد وىى تمثؿ توقعات األ :دارة العلياالجكة باإل .ٔ
دارى ، بسبب كفاية النظاـ اإل فرادفييا يمكف االعتماد عمييا فى تحقيؽ نتائج مفضمة لؤل

فراد، وعدـ المبالغة فى والعبلقات التنظيمية بيف األ فييا، والرؤساء، ونظاـ المعمومات،
ذ إ القيادة ،أداء ب ساسية مرتبطةأوالثقة سمة  (،67:1119)الحوامدة، عرض الحقائؽ

نيـ إفراد بالقائد فساسية وحتمية لمقيادة فعندما يثؽ األأستقامة ىى سمة مانة واإلاأل فأ
ف كؿ مف حقوقيـ ومصالحيـ أنيـ عمى ثقة بوامره ألأف يكونوا تحت طوع أيرغبوف 

 أو ميناً أيرونو غير  فراد ماف يتبع األأنو مف غير المحتمؿ أذ إسوؼ لف يساء ليا، 
 (.(robbin,2003:337ستغبلليـ إيعمؿ عمى 

فراد بقدرة الجامعة عمى تنفيذ لى ثقة األإدارة العميا تشير أف الثقة باإلان ترى الباحثتو    
 تنظيمياً  وتقديـ دعماً  جراءات عادلة لصالح جميع العامميف بيا،ا  تخاذ قرارات و ا  المسئوليات و 

قواليا أفاتيا وممارستيا تعكس ف تصر أنسانية الطيبة، و مف العبلقات اإل ليـ، وخمؽ مناخاً  مبلئماً 
دارة الجامعة بكفاءة وفاعمية مما يجعميا تتمتع بسمعة طيبة سواء إفعاليا حتى تكوف قادرة عمى أو 

 داخؿ الكمية او خارجيا.
تنبثؽ مف تصورات الفرد ومدركاتو عف المشرؼ ومدى نزعتو وىي  :الجكة باملشزفني .ٕ
ستقامة والعدالة، وقدرتو الذاتية عمى مانو واإلبالنزاىو واألخريف، وتمتعو لى الخير ومساعدة األإ

ف المشرؼ ييتـ بيـ وبرفاىيتيـ وبمشكبلتيـ، ويقدـ ليـ أدارة الفعالة، فعندما يرى العامموف اإل
ساسيا االحتراـ أنو يعامميـ معاممة أشباع حاجاتيـ، و ا  الفرص المتاحة ليساعدىـ عمى حميا و 

ة ؤسسى ثقة العامميف فى المشرؼ ومف ثـ زيادة والئيـ لو ولمملإالمتبادؿ، كؿ ذلؾ سيؤدى 
(mourad.m,2014:23.) 
ف الثقة فى المشرؼ نابعة مف العبلقات الشخصية والعدالة التفاعمية أحدى الدراسات إكدت أو   

وىى الطريقة التى يتـ بيا توصيؿ المعمومات المتعمقة بالمنظمة لممرؤوسيف مف قبؿ المشرؼ 
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رات عف العدالة التفاعمية والتى بدورىا تؤثر عمى ثقة المرؤوسيف بالمشرفيف لتكويف تصو 
(porumbescu etal, 2013 : 38 .) 
فراد بمشرفييـ فى العمؿ لى ثقة األإف ثقة المشرفيف تشير أاف ترى الباحثتوبناء عمى ما سبؽ   

دير جيودىـ والعمؿ مف حيث اىتماميـ بسعادتيـ دائما ونظرتيـ لمعمؿ باحترافية وتفانى، وتق
بداع عمى رفع روحيـ المعنوية، واتاحة فرص المشاركة فى صنع القرار وتشجيعيـ عمى اإل

 واالبتكار، وتمتعيـ بالنزاىة والشفافية والموضوعية فى التعامؿ مع جميع العامميف.
 صبحت مسألة ميمة فى المنظمات البـو والتى تعتمد بشكؿ كبير عمىأ:  الجكة بشمالء العنل .ٖ

مجموعات او فرؽ العمؿ، الذيف يتمتعوف بميارات تكاممية، وىـ يكونوف ممتزميف بالتساؤؿ 
فراد داخؿ المنظمة (، وكذا ىى ثقة األٕٗٔٓ:ٖٙبغرض تحقيؽ ىدؼ مشترؾ )الصقير،

بعضيـ بالبعض االخر مف خبلؿ العبلقات التعاونية واالنسانية الطيبة، واالتصاالت 
ؿ بيف الجميع، واشتراكيـ فى المشاعر واالىداؼ واالفكار والرؤى، المفتوحة واالعتماد المتباد

مع توافر حالة مف االتناغـ واالنسجاـ فيما بينيـ، بما يعكس وحدة اليدؼ والرؤية وتحقيؽ 
 ( .ٕٙٔٓ:ٜٕٗالغايات المنشودة )عتريس،

اتيـ عمى عبلق تعتمدفراد بعضيـ بالبعض اآلخر داخؿ الجامعة ثقة األ يتضح أفمما سبؽ   
المشتركة والتكمـ بحرية عف مشاكميـ وصعوبات العمؿ واشتراكيـ فى المشاعر واآلماؿ، وذلؾ 
بما يسيـ فى تحقيؽ االىداؼ والغايات المشتركة، وتكتسب ىذه الثقة فى ظؿ توافر عدد مف 
الخصائص والسمات التى تجعؿ الفرد جديرا بثقة االخريف وتشمؿ كؿ مف االلتزاـ فى العمؿ 

 ومساعدة الزمبلء االخريف . الزمبلءلح اوالمبادىء واالىتماـ بمص والقيـ
بعاد الثقة ثبلثة: الثقة أ( أف (kort&lewicka,2012:224كده كبل مف أضافة الى ما باإل   

العمودية أو الرأسية وتكوف بيف المديريف والعامميف، والثقة االفقية بيف زمبلء العمؿ، والثقة 
مف الثقة  كثر تعقيداً العامميف والمنظمة، وتوصؼ الثقة العمودية باألالتننظيمية وتكوف بيف 

بعاد الثقة التنظيمية فى ثبلثة محاور ىى أتناولت   (794:1167وكذا دراسة)عبداهلل،فقية، األ
، وتنعكس مؤشراتيا فى شعور العامؿ بحرص زمبلئو عمى مصمحتو، الثقة فى زمالء العمل

لمساعدة، وتقديـ العوف لمزمبلء، والثقة المتبادلة، وتبادؿ ستشعار الحرج عند طمب اإوعدـ 
تنعكس مؤشراتيا فى تمتعو بالميارة  لمباشراوالثقة فى الرئيس المعمومات فيما بينيـ، 

حتياجاتيـ الشخصية، إىتماـ بخبلؽ، وتعاممو مع مشكبلت العامميف، وعدالة التعامؿ واإلواأل
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دارة عمى وتنعكس مؤشراتيا فى حرص اإل ،الدارة العمياوالثقة فى ا ورفع الروح المعنوية ليـ،
دارة، وتقدير الجيود االستثنائة واالفكار الجديدة لمعامميف مع توسيع مصالح العامميف، وعدالة اإل

 تصاالت معيـ .دائرة اإل
 ( العوامل املؤثزة فى الجكة التيعينية :6) 

تعد الثقة متغير أساسى فى العبلقات االنسانية داخؿ الجامعة وىى عمى عبلقة قوية بفعالية    
المشاركة فى إتخاذ القرارات ودينامية العامميف بيا، حيث ىناؾ العديد مف العوامؿ التى المؤثرة 

 (:ٕ٘ٔٓ:ٕٖ( )الطريؼ،ٖٕٔٓ:ٜٔعمى الثقة التنظيمية ومف بينيا)الشاويش،
أف الممارسات اإلدارية القائمة عمى وضوح السياسات االدارية والمشاركة  دارية:أ( الضياصات اإل

فى صنع القراروبرامج التدريب وسياسات التحفيز وعممية تقويـ األداء وأسموب االدارة فى التعامؿ 
مع الموظفيف وتتمثؿ فى العدالة التى تمنح الترقيات والتقدير والمكافآت وتكافؤ فرص التدريب 

 فافية فى عرض الحقائؽ والتعامؿ الجيد بيف أفراد المؤسسة.والش
المقصود ىنا أف اإلدارة تثؽ فى قدرات مرؤوسييا وتقدر مجيوداتيـ : ( اإلبتكار وحتكيل الذاتب

وتفوضيـ ببعض الصبلحيالت وتشجعيـ عمى اإلبتكار والتجديد فى بيئة العمؿ وتعمؿ عمى 
 تنفيذ بعض مقترحاتيـ وتعززىا لدييـ .

وىى عبارة عف الخصائص الثابتة نسبيًا لممحيط الداخمى لممؤسسة والتى  ( الكيه الضائدة:ج
يدركيا أعضاؤىا ويتعايشوف معيا، وكذا شعور المرؤوس بأف لديو إدارة متمثمة فى شخص القائد 
د التربوى تحمؿ سمات التديف واإللتزاـ األخبلقى يرفع مستوى الثقة لديو، وأف ممارسات ىذا القائ

براء الذمة.  تتسـ بالعدالة والموضوعية قراراتو واجتياداتو فى تحرى الدقة وا 
يتضمف ذلؾ توافر المعمومات الشاممة الدقيقة المؤسسة لمموظؼ  ( املعلومات املتاحة يف التيعيه:د

فى الوقت المناسب، بما يضمف مصداقية مصادر المعمومات التى يتعامؿ معيا فى بناء أجواء 
لتنظيمية، وتعزيز قدرة المنظمة عمى التكيؼ والتأقمـ مع المستجدات التى تفرضيا ثورة مف الثقة ا
 المعمومات.

مما سبؽ ترى الباحثاف أف ىناؾ عوامؿ رئيسية تولد الثقة التنظيمية منيا إعطاء فرصة اكبر    
الحقيقية  لمعامميف فى صنع القرارات، وتبادؿ واقتساـ المعمومات عمى كافة أشكاليا، والمشاركة

ظيار اإلىتماـ  لممشاعر والتصورات، واالتصاؿ المفتوح، والسعى نحو إنجاز األعماؿ بدقة، وا 
بالمرؤوسيف فيما يتصؿ بالخدمات والمعامبلت، ومتابعة ظروفيـ ومشكبلتيـ الخاصة، توفير 
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ة، وتطبيؽ البيئة اآلمنة المستقرة ليـ مف خبلؿ سياسات ادارية محددة تتمثؿ فى العدالة فى الترقي
النظاـ عمى الجميع، سيادة العبلقات الجيدة بيف العامميف في المنظمة ووجود إحتراـ لقيمة الوقت 

 لدى العامميف بالجامعة.
 اإلطار امليداىي

ــة امليداىيــة  - دراسػػة واقػػع دور الثقػػة التنظيميػػة فػػي األداء الػػوظيفي لمعػػامميف : اهلــدف مــً الدراص
 . بالجامعة، واقع األداء الوظيفي

 جمتنع البحح -

( موظفًا بالجامعة، ٖٗٔٔيتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف بجامعة أسواف والبالغ عددىـ )  
 ( موظفًا بالكميات المختمفة.ٕٗٗ( باإلدارة المركزية و)ٜٔٚمنيـ )

 وصف العيية  -

ي %( تقريبػػػًا مػػػف حجػػػـ العينػػػة الكمػػػٛٔكٓبنسػػػبة ) ٕ٘ٓتػػػـ اختيػػػار عينػػػة عشػػػوائية تكونػػػت مػػػف   
 )العامميف بجامعة أسواف(.

