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 مستخلص

مستوى الثقة التنظيمية في المدارس االبتدائية هدفت الدراسة إلى التعرف على 

الحكومية بمدينة تبوك وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى المعلمين . والكشف عن الفروق بين 

وبما أن الدراسة الحالية تهدف إلى معرفة  ,استجابة العينة تبعا لمتغيري المؤهل والخبرة 

دى المعلمين فقد تم استخدام المنهج مستوى الثقة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي ل

( عبارة موزعة 56ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانه مكونة من ) ،تباطياإلرالوصفي 

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي , وعلى محورين ويشتمل كل محور على أربعة أبعاد

والبالغ  ،هـ1437/1438يالمرحلة االبتدائية بمدينة تبوك خالل الفصل األول من العام الدراس

% من مجتمع 22سبةمعلما بن (375عينة الدراسة من ) توتكون ( معلما،1736عددهم)

  :إلى نتائج الدراسة , وتوصلتتم اختيارها بالطريقة العشوائيةالدراسة األصلي 

أن مستوى الثقة التنظيمية في المدارس االبتدائية بمدينة تبوك من وجهة نظر عينة  -
  .ء بدرجة عاليةالدراسة جا

أن مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس االبتدائية بمدينة تبوك من وجهة نظر  -
 عينة الدراسة جاء بدرجة عالية.

 وجود عالقة ارتباط موجبة بين مستوى الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي. -
يادة المدرسة( وفقا في أبعاد )الثقة بالزمالء، الثقة بق وجود فروق ذات داللة إحصائية -

 .لمتغير المؤهل العلمي ولصالح مؤهل البكالوريوس
عالقة بين أبعاد الرضا الوظيفي مع كل بعد من أبعاد الثقة التنظيمية ذات اتجاه وجود  -

 (.0.01ارتباط إيجابي كما تدل قيم معامل االرتباط وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 المدارس االبتدائية الحكومية . –الرضا الوظيفي  –ة التنظيمية الثقالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

Organizational trust in the primary government schools in 

Tabuk City and its relation to the satisfaction of teachers 

Prepared by the researcher: Ahmed Odeh Salim Al-Huweiti 

Supervised by: Dr. Mohamed Fathi Abdel-Fattah. 

University: Tabuk Department of Management and Educational Planning 

Year: 1438/2017 

Degree: Master 

Objectives of the study: The study aimed to identify the level of 

organizational trust in the public primary schools in Tabuk city and its 

relation to the job satisfaction of the teachers. And the detection of 

differences between the sample response according to the variables of 

qualification and experience. 

The study methodology: Since the current study aims to know the 

level of organizational trust and its relation to job satisfaction of teachers, 

the descriptive descriptive method was used. To achieve the objectives of 

the study, a questionnaire was constructed consisting of 56 words divided 

into two axes. 

Study population and sample: The study population consisted of (1736) 

teachers of all primary school teachers in Tabuk during the first semester 

of the academic year 1437/1438H. The study sample consisted of (375) 

teachers by 22% of the original study society. 

Main results of the study: 

- The level of organizational trust in primary schools in Tabuk from the 

point of view of the study sample was high. 

- The level of job satisfaction among primary school teachers in Tabuk 

from the point of view of the study sample was high. 

- There is a positive correlation between the level of organizational trust 

and job satisfaction. 

- There are statistically significant differences in the dimensions of 

(confidence in colleagues, confidence in school leadership) according 
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to the variable of scientific qualification and in favor of the bachelor's 

degree. 

- There is a relationship between the dimensions of job satisfaction with 

each dimension of organizational confidence with a positive 

correlation direction as indicated by correlation coefficient values and 

statistical significance at the level of significance (0.01). 

Key words : Keywords: organizational trust - job satisfaction - 

government primary schools. 
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 مقدمة

تعد الثقة فيي عالقيات العميل أحيد اليدعائم اةساسيية التيي تسياعد المنظميات علي  تيدعيم 
ةنهييا تهيييظ