 أداة البحح:  -

تـ تصميـ استبانة لتحقيؽ أىداؼ البحػث، حيػث تكونػت االسػتبانة فػي صػورتيا األوليػة محػوريف   
( عبػػارة والمحػػور الثػػاني ٖٕ: المحػػور األوؿ ويتعمػػؽ بواقػػع أداء المعممػػيف بالجامعػػة ويتكػػوف مػػف )

( ٕٖمعامميف بالجامعة موزعة عمي ثبلثػة مجػاالت و)ويتعمؽ بواقع دور الثقة التنظيمية الممنوحة ل
مػف أعضػاء ى مجموعػة مػع ياـ عرضػعبارة ، وبعػد االنتيػاء مػف بنػاء الصػورة األوليػة لبلسػتبانة تػ

ت ار عبػاـ حػوؿ مناسػبة يحظػاتـ ومبليئاحيث قاموا بإبداء آر ىيئة التدريس بكمية التربية لتحكيميا، 
ا ، وفػي ضػوء ياالسػتبانة، وكػذلؾ وضػوح صػياغاتمجػاالت ت إلػى عبارااالستبانة، ومدى انتماء ال

 ، كما في الجدوؿ التالي:ا اآلخريت وتعديؿ بعضعباراء تـ استبعاد بعض الاؾ اآلر مت
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 (ٔجدوؿ )
 التعديالت التي أجريت عمي عبارات االستبانة

 المجاؿ المحور
 العدد

 التحكيـبعد  قبؿ التحكيـ عدد العبارات المعدلة والمحذوفة
 األوؿ

 
(ٖٕ، ٗٔ، ٕتـ حذؼ  العبارات ) 32 33  

 الثاني

(ٛ(، )ٖتـ تعديؿ العبارة رقـ ) 02 02 األول  

( .ٚ،  ٗتـ حذؼ العبارتيف)  02 03 الثاني  

 ـــــــــــــــــ 02 02 الثالث

 52 55 المجموع

( عبارات، وتعديؿ ٘تـ حذؼ )
 عبارتيف

( عبػػػػارة، ثػػػػـ تػػػػـ تصػػػػميـ الصػػػػورة النيائيػػػػة ٓ٘وبػػػػذلؾ أصػػػػبحت الصػػػػورة النيائيػػػػة لبلسػػػػتبانة )   
لبلسػػتبانة التػػي أحتػػوت عمػػي جػػزأيف: الجػػزء األوؿ ويتضػػمف الخطػػاب الموجػػو إلػػي عينػػة الدراسػػة 

 والجزء الثاني يتضمف مجاالت االستبانة.
 صدق االستبانة: 

صدؽ المحكميف : تـ التأكد مف صدؽ االستبانة وصبلحيتيا لمتطبيؽ، وذلؾ باإلعتماد عمي   -
آراء المحكميف ، حيث قاموا بإبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ مناسبة عبارات االستبانة ووضوح 

 صياغتيا المغوية، وفي ضوء تمؾ اآلراء تـ إستبعاد بعض العبارات وتعديؿ البعض.
 ثبات االستبانة:

تػػػـ ثبػػػات، حيػػػث الإليجػػػاد معامػػػؿ (SPSSباسػػػتخداـ برنػػػامج ) طريقػػػة ألفػػػا كرونبػػػاخ تاسػػػتخدم   
 ىػػذاو  (،٘ٚٛكٓ) سػػتبانة ككػػؿلبل معامػػؿ ألفػػا لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت االسػػتبانة، وكػػذلؾحسػػاب 
 .ى عينة الدارسةما عيف إلى تطبيقئِ مْ طَ ى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تٌ ميدؿ ع

 ب اإلحصائية املضتخدمة يف الدراصة:األصالي

(، حيػػػػث اسػػػتخدـ عػػػددا مػػػف االسػػػاليب اإلحصػػػػائية SPSSتػػػـ اسػػػتخداـ البرنػػػامج اإلحصػػػائي )   
 المناسبة لطبيعة البحث، وىي :

 التكرارت والنسب المئوية. -

 المتوسط الحسابي. -
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 االنحراؼ المعياري لكؿ فقرة مف فقرات كؿ مجاؿ، وكذلؾ ترتيبيا. -
ولتسػػييؿ تفسػػير النتػػائج اسػػتخدـ األسػػموب التػػالي لتحديػػد مسػػتوي اإلجابػػة عمػػي بنػػود االسػػتبانة،   

(، ثػػـ تػػػـ توزيػػع تمػػػؾ ٔ، صػػػغيرة=ٕ، متوسػػطة =ٖحيػػث تػػػـ إعطػػاء وزنػػػًا لبلسػػتجابات : )عاليػػػة=
 اإلجابات إلي ثبلثة مستويات متساوية المدي مف خبلؿ المعادلة التالية :

لنحصػؿ عمػي  ٙٙ.ٓ=ٖ÷ (0-3عددد دددا ل األدا= )   ÷أقػؿ قيمػة(  – طوؿ الفئػة = )أكبػر قيمػة
 ميزاف تقديري وفقًا لمقياس تقسيـ ليكارت الثبلثي، كما في التوزيع التالي:

 ( ميزاف تقديري وفقًا لمقياس تقسيـ ليكارت الثبلثيٕجدوؿ )
 االتجاه العاـ المتوسط الحرج االستجابة

 عاؿٍ  ٖإلي ٖٗ.ٕمف  يتحقؽ بدرجة عالية
 متوسط ٖٖ.ٕإلي  ٚٙ.ٔمف  يتحقؽ بدرجة متوسطة
 ضعيؼ ٙٙ.ٔإلي  ٔمف  يتحقؽ بدرجة صغيرة

 
 مياقشة اليتائج وتفضريٍا:

لئلجابػة عػػف السػؤاؿ الثالػػث مػا واقػػع األداء الػوظيفي وواقػػع دور الثقػة التنظيميػػة فػي تطػػوير األداء 
الػػوظيفي لػػدي العػػامميف بجامعػػة أسػػواف؟ يػػتـ عػػرض تفسػػير السػػتجابات أفػػراد العينػػة ، وذلػػؾ كمػػا 

 يمي: 
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 أواًل: اليتائج املتعلكة بواقع األداء الوظيفى للعاملني جبامعة أصواٌ :   
 (ٖجدوؿ )

 استجابات أفراد العينة عمي المحور األوؿ

ارةــــــــــــــــالعب م  

 يتحقق بدرجة
 المتوسط

مرجحال  

إتجاه  ت
3ك اإلستجابة 1ك  6ك   

% % % 

ٔ 
بالمهارة  العاملونيتمتع 

الالزمة  الفنيةوالمهنية 
 لتطوير العمل. 

22.
33 

51.
22 

25.
55 1.31 

 متوسط 11

ٕ 

توفر الجامعة التدريب 
المناسب للعاملين لتمكنهم 
من أداء أعمالهم بصورة 

 جيدة.
15.
15 

55.
61 

26.
34 1.32 

 متوسط 11

ٖ 
يلتزم العاملون بأنظمة 

 وقوانين العمل.
55.
61 

44.
33 

1.1
1 2.56 

 عال   5

ٗ 
العاملون أوامر يحترم 

رؤسائهم تحقيقاً لجودة أداء 
 العمل.

54.
63 

45.
31 

1.1
1 2.55 

 عال   6

٘ 
مع  عاملونلاتتناسب رواتب 
 حجم مهامهم.

1.1
1 

21.
43 

13.
51 1.21 

 ضعيف 15

ٙ 
عاملون من أى ليتهرب ا

مسئووليات إضافية فى 
 عملهم.

1.1
1 

43.
21 

51.
13 1.43 

 ضعيف 11

ٚ 
قدرة للعاملين على التكيف 
عند حدوث حاالت طارئة فى 

 العمل. 
34.
63 

33.
12 

26.
34 2.15 

 متوسط 3

ٛ 
يتم تقييم األداء الوظيفى 
للعاملين وفقا لمعايير محددة 

 ومعروفة للجميع.
16.
53 

51.
11 

26.
34 1.31 

 متوسط 12

ٜ 
يغطى العاملون على اخطاء 

 زمالئهم فى العمل.
16.
53 

41.
51 

35.
61 1.51 

 متوسط 13

ٔ
ٓ 

يؤدى العاملون واجباتهم 
.45 الوظيفية بدقة واتقان.

23 
43.
16 

1.3
5 2.46 

 عال   5
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ٔ
ٔ 

عاملون ليهتم معظم ا
بمساعدة رؤسائهم فى إنجاز 

 العمل.
24.
55 

15.
15 

51.
11 1.65 

 متوسط 14

ٔ
ٕ 

يبذل العاملون الجهد الكافى 
النجاز االعمال فى الوقت 

 المحدد.
61.
35 

33.
12 

1.1
1 2.61 

 عال   3

ٔ
ٖ 

يلتزم العاملون بتعليمات 
وتوجيهات الصادرة من 

 المسئول المباشر.
63.
16 

31.
24 

1.1
1 2.11 

 عال   1

ٔ
ٗ 

يحقق العاملون بالجامعة 
.61 االهداف المطلوب انجازها.

35 
31.
11 

1.3
5 2.53 

 عال   4

ٔ
٘ 

يتميز العاملون بالقدرة على 
تحمل مسئولية االعباء 

 اليومية.
63.
41 

36.
53 

1.1
1 2.63 

 عال   2

ٔ
ٙ 

يقوم العاملون باستغالل 
الموارد المتاحة لديهم اثناء 

 ادائهم الوظيفى.
21.
35 

21.
43 

55.
54 1.62 

 ضعيف 16

ٔ
ٚ 

يتم التنسيق  والتعاون 
المستمر بين المستويات 
االدارية لتحقيق جودة 

 العمل.
52.
65 

44.
55 

2.4
4 2.51 

 متوسط 1

ٔ
ٛ 

دورية مع يتم عقد لقاءات 
العاملين بهدف تطوير 
منظومة العمل فى ضوء 

 المستجدات.
13.
11 

33.
51 

41.
32 1.66 

 ضعيف 15

ٔ
ٜ 

يحرص العاملون على تقديم 
المبادرات التى تسهم فى 

 تحسين اداء العمل.
55.
61 

44.
33 

1.1
1 2.56 

 عال   5

ٕ
ٓ 

اإلشراف المباشر والمتابعة 
المستمرة ألداء العاملين من 

 الرؤساء.قبل 
63.
16 

31.
24 

1.1
1 2.11 

 عال   1

 

 مً خالل اجلدول الضابل يتبني ليا التاىل :

(، والتى تنصاف عمى " يمتـز العامموف بتعميمات وتوجييات ٕٓ،ٖٔرقـ )جاءتا العبارتيف  -
شراؼ المباشر والمتابعة المستمرة مف قبؿ الرؤساء يؤدى الصادرة مف المسئوؿ المباشر"، و" اإل
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% ٙٚكٜٙحيث أشار ( ٓٚكٕعمى متوسط حسابى ليما )أداء العامميف" ألى تحسيف مستوى إ
بالتعميمات العامميف بالجامعة لتزاـ إيدؿ عمى  امم التحقؽ عالية درجة أفمف أفراد العينة ب

 وؿأ معالجتيا عمى والعمؿ المصاحبة والسمبيات نحرافاتاإل تصحيحل المرؤوسيف ليـومتابعة 
 قبؿ مف المستمرة والمتابعة ، ىـداءأعمى تحسيف مستوى وكفاءة  يجابياً إما ينعكس ب ؛وؿأب

 . الجديدة العمؿ متطمبات إعطاء عمى الجامعة إدارة في القائميف
وحوؿ واقع تميز العامموف بالقدرة عمى تحمؿ مسئولية األعباء اليومية جاءت العبارة  -
% مف أفراد العينة بأف ٔٗكٖٙ( حيث أشار ٖٙكٕ)( في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي ٘ٔ)

 ذلؾ يتحقؽ بدرجة كبيرة.
عماؿ فى الوقت نجاز األيبذؿ العامموف الجيد الكافى إل"( ٕٔبينما جاءت العبارة رقـ ) -

حيث أشار  عالية تحقؽ( أى درجة الٔٙكٕبمتوسط حسابى)في المرتبة الثالثة  "المحدد
ويعزو ف قصاري جيدىـ إلنجاز المياـ المطموبة منيـ ، % مف أفراد العينة بأنيـ يبذلو ٜٛكٓٙ
عماؿ المطموبة منيـ بطريقة صحيحة مف نجاز األإف العامميف يقوموف بأ لى:إاف ذلؾ تالباحث

 .لموائح لدييـ لتتناسب طبيعة المياـ مع الوقت المخصص لدييـ  خبلؿ الوصؼ الوظيفى طبقاً 
% ٜٛكٓٙ( حيث أشار ٜ٘كٕبمتوسط حسابي )( في المرتبة الرابعة ٗٔجاءت العبارة) -

 مف أفراد العينة بأف العامموف بالجامعة يحاولوف تحقيؽ األىداؼ المطموبة.
"، يحرص نظمة وقوانيف العمؿأيمتـز العامموف بوالمتاف نصتا عمي: ( ٜٔ،ٖ)تافالعبار  أما -

ة الخامسة في المرتب "العامموف عمى تقديـ المبادرات التى تسيـ فى تحسيف أداء العمؿ
 لتزاميـ% عمي حرص العامميف بالجامعة عمي إٔٙك٘٘ويشير ( ٙ٘كٕ) حسابى بمتوسط
تبػاعيـو  العمػؿ، في عميياص المنصو  بالقوانيف  عاتقيـ عمى الممقاة والمسئوليات لمتعميمػات ا 

كما يشير أفراد العينة بتقديميـ المبادرات التي تسيـ في تحسف العمؿ المطموب،  شكؿلبا
 إنجاز سرعة أجػؿ مػف الرسػمي الدواـ أوقات خارج لمعمؿ والرغبة االستعداد لدييـ يكوف حيث
 .منيـ المطموبة األعماؿ بعض

( في ٗوحوؿ إحتراـ العامموف بالجامعة أوامر رؤسائيـ تحقيقًا لجودة العمؿ" جاءت العبارة ) -
% مف استجابات أفراد ٖٙكٗ٘( حيث أشارت ٘٘كٕالمرتبة السادسة بمتوسط حسابي )
 العينة بأف ذلؾ يتحقؽ بدرجة كبيرة. 
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نص عمي " وت( ٓ٘كٕالعمؿ بمتوسط حسابى )( في المرتبة السابعة ٚٔجاءت العبارة ) -
العمؿ" حيث أشار  دارية لتحقيؽ جودةالتنسيؽ والتعاوف المستمر بيف المستويات اإل

% مف أفراد العينة بأف ذلؾ يتحقؽ ٛٛكٗٗ% بأف ذلؾ يتحقؽ بدرجة كبيرة وأشار ٛٙكٕ٘
ىتماـ الجامعات بتحسيف العبلقة بيف العامميف فى إ بدرجة متوسطة؛ مما يشير إلي قصور

ديتيـ مياميـ المطموبة، وتوفير الجو المبلئـ لمعمؿ بما فية مف التقدير ثناء تأأالجامعة 
 حتراـ لجميع العامميف. واإل

% مف أفراد العينة ٜٕكٛٗ( حيث أشار ٙٗكٕ( المرتبة الثامنة بمتوسط )ٓٔاحتمت العبارة ) -
تقاف وأشار عة % بأف العامموف بالجامٙٚكٜٗبأف العامموف بالجامعة يؤدوف واجباتيـ بدقة وا 

 يؤدوف واجباتيـ بدرجة متوسطة.
( وتنص عمي قدرة لمعامميف عمى التكيؼ عند حدوث حاالت طارئة فى ٚجاءت العبارة ) -

% بأف ذلؾ  يتحقؽ ٕٓكٜٖ( وتشير إلي أف ٛٓكٕالعمؿ المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي )
 بدرجة متوسطة.

جاءت العبارة ة لتطوير العمؿ تمتع العامموف بالميارة المينية والمعرفة الفنية البلزموحوؿ  -
 أى تحقؽ متوسطةال درجة أف ويبلحظ (ٜٚ.ٔ) بمتوسط حسابى( في المرتبة األولي ٔ)
 رفع في ودوره التدريب فائدة مف يقمؿ مما العامميف اختيار في خمؿ وجود لىإ تشير نياأ

  .الجامعة في العامميف األفراد أداء مستوى
واىتماـ  لييـ،إ الموكمة عماؿاأل بطبيعة العامميف لماـا  و  معرفة ضرورة افتالباحث رىوت  

كذلؾ توزيع الوقت ، الجامعة بالمياـ الوظيفية التى تتناسب مع مؤىبلت وقدرات العامميف
 .نجازىا مف خبلؿ وضوح الوصؼ الوظيفى الخاص بالعمؿ المخصص إل

( ٔٔالمرتبة ) ( فيٕوحوؿ توفير الجامعة التدريب المناسب لمعامميف ، جاءت العبارة ) -
% بأف ىناؾ قصور في تحقيؽ الجامعة ٔٙك٘٘حيث أشار  (ٜٔكٔبمتوسط حسابي )

 حتياجاتإ مع يتبلئـ بما التدريبية الدورات عقد في النظر إعادةلذلؾ يجب  ضعيؼ لذلؾ،
 إلكساب الحديثة األساليب وفؽ تصميميا يتـ فأو  نفسيا الدورات ىذه تكرر ال فأو  العمؿ،

 التطورات ومواكبة الحديثة التطورات مع يتبلئـ بما لمعمؿ البلزمة الجديدة الميارات عامميفال
  ا.مني المرجوة األىداؼ وتحقيؽ اإلداري العمؿ في
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يتـ تقييـ االداء الوظيفى لمعامميف وفقا لمعايير محددة ( وتنص عمي" ٛجاءت العبارة) -
% مف أفراد العينة بينوا ٚٓكٚ٘لتشير إلي أف ( ٜٓكٔبمتوسط حسابى ) "ومعروفة لمجميع

 مناسبة، معاييرقصور توافر  ذلؾ افتالباحث رجعبأف ذلؾ يتحقؽ بدرجة متوسطة، وت
 يجعؿ البعض مما والتعميمات، والقوانيف، لؤلنظمة وفقػاً  الػوظيفي األداء لتقييـ وثابتة ومحددة
  .باألداء الكفاءة لمعايير تستند ولـ المحاباة، أساسيا الترقيات غالبية أفب يعتقد

( وتنص عمي "يغطى العامموف عمى اخطاء زمبلئيـ فى العمؿ " في ٜجاءت العبارة ) -
% بأف ذلؾ يتحقؽ بدرجة ٓٛكٚٗلتشير بأف  ٔٛكٔالمرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي 

 متوسطة.
لتشير بأف مساعدة  ٛٙكٔ( في المرتبة الرابعة عشر بمتوسط حسابي ٔٔجاءت العبارة ) -

 وف لرؤسائيـ فى إنجاز العمؿ يتحقؽ بدرجة متوسطة.عامملا
وحوؿ واقع عقد لقاءات دورية مع العامميف بيدؼ تطوير منظومة العمؿ فى ضوء  -

% مف إستجابات أفراد العينة بأف ذلؾ يتحقؽ بدرجة صغيرة ٕٖكٚٗالمستجدات أشارت 
 .ٙٙكٔبمتوسط حسابي 

% بأف إستغبلؿ العامموف لمموارد ٗ٘كٛ٘أشارحيث  ٕٙكٔ( بمتوسط حسابيٙٔجاءت العبارة ) -
 المتاحة لدييـ أثناء أدائيـ الوظيفي يتحقؽ بدرجة صغيرة.

لتشير بأف يتيرب العامموف مف أي مسئوليات حيث  ٜٗكٔ( بمتوسط حسابي ٙجاءت العبارة ) -
% مف إستجابات أفراد العينة بأف ذلؾ يتحقؽ بدرجة صغيرة؛ مما يشير إلي ٕٚكٜٗأشار 

 عامموف بالجامعة عمي إلتزاميـ بالعمؿ. حرص ال
% مف أفراد ٔ٘كٜٚحيث أشار  ٕٓكٔ( في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ٘جاءت العبارة ) -

 العينة بأف رواتب العامموف بالجامعة ال تتناسب مع حجـ األعماؿ التي يقوموف بيا. 
مما سبؽ يتضح القصور في األداء الوظيفي لمعامميف بالجامعة وقد يرجع ىذا القصور إلي   

 عدة عوامؿ منيا :
 ضعؼ الثقة بيف العامميف ومرؤوسييـ. -
 القصور في تفويض السمطة مف قبؿ المرؤسيف لمعامميف. -
 ضعؼ اإلمكانات المتاحة بالجامعة. -
 معة.ضعؼ التقدير المادي والمعنوي لمعامميف بالجا -
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 قمة المكافآت لمعامميف المتميزيف. -
ثاىيًا: اليتائج املتعلكة باحملور الجاىي: متطلبات تفعيل الجكة التيعينية لدي العاملني جبامعة 

 أصواٌ.

 )أ(: النتائج المتعمقة بالمجاؿ األوؿ: واقع الثقة بالقيادات الجامعية:
 (4جدول رقم )

 بالمجال األولاستجابات أفراد العينة عن البنود الخاصة 
غير  إلي حد ما  متوفر العبارة م

 متوفر
 المتوسط
 المرجح

إتجاه  ت
 االستجابة

ك
3 

2ك % ك % 
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% 
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02 

00
. 

5..
55 

5
. 
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تضع القيادات  ٖ
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لمشفافية والنزاهة 

والعدالة بين العاممين 
 دون تمييز

.
0 

35.
7. 53 

.5.
37 

5
0 

3..
22 3.25 

 متوسط .

تقدر القيادات  ٗ
 الجامعية جهود

واسهامات العاممين 
 .ميهاع همئوتكاف

0
0
5 

5..
02 23 

.2.
22 2 

3.5
2 3.53 

 عال   3

 .32.737.0.5 3..33.تسعى القيادات  ٘
 متوسط 5
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الجامعية القامة 
االتصاالت  وتوسيع

 .بين جميع العاممين 

7 .2 3. . 27 

تنظر القيادات  ٙ
الجامعية بعين 

االعتبار لمصالح 
العاممين عند اتخاذها 
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0
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5 
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23 
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25 
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توفر القيادات  61
الجامعية لمعاممين 
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ننا نسجؿ مستوى متوسط ومرتفع فى إ( فٗمف خبلؿ ما توضحو لنا نتائج الجدوؿ رقـ )  

 وذلؾ كما يمي:مختمؼ العبارات ببعد الثقة التنظيمية لمقيادات الجامعية، 
تضع  والتى تنص عمى" (ٔ)بالنسبة لمعبارة ( ٙكٕ)أعمى قيمة لممتوسط المرجح جاءت  -  

فراد أأجاب حيث  القيادات الجامعية الرجؿ المناسب فى المكاف المناسب ووفؽ القدرات المناسب"
، وىى نسبة دالة عمى تحقيؽ أىداؼ  بأف ذلؾ يتحقؽ بدرجة كبيرة %ٓٙمجتمع البحث بنسبة 

وىذا يدؿ عمى أف  ؛ فأشاروا بأف ذلؾ يتحقؽ بدرجة متوسطة% ٓٗأما نسبة  الجامعة ورسالتيا،
ح متبلكيـ مناصب اعمى مما ىو متاإمكانات تؤىميـ فى ا  عامميف لدييـ ميارات وخبرات و  ىناؾ
ساس لى : أف وضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب ىو األإوتعزى الباحثتاف ذلؾ  لدييـ،

فراد بقدرات مختمفة، خمؽ األ في نجاح العمؿ الجامعي وتطويره، إذ أف اهلل سبحانو وتعالى
فالجامعة كمؤسسة عممية تضـ عامميف مف طاقات وقدرات مختمفة بما تنفرد بو كؿ شخصية عف 

لذلؾ فإف أي خمؿ في ذلؾ ينعكس سمبًا عمى أي عمؿ، فمف الضرورى إسناد المناصب األخرى، 
بدافع الكفاءة العممية بعيدًا عف االعتبارات الشخصية والذاتية والحزبية والتنظيمية ؛ ألف ىذه 

لى المياـ الجديدة لمقيادات الجامعية تعطييـ إضافة باإل ؛األمور بعيدة عف العمؿ الجامعي
تخاذ القرارات المناسبة، وتحمييـ بالعدالة التنظيمية والنزاىة في توزيع المياـ، ورفػع إصبلحية 

ختيار العامميف عمى أسس سميمة وموضوعية حتى يرفع إ ىميةأو  مكانػة جامعتيـ وتطويرىا ،
 .كفاءة أدائيـ في العمؿ

 وإسهامات جهود عيةالجام القيادات " تقدر وتنص عمىالمرتبة الثانية  ( في .جاءت العدار=   -

ف نسبة % أستجابة مرتفع، حيث إومستوى ، ٕ٘كٕقدره  حرجدمتوسط عليها"  وتكافؤهم العاملين
تقدير الجامعة لجيود  حوؿ مدى بالتحقيؽ بدرجة كبيرةبدوا أمف مجتمع البحث  ٓٔكٙ٘

سيامات العامميف ومكافئتيـ عمى ذلؾ  في كؿ مرة ، وذلؾ بما يتماشى مع التطور الذي تشيده وا 
 % فأشارو بأف ذلؾ يتحقؽ بدرجة متوسطة؛ٓٗما نسبة أ جيزة والتقنيات،فيما يخص األالجامعة 

القيادات الجامعية تقدير نو مف الضروري عمى أعتقاد بجابة فيما يخص اإلفي اإل ويرجع التردد
سياماتيـ فى رفع كفاء % بأف ٜكٖةتي نسبأ، وتةفي كؿ مر  ة وفعالية الجامعةجيود العامميف وا 

 العامميف عف المسئولة ىى ، وتعزو الباحثتاف ذلؾ إلي أف القيادات الجامعية ذلؾ ال يتحقؽ
دراكيـ ألىمية نوع في تحديد الصبلحيات الجامعة، ولدييـ داخؿ  في العامميف تقدير المكافآت، وا 
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عمى األداء العاـ وزيادة  يجاباً إمما ينعكس  العمؿ، جيودىـ في ومضاعفة المعنوية الروح رفع
فضؿ استخداـ ويؤدي ىذا إيساىـ في تفجير قدرات العامميف وطاقاتيـ واستخداميا ، و اإلنتاجية

تقميؿ التكاليؼ  الجامعة؛ مما ينعكس بدوره عميلى تقميص حجـ قوة العمؿ المطموبة مف قبؿ إ
أخرى قد تعاني  جامعاتلى إمكانية توجيو الطاقات البشرية الفائضة لجامعة، وا  التي تتحمميا ا

عامميف لما يحصموف عميو مف الوظيفى لموكذلؾ تحقيؽ الرضا ، مف نقص في حجـ قوة العمؿ
 .الجامعيةحوافز وىذا بدوره يساعد في حؿ الكثير مف المشاكؿ 

 إتخاذىا عند العامميف لمصالح اإلعتبار بعيف الجامعية القيادات ( " تنظرٙجاءت العبارة ) -
% بأف ذلؾ متوفر بدرجة ٕٓكٕ٘،حيث أشار ٕٛ.ٕالقرارات " فى المرتبة الثالثة بمتوسط حرج 

% بأنو متوفر إلي حد ما وتعزى الباحثتاف ذلؾ إلى : أف القيادات الجامعية ٜٓكٖٕكبيرة وأشار
دعـ المادى والمعنوى ليـ، جديرة بثقة العامميف مف خبلؿ إشباع حاجاتيـ ورغباتيـ وتوفير ال

 ؾعمى مدي إدرا بيـ لعامميفة اقثتبنى ث يف، حٌ يع العاممٌ يوالموائح عمى جمٌ  النظـ يؽتطبٌ و 
تاحة مستوٌ  اتجاىيـ، االوفاء بوعودىى فً  يـبمشاعرىـ ورغباتيـ وصدق يـالىتمام فيالعاممٌ  ات يوا 

ع يتوزٌ  ىبالعدالة فً ىـ المياـ مع شعورا ة المناسبة لتنٌفذيقار الطرٌ ياختٌ  ىف فً ية لمعاممٌ يمف الحرٌ 
العامميف كفاءة تحسيف ادة يزٌ  وتطبيؽ االجراءات بشكؿ عادؿ، بما يسيـ فىأعباء العمؿ 

 جامعة. الب
( " توفر القيادات الجامعية لمعامميف المعمومات البلزمة ألداء العمؿ ٓٔجاءت العبارة رقـ ) -
% مف أفراد العينة بأف ٓٛكٚٗحيث أشار  ،٘ٔكٕحرج ستمرار" فى المرتبة الرابعة بمتوسط إب

تزويد العامميف بكافة  فيالجامعة  قصورلى: إاف ذلؾ تعزو الباحثتو  ذلؾ متوفر إلي حد ما
المعمومات البلزمة التخاذ القرارات المناسبة لضماف سير العمؿ، ومساعدتيـ عمى ممارسة 

جمعيا وتصنيفيا وتخزينيا ومعالجتيا وظائفيـ في التخطيط والتنظيـ والسيطرة، مع ضرورة 
ستخداميا بأساليب حديثة، فكمما زاد اإلىتماـ بقواعد البيانات لنظـ المعمومات اإلدارية ا  و 

وتحديثيا وتطويرىا كمما أدى ذلؾ إلى زيادة سرعة الوصوؿ إلى المعمومات ممَّا ينعكس إيجابًا 
أفَّ توافر المعمومات مف أىـ العوامؿ  عمى تحسيف األداء العامميف، مما يزيد مف الثقة لدييـ

المرتبطة بإنتاجية العامميف، وتدريبيـ التاحية السرعة في أداء الواجبات المسندة واالستخداـ 
 .الفعَّاؿ لموارد نظـ المعمومات اإلدارية والتكنولوجيا يزيد مف الكفاءة واإلنتاجية
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عمى سيادة مناخ مف العبلقات االنسانية  " تعمؿ القيادات الجامعية (ٚكما جاءت العبارة رقـ ) -
% مف أفراد ٖٛ.ٙٗحيث أشار ، ٗٔكٕالطيبة داخؿ الجامعة " فى المرتبة الخامسة بمتوسط 

معرفة القيادات الجامعية قصور لى: إاف ذلؾ توتعزو الباحثالعينة بتوافر ذلؾ إلي حد ما ، 
ت اإلنسانية التى تعمؿ عمى خمؽ جو في العبلقا أساسياً  بأىمية الثقة التنظيمية وكونيا عنصراً 

حتراـ المتبادؿ والتعاوف بيف العامميف والقيادات الجامعية، كما تيدؼ إلى رفع الروح مف الثقة واإل
المعنوية لمعامميف وزيادة اإلنتاج فيي تعمؿ عمى إيجاد التماسؾ بيف ىؤالء األفراد في مجاؿ 

ي صورة تعاونية ومحققة إلشباعاتيـ المادية العمؿ بطريقة تضمف تحريؾ دوافعيـ كفريؽ واحد ف
واالجتماعية والنفسية في سبيؿ الوصوؿ إلى األىداؼ المشتركة بينيـ وبيف الجامعة، مما يخمؽ 

 ساليب العمؿ.أجراء تغييرات فى ا  روح التنافس البناء و 
وتشير إلي قصور ( ٜ٘كٔ-٘ٓكٕخرى فيما بيف )وتراوحت المتوسطات الحرجة لمعبارات األ   

تحديد اإلحتياجات التدريبية لمعالمميف، ووضع نموذج لمعدالة والشفافية دوف تمييز، وقصور بناء 
وقصور الدعـ التنظيمي لمعامميف بجامعة  لمفيـ المشترؾ تصاالت بيف جميع العامميف سعياً اإل

 أسواف.
يف مف حيث األسموب المتبع في حتياجات التدريبية لمعامماف ضرورة تحديد اإلتوفى رأى الباحث   

الجامعة  تحديد اإلحتياجات حسب إحتياجات العمؿ واألولوية وبناء عمى معايير عممية تضعيا
بإعتبارىا المحور األساسي في منظومة العممية التدريبية بما يتناسب مع إكتساب الميارات 

ختيارىـ بيا وفؽ معايير محددة ومعمنة لمجمي ع، وتصميميا بما يتبلئـ مع والقدرات المطموبة، وا 
عف  التطورات الحديثة في العمؿ اإلداري، واإلىتماـ بتقييميا لرفع كفاءة أداء العامميف، فضبلً 

 العمؿ وتعزيز ستفادة مف آرائيـ التي تساعد في تطويرخريف لئلتصاالت فعالة مع اآلإإقامة 
حتراـ المتبادؿ يف مف حيث التقدير واإلىتماـ القيادات الجامعية لمعاممإالثقة المتبادلة، مع زيادة 

مور العمؿ حتى تكسب ثقة أستقرار واألمف الوظيفي، ومعرفتيـ بدقائؽ بينيـ، وتحقيقيـ اإل
ومعنويًا، مف خبلؿ تطبيؽ نموذج  حتياجاتيـ مادياً إالعامميف بالجامعة، وتييئة بيئة تنظيمية تدعـ 
مييز شخص عف آخر بما يخدـ أىداؼ الجامعة لمشفافية والنزاىة والعدالة بيف العامميف دوف ت

 . لى تحقيقياإالتي تسعى 
 
 



 .............................................................الثقة التنظيمية ودورها في تطوير األداء الوظيفي

- 6479 - 

 اجملال الجاىى : واقع الجكة التيعينية بني العاملني والزئيط املباشز :

 (٘جدوؿ)
 استجابات أفراد العينة عن البنود الخاصة بالمجال الثاني

 غير متوفر إلي حد ما متوفر العبارة م
المتوسط 
  المرجح

 االتجاه ت
3ك العام 2ك %  1ك %   % 

يمتلك  1
الرئيس 
المباشر 
الخبرات 

والمهارات 
الالزمة التى 
تمكنه من 

االدارة 
الفعالة 
 للقسم

 متوسط 3 3.37  0..33 2. .3..3 .5 .52,3 023

يتيح لى  2
الرئيس 
المباشر 
الفرصة 

المشاركة 
فى صنع 

القرارات 
المتعلقة 
بطرح 

البرامج 
 التدريبية

 عاؿ 1 3.55 2 2 22... 53 55,03 003

يقدم   3
الرئيس 
المباشر 
العون 

واالسناد 
لالخرين 

بعيدا عن 
الميول 

واالهواء 
والمصالح 
 الشخصية

 

 متوسط 1 .3.2 0.255 .3 ...3. 032 32.52 3.
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يشجع  4
الرئيس 
المباشر  
االفكار 
المبدعة 

التى تسهم 
فى تحسين 
مستوى اداء  

العاملين 
 بالجامعة

 عاؿٍ  2 2..3 ...03 32 35..3 52 0.55. 037

يقوم  5
الرئيس 
المباشر 
  بتوجيه
فى  العاملين
االتجاه 

السليم عند 
مواجهة اى 

مشكلة 
 .بالجامعة

 متوسط 5 3.32 .5.7 32 5..2. .03 .35.7 0.

يعقد الرئيس  6
المباشر 

اجتماعات 
دورية 
لتبادل 

وجهات نظر 
العاملين 
بالجامعة 
  ل.حول العم

 متوسط 5 3.20 35.25 53 7.33. 57 23..3 55

يسعى   1
الرئيس 
المباشر 

دائما لتعزيز 
نقاط االتفاق 
مع الجميع 

واالبتعاد 
عن نقاط 

 االختالف

 متوسط 3 0.55 22..3 50 50.33 025 33.52 5.

يهتم الرئيس  5
المباشر 

بدرجة كبيرة 

 متوسط 4 3.35 3.52 2 7.33. 032 32.72 55



 .............................................................الثقة التنظيمية ودورها في تطوير األداء الوظيفي

- 6486 - 

باولويات 
 واحتياجات
العاملين 
 بالجامعة

الشخصية 
 .والوظيفية

يثق الرئيس  3
المباشر 
باعطاء 

مهام محددة 
وفقاً 

لمسئولية 
 كل فرد.

 متوسط 11 0.53 30.33 .. 5.25. .5 33.53 7.

يقوم  11
الرئيس 
المباشر 
بمسامحة 

العاملين إذا 
 أخطأوا .

 متوسط 6 3.05 .02.5 23 7.22. 52 ...33 5.

ننا نسجؿ مستوى متوسط ومرتفع فى إ( ف٘نتائج الجدوؿ رقـ )مف خبلؿ ما توضحو لنا   
عمى قيمة لممتوسط أ بمغتالثقة التنظيمية لمرئيس المباشر، حيث واقع مختمؼ العبارات ببعد 

يتيح لى الرئيس المباشر الفرصة المشاركة  " ( وتنص عميٕ)بالنسبة لمعبارة ( ٘٘كٕ)المرجح 
% بأف ذلؾ متوفر بدرجة ٕٔك٘٘حيث أشار  امج التدريبية"فى صنع القرارات المتعمقة بطرح البر 

اف ذلؾ إلى: حرص الرئيس المباشر عمى ضرورة المشاركة العامميف في توتعزو الباحثكبيرة، 
ستماع ىمية المناقشة واإلدراكيـ ألا  صنع القرار؛ ألنيـ جزء ال يتجزأ مف العممية الجامعية، و 

ير محددة، حيث تعتمد بدرجة كبيرة عمى معرفة تخاذ القرارات في ظؿ معايإلآلراء قبؿ 
األشخاص المشاركيف بطبيعة العمؿ الذي يراد منيـ إنجازه ومدى صبلحياتيـ، وضرورة شعور 

تخاذ إجراءات رادعة إالعامميف بالضماف ضد التعسؼ مف قبؿ اإلدارة أو أية جية أخرى وعدـ 
شة مشاكميـ اإلدارية التي تواجييـ وتحميميا نتيجة ممارستو حقو في المشاركة، وااللتقاء بيـ لمناق

 بينيـ.ومحاولة الوصوؿ إلى أفضؿ الحموؿ الممكنة ليا مما يخمؽ الثقة 
المبدعة  فكاراأل يشجع الرئيس المباشرفي المرتبة الثانية وتنص عمى "  (ٗ)تي العبارة أبينما ت  -

حيث أشار ، (ٛٗكٕ)بمتوسط حرج "داء العامميف بالجامعةأمستوى  تسيـ فى تحسيفي الت
فكار المبدعة لى: أف أي جامعة ال تضع األإاف ذلؾ توتعزو الباحث% مف أفراد العينة ٜ٘كٔٙ
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مف أىدافيا وال تعمؿ عمى تشجيع العامميف عمى اإلبداع بتوفير الجو والبيئة  رئيساً  ىدفاً 
رات، والتطورات نييار لعدـ قدرتيا عمى مواجية التغيالمناسبة لذلؾ، يكوف مصيرىا التردي واإل

مف  التي تظير بصفة مستمرة، كما أف العامميف في أي جامعة إذا لـ يجعموا اإلبداع جزءاً 
حياتيـ الوظيفية فيكوف مصيرىـ التخمؼ وعدـ القدرة عمى المساىمة في تنمية أنفسيـ 

ة الرئيس فكار المبدعة لمعامميف يقػع فػي إطػار مسػؤوليألوجامعتيـ وتطويرىما، وكما أف تنفيػذ ا
حتى يتـ تطػوير جامعتيـ  المباشر والصبلحيات الممنوحة ليـ وفؽ السياسة العامة لمجامعة

رتقػاء بيػا مػف خػبلؿ وسػائؿ متعػددة، وتشجيعيـ ليا مع رعايػة المواىػب والقػدرات اإلبداعيػة واإل
 لدييـ ممػا يػدفعيـ لبلستماع إلى مقترحاتيـ والعمؿ بيا.

يمتمؾ الرئيس المباشر الخبرات والميارات البلزمة "فى المرتبة الثالثة ( ٔارة )العببينما جاءت   -
% بأف ذلؾ ٕٗكٓ٘حيث أشار  ٕٚكٕدارة الفعالة لمقسـ " بمتوسط حرجالتى تمكنو مف اإل

( في ٛجاءت العبارة )و % بأف ذلؾ يتوفر إلي حد ما، ٖٗكٕٙمتوفر بدرجة كبيرة  وأشار 
 العامميف بالجامعة حتياجاتا  ولويات و أالرئيس المباشر بدرجة كبيرة بالرابعة "ييتـ المرتبة 

% بأف ذلؾ يتوفر إلي حد ما ٕٖكٚٙحيث أشار ، ٕ٘كٕبمتوسط حرج  "الشخصية والوظيفية
ىتماـ بتوفير الثقة فى الرئيس لى: ضرورة اإلإعزو ذلؾ يلى حد ما و إنيما متقاربيف أى أ

خريف، ومحافظتو عمى ف قبؿ الرئيس فى معاممة األالمباشر مف خبلؿ المساواة والعدالة م
خريف ىتمامو بحاجات اآلا  متبلكو كثير مف المعرفة والخبرة والميارة المتعمقة بالعمؿ، و ا  وعوده، و 

فكار الجديدة لحؿ راء واألخريف بتبادؿ اآلوالسعى لمساعدة اآل حواليـ ومشكبلتيـ،أورغباتيـ و 
تصاؿ لتوصيؿ عماليـ، وتدعيـ اإلأبما يكوف فى صالح تخاذ القرارت، وتوجيييـ ا  المشكبلت و 

تصاالت، وتزيد مف حرية فكار المبدعة بما يساعد عمى سعة اإلالمقترحات والتوصيات واأل
مناقشة الرؤساء ومشاركتيـ فى قرار منح عوائد لممبدعيف، وعدـ الخوؼ مف مساءلة الرئيس 

 .عماؿ المبتكرةالمعنوى لؤلعمى الدعـ  فكار الجديدة والحصوؿحوؿ تجريب األ
% مف أفراد العينة ٜٗكٓٙحيث أشار  ٕٓكٕ( في المرتبة بمتوسط حسابي ٘جاءت العبارة ) -

 قياـ الرئيس المباشر بتوجيو العامميف  فى االتجاه السميـ عند مواجية اى مشكمة بالجامعةبأف 
 يتوفر إلي حد ما.

تكاب خطأ فإف الرئيس المباشر مستعدًا ( مف أفراد العينة بأنو في حالة إر ٓٛكٚٗكما أشار) -
 لممسامحة والنسياف.
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 ـيقد% بأف تٗٗكٕٙ( حيث أشار ٗٓكٕ( في المرتبة السابعة بمتوسط )ٖجاءت العبارة ) -
، لذلؾ ىواء والمصالح الشخصية عف الميوؿ واأل خريف بعيداً سناد لآلالرئيس المباشر العوف واإل

آداءات، ينعكس عمى جميع العامميف في الجامعة المباشر مف سموكيات و  ما يمارسو الرئيس
 .ستثارة فكرىـ، وحثيـ عمى العمؿ واإلبداعا  مما يثير دافعيتيـ ويعزز ثقتيـ، و  عمى حٍد سواء،

( ٙوحوؿ عقد اجتماعات دورية لتبادؿ وجيات النظر بيف العامميف بالجامعة جاءت العبارة ) -
% مف أفراد العينة بأف ذلؾ يتوفر إلي ٕٖكٚٗ( حيث أشار ٔٓكٕفي المرتبة الثامنة بمتوسط )

 حد ما .
( وتنص عمي "يسعي الرئيس المباشر ٜٜكٔ( في المرتبة التاسعة بمتوسط )ٚجاءت العبارة) -

% ٕٕكٔ٘دائمًا لتعزيز نقاط اإلتفاؽ مع الجميع واإلبتعاد عف نقاط اإلختبلؼ" ، حيث أشار
 مف أفراد العينة بأف ذلؾ يتوفر إلي حد ما.     

يتضح مما سبؽ أف ىناؾ قصور في الثقة التنظيمية بيف العامميف والرئيس المباشر مما    
 يؤثر سمبًا عمي األداء الوظيفي لمعامميف بالجامعة .

يثؽ الرئيس المباشر باعطاء مياـ ( ٕٜكٔ( في المرتبة العاشرة بمتوسط)ٜجاءت العبارة ) -
 أفراد العينة بأف ذلؾ يتوفر إلي حد ما.% مف ٘ٛك٘ٗوفقًا لمسئولية كؿ فرد حيث أشار محددة 

بداء لذلؾ البد مف تدعيـ الثقة بيف العامميف ومرؤوسييـ و     مزيد مف الوالء والثقة كبل منيـ ا 
لى تقديـ مصمحة الجامعة عمى مصمحتو الخاصة، إ دائماً الرئيس يسعى ،وأف لجامعتيـ 

قتراحات بشأنيا، وبيذا يعد جزء مف يجاد الحموؿ واإلا  ًوتصحيح األفكار السمبية عف جامعتو، و 
 .نجاحو وتميزه الميني، ومساعدة اآلخريف بدافع انساني نابع مف ثقتو بجامعتو

، التي تشير تػػصورات إيجابيػػة لمعامميف تجػػاه الثقػػة التنظيميػػة فػػي الػػرئيس المباشر كذلؾ بناء 
مكانيػػة ا  الػرئيس والعامميف داخػؿ الجامعة، و إلى أف ىناؾ روابط متزنة تحكـ طبيعة العبلقة بػيف 

تبػػادؿ األفكػػار والمػػشاعر، كمػا تشجع العامميف عمػى تكػويف عبلقػات عمػؿ فعالػة وبنػاءة تزيد 
 مف الثقة المتبادلػػة بػػيف الػػرئيس والعامميف فػػي الجامعة.
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 احملور الجالح : الجكة التيعينية بالشمالء :

 (ٙجدوؿ)
 إستجابات أفراد العينة عن البنود الخاصة بالمجال الثالث

 

 غير متوفر إلي حد ما متوفر العبارة

 وزن 

االتجاه  ت
 % 1ك % 2ك % 3ك العام

0 

يحرص 
معظم 
 العاملين
على أداء 
مهامهم 
الموكلة 

ليهم إ
خالص إب

وتفانى 
 .3.3 02..0 33 30.70 5. 53.32 027 .وفاعلية

 عال .

3 

يستجيب 
 زمالء العمل
بإهتمام 

طرح تعندما 
عليهم 

فى  ةمشكل
 0.27 35.25 53 2.52. 035 03.07 37 .العمل

 متوسط 02

3 

 يحاول 
 

فى  ءزمالال
العمل تقديم 
العون 

والمساعدة 
 بدالً  بعضهمل

من التركيز 
كبر أبشكل 

على 
 3.30 ...33 .. 05..3 72 0..3. 25 .نفسهمأ

 متوسط 7

. 

 يتبادل
الزمالء 
البيانات 

والمعلومات 
بشكل واضح 

داء العمل أل
وحل 

 المشكالت.

 037 .0.55 72 32.25 2 2.22 3..3 

 عال 0
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5 

يحبون 
 ءزمالال

لغيرهم ما 
يحبونه 
.النفسهم  35 0..05 033 .2.22 53 35.25 0.22 

 متوسط 5

. 

أغلب 
ء في زمالال

 العمل
يقولون ما 
يؤمنون به 

نفسهم أ
وليس ما 
يحب أن 

 سمعهي
 3.35 5.25 03 .5.7. 023 35... 50 األخرين.

 عال 5

7 

فوض ي
ء زمالال

 بعضهم
تخاذ إل

القرارات 
المناسبة 
للعمل فى 
 حالة غياب
 3.55 3.52 2 37.27 .7 55.23 030 أحدهم.

 عال 3

2 

توجد ثقة 
 متبادلة بين

ء في زمالال
 3.27 00.70 .3 5.37. 0.3 05.23 35 .العمل

 متوسط 2

5 

 يقوم الزمالء
بتوجيه 
ذا بعضهم إ

أحدهم  رغب
في عمل 
 3..3 0.55 . ...53 002 35... 50 شيء ما.

 عال .

02 

يكون 
الزمالء في 
 العمل علي 

مع  حذر
 5..3 3.52 2 3.53. 22 53.07 025 .بعضهم 

 عال 3

 
ننا نسجؿ مستوى متوسط ومرتفع فى إ( ف٘مف خبلؿ ما توضحو لنا نتائج الجدوؿ رقـ )    

 ، وذلؾ كما يمي:العبارات ببعد الثقة التنظيمية لمزمبلءمختمؼ 
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 التى تنص عمى" (ٔ)بالنسبة لمعبارة  ٕٙكٕ حرج بمغالعمى قيمة لممتوسط أف أحيث   -
حيث  داء العمؿ وحؿ المشكبلت"البيانات والمعمومات بشكؿ واضح وصريح أل ءزمبلاليتبادؿ 
ف ألى : إاف ذلؾ تعزى الباحثتو % مف أفراد العينة بأف ذلؾ يتوفر بدرجة كبيرة، ٜ٘كٔٙأشار 

يجابى بيف العامميف مف حيث االعتماد المتبادؿ إىناؾ عبلقات تعاونية متبادلة وميؿ موقفى 
رة متبلؾ زمبلء العمؿ الخبإتصاالت المفتوحة بينيـ، ففكار والمعمومات واإلشتراؾ فى األواإل

سوؼٌ يساىـ ًفى تحٌسيف مستوى ثقة الفرد ًفى نفسو وزمبلئو وذلؾ مف خبلؿ  المتعمقة بالعمؿ
تبادؿ ىذه البيانات والمعمومات ٌبيف الزمبلء داخؿ وحدة العمؿ مماٌ يعمؿ عمى ٌزيادة دافعيٌتيـ 

 لمعمؿ ٌورفع مف مستوى الثقة لٌدييـ .
تخاذ القرارات إل ء بعضيـ زمبلالفوض " يمىجاءت فى المرتبة الثانية العبارة التى تنص ع  -

% بأف ذلؾ ٕٓكٜ٘حيث أشار  ،٘٘كٕبمتوسط حرج أحمدىـ المناسبة لمعمؿ فى حالة غياب
تخاذ القرارات تساعد لى : اف عممية تفويض الزمبلء إلإويعزى الباحثاف ذلؾ  يتوفر بالجامعة 

داء مما ينعكس ايجابا رة عمى األنفسيـ والقدأعمى تحسيف اداء العامميف حيث يشعرىـ بثقتيـ ب
دارية دارى، والمرونة اإلداء العمؿ اإلألى تحقيؽ سرعة إضافة عمى القياـ بالعمؿ، باإل

 .والتكيؼ مع الظروؼ المختمفة، مما ينمى روح المبادرة لدى العامميف
حذر ء في العمؿ عمي زمبلالكوف يبينما جاءت فى المرتبة الثالثة العبارة التى تنص عمى "   -

% مف أفراد العينة بأف ذلؾ يحدث ٚٔكٖ٘حيث أشار  ،ٜٗ.ٕ" بمتوسط حرج  مع بعضيـ.
 .بعضيـ البعضو الزمبلء بيف ثقة ال ضعؼلى إاف ذلؾ تويعزو الباحثبالفعؿ في الجامعة، 

% مف أفراد العينة ٙٙكٖ٘حيث أشار  ٕٗكٕ( في المرتبة الرابعة بمتوسط ٜجاءت العبارة ) -
% بأف ذلؾ ٜٖكٗٗبعضيـ البعض في العمؿ يتوفر إلي حد ما وأشار بأف توجيو الزمبلء 

 يتوفر بالجامعة.
ء زمبلالأغمب % مف أفراد العينة بأف  ٜٖكٗٗحيث أشار  ٜٖكٕ( متوسطًا ٙحققت العبارة ) -

% ٙٚكٜٗاألخريف، وأشار  سمعويحب أف ينفسيـ وليس ما أيقولوف ما يؤمنوف بو  في العمؿ
، ويرجع ذلؾ إلي خوؼ بعض العامميف مف مرؤوسييـ مما  بأف ذلؾ يتوفر إلي حد ما

 يجعميـ ييدلوف بكبلـ غير مقتنعيف بو. 
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 خبلص وتفانى وفاعميةإلييـ بإعمى أداء مياميـ الموكمة  العامميفمعظـ  وحوؿ حرص - 
% بأف ذلؾ يتوفر ٕٓكٕ٘حيث أشار  ٖٙكٕ( في المرتبة السادسة بمتوسط ٔجاءت العبارة )

 بالجامعة.
 بعضيـفى العمؿ تقديـ العوف والمساعدة ل ءزمبلاليحاوؿ  ( وتننص عمي "ٖاءت العبارة )ج -

حيث أشار ٕٔكٕ"، في المرتبة السابعة بمتوسط نفسيـأكبر عمى أمف التركيز بشكؿ  بدالً 
% بأف ذلؾ يتوفر إلي حد ما، ويرجع ذلؾ إلي أف ٘ٔكٖٗ% يتوفر بالجامعة وأشار ٔٗكٖٗ

، نسانية التى تربط بيف العامميف بعضيـ بزمبلئيـ تفرض عمييـ المعاممة الحسنة العبلقات اإل
 .نتاجية الجامعة إثر االيجابى وتنعكس عمى ف مراعاة مشاعر الزمبلء فى العمؿ ليا األوأ
لتشير  ٚٓكٕ( بمتوسط ٛوحوؿ تواجد الثقة المتبادلة بيف الزمبلء في العمؿ جاءت العبارة ) -

عمي الرغـ  ستجابات أفراد العينة أكدوا بأف ذلؾ يتوفر إلي حد ما بالجامعة% مف إٕٚكٜٙبأف 
 لمعمؿ.حد المؤثرات المحفزة أالعامميف بالجامعة مف يف الثقة بمف أف 

( وتنص عمي يحب الزمبلء لغيرىـ ما يحبونو ألنفسيـ في المرتبة التاسعة ٘جاءت العبارة )
ة بأف ذلؾ يتوفر إلي حدما بالجامعة؛ مما يشير % مف أفراد العينٓٙ، حيث أشارٛٛكٔبمتوسط 

  إلي األنانية وحب الذات بيف العامميف مما يؤثر سمبًا عمي األداء الوظيفي بالعمؿ.
بإىتماـ  زمبلء العمؿيستجيب  ( التي تنص عمي"ٕويرتبط بذلؾ ما جاء في العبارة ) -

، حيث أشار ٚٛكٔ " في المرتبة العاشرة بمتوسطفى العمؿ ةطرح عمييـ مشكمتعندما 
 % بأف ذلؾ يتوفر إلي حد ما بيف العامميف بالجامعة .  ٜٛكٓٙ

 اليتائج والتوصيات:

 ىتائج البحح:  ( أ)

أظيرت الدراسة الميدانية مجموعة مف النتائج المتعمقة بواقع األداء الوظيفي وواقع الثقة 
 التنظيمية، وذلؾ كما يمي 

 الوظيفي لدي العالني جبامعة أصواٌ:أواًل: اليتائج املتعلكة بواقع األداء 

 القصور في إمتبلؾ العامموف الميارة المينية والمعرفة الفنية البلزمة لتطوير العمؿ.  -
 لتمكنيـ مف أداء أعماليـ بصورة جيدة.العامميف بالجامعة تدريب قصور  -
 .%ٔٙك٘٘ؿ بنسبةيمتـز العامموف بأنظمة وقوانيف العم -
 .%ٖٙكٗ٘بنسبة ـ تحقيقًا لجودة أداء العمؿيحتـر العامموف أوامر رؤسائي -
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 حجـ مياميـ.بالجامعة مقارنة ب رواتب العامموف قمة -
 أى مسئووليات إضافية فى عمميـ.إلي حد ما بالجامعة بالعامموف  يمتـز -
 لعامميف عمى التكيؼ عند حدوث حاالت طارئة فى العمؿ. ضعؼ ا -
 محددة ومعروفة لمجميع. تقييـ األداء الوظيفى لمعامميف وفقا لمعاييرقصور  -
 خطاء زمبلئيـ فى العمؿ.أيغطى العامموف عمى  -
 يؤدى العامموف واجباتيـ الوظيفية بدقة واتقاف. -
 ييتـ معظـ العامموف بمساعدة رؤسائيـ فى إنجاز العمؿ. -
 نجاز االعماؿ فى الوقت المحدد.بذؿ العامموف جيد كافى إلالقصور في  -
 وتوجييات الصادرة مف المسئوؿ المباشر.ـ العامموف بتعميمات التز قمة إ -
 نجازىا.إىداؼ المطموب األ وايحققاف العامموف بالجامعة يحاوؿ  -
 بالقدرة عمى تحمؿ مسئولية االعباء اليومية.إلي حد ما يتميز العامموف  -
 ثناء ادائيـ الوظيفى.أستغبلؿ الموارد المتاحة لدييـ في إالعامموف  قصور -
 ستمر بيف المستويات االدارية لتحقيؽ جودة العمؿ.التنسيؽ والتعاوف الم ضعؼ -
 عقد لقاءات دورية مع العامميف بيدؼ تطوير منظومة العمؿ فى ضوء المستجدات. قمة -
 داء العمؿ.أحرص العامموف عمى تقديـ المبادرات التى تسيـ فى تحسيف قمة  -
 اء.اإلشراؼ المباشر والمتابعة المستمرة ألداء العامميف مف قبؿ الرؤسضعؼ  -

 ثاىيًا : اليتائج املتعلكة بواقع الجكة التيعينية لدي العاملني جبامعة اصواٌ:

 ة:فينا يتعلل بواقع الجكة التيعينية بني العاملني والكيادات اجلامعي .ٔ
 يتـ إختيار القيادات الجامعية طبقًا لقدرتيـ واستعداداتيـ. -
 بالجامعة.تقدـ القيادات الجامعية الدعـ التنظيمى لمعامميف  -
ضع القيادات الجامعية نموذجا لمشفافية والنزاىة والعدالة بيف العامميف دوف القصور في و  -

 .تمييز
 .بالجامعة سيامات العامميفا  جيود و في تقدير القيادات الجامعية  قصور -
 االتصاالت بيف جميع العامميف  اقامة وتوسيعالقصور في  -
 امميف عند اتخاذىا القراراتلمصالح الع قمة مراعاة القيادات الجامعية -
 قصور العبلقات اإلنسانية بيف العامميف بالجامعة. -
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 .العمؿالخاصة ب بسبب جيمـ بدقائؽ األمورالقيادات الجامعية قمة ثقة العامميف ب -
 .ةاحتياجات العامميف التدريبي عمى التعرؼ عمىفي القيادات الجامعية  قصور دور  -
 .مميف المعمومات البلزمة ألداء العمؿ باستمرارتوفر القيادات الجامعية لمعاقصور  -

 فينا يتعلل بواقع الجكة التيعينية بني العاملني واملزؤوصني: .2
دارة الفعالة البلزمة التى تمكنو مف اإلو الرئيس المباشر  يايمتمكالتي الخبرات والميارات قمة   -

 .لمقسـ
ارات المتعمقة بطرح البرامج ممشاركة فى صنع القر قمة الفرص المتاحة لمعامميف بالجامعة ل -

 .التدريبية
خريف بعيدا عف الميوؿ الرئيس المباشر لآلمف ِقبؿ سناد ـ العوف واإليدالقصور في تق -

 واالىواء والمصالح الشخصية
داء  العامميف أفكار المبدعة التى تسيـ فى تحسيف مستوى ؤللع الرئيس المباشر يشجقمة ت -

 .بالجامعة
ى أتجاه السميـ عند مواجية فى اإل العامميف بتوجيوعف القياـ رئيس المباشر قصور ال -

 .مشكمة بالجامعة
جتماعات دورية لتبادؿ وجيات نظر العامميف بالجامعة إعقد الرئيس المباشر القصور في  -

 ؿ.حوؿ العم
 .ختبلؼبتعاد عف نقاط اإلتفاؽ مع الجميع واإلتعزيز نقاط اإلبالرئيس المباشر  قمة اىتماـ -
 العامميف بالجامعة. ولويات واحتياجاتأالرئيس المباشر ب اـقمة اىتم -
 والعامميف الرئيس المباشرة بيف ثقضعؼ ال  -
 . أحياناً  يقـو الرئيس المباشر بمسامحة العامميف إذا أخطأوا -

 فينا يتعلل بواقع الجكة التيعينية بني العاملني وسمالئَه: .3
 مياميـ الموكمة بتفانى وفاعمية.قمة إخبلص بعض العامميف  بالجامعة في أداء  -
 القصور في استجابة زمبلء العمؿ بإىتماـ عندما تطرح عمييـ مشكمة فى العمؿ. -
القصور في تقديـ العوف والمساعدة لمزمبلء وبعضيـ بداًل مف التركيز بشكؿ أكبر عمى  -

 أنفسيـ.
 كبلت.ضعؼ تبادؿ الزمبلء البيانات والمعمومات بشكؿ واضح ألداء العمؿ وحؿ المش -
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 أغمب الزمبلء في العمؿ يقولوف ما يؤمنوف بو أنفسيـ وليس ما يحب أف يسمعو األخريف. -
 قمة تفويض الزمبلء لبعضيـ في إتخاذ القرارات المناسبة لمعمؿ فى حالة غياب أحدىـ. -
 ضعؼ الثقة متبادلة بيف الزمبلء في العمؿ. -
 البعض.القصور في توجيو الزمبلء لبعضيـ  -
 العمؿ عمي  أخذ الحذر مع بعضيـ . حرص  الزمبلء في -

 توصيات البحح  ( ب)

ك والتي مف شأنيا مقترحاتعمى ما سبؽ يستطيع البحث الحالي أف يقدـ مجموعة مف ال بناءً    
مستوى أداء العامميف أف تيتدي بيا مف أجؿ رفع أسواف  ةأف تقدـ خطوات إجرائية يمكف لجامع

 :فيما يمي مقترحاتك وتتمثؿ ىذه البالجامعة مف خبلؿ تفعيؿ الثقة التنظيمية بينيـ 
 :سوانألدي العاممين بجامعة بتطوير األداء الوظيفي المتعمقة  التوصيات: أوالً 

كساب العامميف بالجامعة الميارات المينية والفنية البلزمة لتطوير العمؿ مف خبلؿ عقد إ -
 دورات تدريبية ليـ .

 .بالجامعة العمؿ تطوير في الحديثة األساليب عمي العامميف تدريب -
 عقد دورات تدريبيو لمعامميف بالجامعة وفقًا الحتياجاتيـ. -
 زيادة رواتب العامميف بالجامعة وتقدير جيودىـ في العمؿ. -
خبلؿ تقديـ تشجيع العامميف بالجامعة عمي تحمؿ ساعات العمؿ اإلضافي بالجامعة مف  -

 مكافآت مالية ليـ.
 .العمؿ في األزمات إدارة عمي بالجامعة العامميف تدريب -
 العمؿ عمي تقييـ أداء العامميف بصور مستمرة وفقًا لمعايير الجودة. -
 العمؿ عمي مساعدة الزمبلء لبعضيـ البعض في حالة الخطأ في اداء العمؿ. -
 منيـ في الوقت المحدد.تشجيع العامميف عمي غنجاز المياـ المتطمبة  -
 تعريؼ العامميف بكيفية إستغبلؿ الموارد واإلمكانات المتاحة لدييـ. -
 دارية لتحقيؽ جودة العمؿ.بيف المستويات اإلالتنسيؽ والتعاوف  -
 بيدؼ تطوير منظومة العمؿ فى ضوء المستجداتبالجامة عقد لقاءات دورية مع العامميف  -

 الحديثة.
 داء العمؿ.أتقديـ المبادرات التى تسيـ فى تحسيف تدعيـ العامموف وتشجيعيـ عمي  -
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 اإلشراؼ المستمر والمتابعة ألداء العامميف بالجامعة. -
لدي يف تطويز األداء الوظيفي الجكة التيعينية بتفعيل دور املتعلكة  التوصيات ثاىيًا:

 العاملني جبامعة اصواٌ:

 يف تطويز األداء بني العاملني والكيادات اجلامعيةالجكة التيعينية دور  تفعيل .1
 وضع معايير إلختيار القيادات الجامعية   -
 تقديـ الدعـ المادي والمعنوي لمعامميف بالجامعة -
 تطبيؽ الشفافية والعدالة بيف العامميف بالجامعة -
 كافئيـ عمييا.مسيامات العامميف  و ا  تقدر جيود و  -
 العامميف سعيا لمفيـ المشترؾاالتصاالت بيف جميع  قامة وتوسيعإ -
 .تخاذىا القراراتإنظر القيادات الجامعية بعيف االعتبار لمصالح العامميف عند ضرورة  -
 .عمى سيادة مناخ مف العبلقات االنسانية الطيبة داخؿ الجامعة العمؿ -
 ضرورة إلماـ القيادات الجامعية بحقائؽ األمور الخاصة بالعمؿ -
احتياجات العامميف التدريبية لتحسيف  عمى التعرؼ عمىفي  القيادات الجامعية قصور دور -

 .مستوى أدائيـ ألعماليـ
 ضرورة توفر قاعدة بيانات البلزمة ألداء العمؿ بالجامعة. -
 :يف تطويز األداء الجكة التيعينية بني العاملني واملزؤوصنيدور  تفعيل .2

التى تمكنو مف االدارة الفعالة يمتمؾ الرئيس المباشر الخبرات والميارات البلزمة ضرورة أف  -
 .لمقسـ

 .ممشاركة فى صنع القرارات المتعمقة بطرح البرامج التدريبيةلمعامميف لالفرصة  إتاحة -
عف الميوؿ واالىواء  خريف بعيداً سناد لآلالرئيس المباشر العوف واإل يقدـضرورة أف  -

 .والمصالح الشخصية
 ىـ.داءأسيـ فى تحسيف مستوى فكار المبدعة التى تع الرئيس المباشر األيشجت -
 .فى االتجاه السميـ عند مواجية اى مشكمة بالجامعة العامميف الرئيس المباشر بتوجيو قياـ -
  جتماعات دورية لتبادؿ وجيات نظر العامميف بالجامعة حوؿ العمؿإعقد الرئيس المباشر  -
 عف نقاط االختبلؼسعى الرئيس المباشر دائما لتعزيز نقاط االتفاؽ مع الجميع واالبتعاد  -
 .الشخصية والوظيفية أولويات واحتياجات العامميفالرئيس المباشر بدرجة كبيرة ب اىتماـ -
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 يـ.عطاء مياـ محددة بمسئولياتإبوالعامميف الرئيس المباشر ضرورة زيادة الثقة بيف  -
 . في حالة االمر البسيطة يقـو الرئيس المباشر بمسامحة العامميف إذا أخطأواضرورة أف  -

 :يف تطويز األداء  الجكة التيعينية بني العاملني وسمالئَه تفعيل دور .3
 اإلخبلص  لوجو اهلل  في أداء العامميف لممياـ الموكمة إلييـ بتفانى وفاعمية. -
 ضرورة أف يستجيب زمبلء العمؿ بإىتماـ عندما تطرح عمييـ مشكمة فى العمؿ. -
 بداًل مف التركيز بشكؿ أكبر عمى أنفسيـ.اىتماـ العامميف بتقديـ العوف والمساعدة لبعضيـ  -
 تبادؿ الزمبلء البيانات والمعمومات بشكؿ واضح ألداء العمؿ وحؿ المشكبلت. -
 ضرورة أف يحب الزمبلء لغيرىـ ما يحبونو النفسيـ. -
 حث العامميف وتشجيعيـ عمي قوؿ  ما يؤمنوف بو أنفسيـ وليس ما يحب أف يسمعو األخريف. -
 لبعضيـ في إتخاذ القرارات المناسبة لمعمؿ فى حالة غياب أحدىـ.ضرورة تفويض الزمبلء  -
 ضرورة تواجد ثقة متبادلة بيف الزمبلء في العمؿ. -
 توجيو الزمبلء لبعضيـ البعض بالعمؿ. -

*********************** 

 املزاجع:

،  اإلدارة المدرسية في مطمع القرن الحادي والعشرين(: ٖٕٓٓأحمد ، أحمد إبراىيـ) .ٔ
 ة: دار الفكر العربي.القاىر 

، أحمد حمداف محمد )  .ٕ (: واقع الثقة التنظيمية فى المدارس الثانوية بمحافظة ٕٚٔٓبرىـو
 .ٕ،عٚ، مج مجمة جامعة فمسطين لألبحاث والدراساترفح، 

 المدارس معممي لدى الوظيفي باألداء وعبلقتو اإلداري التمكيف(: ٕٛٓٓ) محمد البموي، .ٖ
 ، ماجستير رسالة نظرىـ، وجية مف السعودية العربية بالمممكة الوجو محافظة في الحكومية
 .األردف الكرؾ، مؤتة، جامعة

 شتات دار: القاىرة، األعمال إدارة في الحديثة االتجاهات(. ٕٓٔٓ) محمد سيد الرب، جاد .ٗ
 . والتوزيع لمنشر

(: درجة الذكاء العاطفى لمديرى المدارس الثانوية ٕٚٔٓالحرداف، نسيـ فبلح رفيفاف ) .٘
رسالة الحكومية وعبلقتيا بالقة التنظيمية لممعمميف مف وجية نظرىـ فى العاصمة عماف، 

 ، جامعة الشرؽ االوسط،كمية العمـو التربوية، قسـ االدارة والمناىج. ماجستير
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 في االكاديمية الكميات عمداء لدي السمطة فويضت درجة(: ٕٔٔٓ)نظيمة حمدي، .ٙ
 األقساـ رؤساء لدي الوظيفي واألداء التنظيمية الثقة مف بكب وعبلقتيا األردنية الجامعات

 .األردف: عماف العربية، عماف جامعة ،دكتوراه رسالة ، فييا
 اإلدارة ضوء في لمجامعات البحثي األداء تطوير: (ٕٙٔٓحسف) اهلل عبد محمد ، حميد .ٚ

 .اليمف حجة، جامعة التربية، كمية ، بالقيـ
 مجمةك الوظيفي األداء في التقوى فضيمة أثر(. ٕٕٓٓ) فيمي والفيداوي، نضاؿ الحوامدة، .ٛ

 (.ٕ)ٚ ،واالجتماعية اإلنسانية العموم سمسمة: والدراسات لمبحوث مؤتة
 لدى الوظيفى بالرضا وعبلقتيا التنظيمية الثقة(: ٕٛٔٓ) سميـ بف عوده بف أحمد الحويطى، .ٜ

 .ٔ٘سوىاج،ج ، جامعةالتربوية المجمةتبوؾ،  بمدينة الحكومية االبتدائية المدارس معممى
(: العبلقة بيف مستوى ادراؾ فاعمية وعدالة نظاـ تقويـ ٜٕٓٓالحوامدة، نضاؿ صالح ) .ٓٔ

االداء الوظيفى والرضا الوظيفى والوالء التنظيمى والثقة التنظيمية فى وزارات الخدمة 
 .ٙٔ، مجمجمة جامعة المك سعوداالردنية دراسة ميدانية، 

رى المدارس اإلبتدائية بوكالة الغوث (:الثقة التنظيمية لدى مديٕٙٔٓديب، عايدة سعيد ) .ٔٔ
الدولية بحافظات غزة وعبلقتيا بالمناخ التنظيمى السائد لدييـ، الجامعة االسبلمية، غزة، 

 ، قسـ اصوؿ التربية. رسالة ماجستير
 دراسة- األمنية لمقيادات الوظيفي األداء فاعمية في المؤثرة العوامؿ" .محمد الربيؽ، .ٕٔ

 دراسة ،"الطرؽ ألمف الخاصة والقوة المنشآت أمف قيادة في الداخمييف الضباط عمى تطبيقية
 .ٕٗٓٓ ،السعودية كاألمنية لمعمـو نايؼ أكاديمية ، ماجستير

 االدارى والسموؾ النظيمية الثقة بيف العبلقة تحميؿ(: ٜٕٓٓ) محمد حسنيف رجب رفاعى، .ٖٔ
 النشر الكويت، مجمس جامعة، االدارية لمعموم العربية المجمةميدانية،  دراسة االبتكارى

 .ٕ،عٙٔالعممى، مج
 غريب. مكتبة:  القاهرة البشرية، الموارد إدارة(: ٕٜٜٔ) عمي ، السممي  .ٗٔ
رسالة "أثر الثقافة التنظيمية عمى األداء الوظيفي"،  (:ٜٕٓٓ)زيد صالح حسف ،سميع .٘ٔ

 اليمف.، جامعة حمواف، ماجستير
 التخطيط ميارات تنمية في المدرسي التطوير برنامج دور: (ٕٙٓٓصبحي) وائؿ شببلؽ، .ٙٔ

 غزة. ، االسبلمية الجامعة ، التربية كمية ، ماجستير رسالة ، الثانوية المدارس مديري لدي
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 وجية مف الوظيفي باألداء وعبلقتيا القيادية األنماط(: ٕٗٓٓ) الممؾ عبد طبلؿ الشريؼ، .ٚٔ
 األمنية، لمعمـو  العربية نايؼ جامعة ، ماجستير رسالة المكرمة، مكة بإمارة العامميف نظر

 .الرياض
 ، والعشرين الحادى القرن معمم:  (ٕٔٓٓ)مالؾ محمد ،محمد ، أحمد محمود ،شوؽ .ٛٔ

 . العربى الفكر دار :القاىرة
 ة األجيز في العامميف أداء عمى وأثره التنظيمي المناخ" (:ٕٕٓٓمحمد) بف فيد الصغير، .ٜٔ

 األمنية. لمعمـو العربية نايؼ جامعة ، ماجستير رسالة . "األمنية
(:ممارسة مديرى مدارس التعميـ العاـ ٕٗٔٓالصقير، عبد المحسف بف محمد بف عبداهلل ) .ٕٓ

بمنطقة القصيـ لمصبلحيات اإلدارية الممنوحة وعبلقتيا بالثقة التنظيمية مف وجية نظر 
قسـ االدارة ، جامعة أـ القرى ، كمية التربية رسالة ماجستيرالمعمميف والمديريف ووكبلئيـ، 

 التربوية والتخطيط.
(: الثقة التنظيمية كمحدد لمعبلقة بيف العدالة التنظيمية ٕٗٔٓطارؽ رضواف محمد رضواف) .ٕٔ

 .ٗجامعة طنطا،ع ،مجمة التجارة والتمويل لتزاـ التنظيمى دراسة تطبيقية،واإل
 اـزػػػاللتا قػػػتحقي  في اػىرثوأ ةػيميظلتنا ةػلثقوا ةػيدلقياا طألنماا(: ٕٚٓٓ) رشا الطائي، .ٕٕ

 ناعيػػػلصا عاػػػػطلقا تكارػػػش يػػػف نبيردػػػلما– نػػػم ةػػػعين راءآل ةػػػبيقيطت ةػػػسدرا  -يػػػيمظلتنا
 .اددبغ جامعة د،القتصاوا دارةإلا كمية ، رماجستي الةــــسر ، طتمػػػلمخا
(: افضؿ الممارسات لتتبع مستوى الثقة التنظيمية فى ٕ٘ٔٓالطريؼ، خالد بف حمد ) .ٖٕ

المجمة العربية المدارس االبتدائية وعبلقتيا بسموؾ المواطنة التنظيمية لدى المعمميف، 
 .ٗ،عٕ، مركز الوراؽ لمدراسات واالبحاث، مجلمجودة والتميز

 كمركز المدرسة برنامج ضوء في لمعمميفا أداء تطوير:  جميؿ نشواف، ، عمي فؤاد العاجز، .ٕٗ
" بعنوان السادس العممي لممؤتمر مقدم بحث بغزة، الدولية الغوث لوكالة التابع تطوير
 في التربية كمية – الفيـو فرع – القاىرة جامعة  ،" العربي لممعمم المستدامة المهنية التنمية
 .ٕ٘ٓٓ/  أبريؿ/ ٕٗ-ٖٕ مف الفترة

 :بيروت ،جديد لعالم...جديدة مداخل :األداء تقييم(. ٕٕٓٓ) محمد توفيؽ المحسف، عبد .ٕ٘
 .ةالعربي والنيضة العربي الفكر دار
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(: الثقة التنظيمية واالنغماس الوظيفى:دراسة ميدانية ٕٚٔٓعبداهلل، محمد حمزة اميف ) .ٕٙ
 .ٕ،جٖٓ، جامعة طنطا،عمجمة كمية اآلداببجامعة بنى سويؼ، 

مقترح لتدعيـ العبلقة بيف الثقة التنظيمية والوالء  (: تصورٕٙٔٓعتريس، محمد عيد ) .ٕٚ
مجمة كمية  التنظيمى لدى اعضاء ىيئة التدريس وعاونييـ بكمية التربية جامعة الزقازيؽ،

 .ٕ،جٖٜ،عالتربية بالزقازيق
 .المتحدة المممكة أكسفورد، جامعة مطبعة وينشستر، سايموف:  (ٖٕٓٓ) اإلنكميزية أكسفورد اموسق .ٕٛ

 ..الصحاح مختار: الرازي بكر ابي بف محمد .ٜٕ
 ومديرات المدارس لمديري تدريبي برنامج بناء(: ٕ٘ٓٓ) محمود ىاني ، مصطفي .ٖٓ

 ،التدريبية احتياجاتهم ضوء في اإلدارية كفاياتهم لتطوير الحكومية الثانوية المدارس
 والتوزيع. لمنشر جرير دار: عماف

 لدى الوظيفي األداء تحسيف في والتنظيمية الشخصية القيـ أثر(: ٕٚٓٓ) رائدة موافي، .ٖٔ
 مؤتو، جامعة ،ماجستير رسالة الخاصة، األردنية الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء
 .األردفك الكرؾ
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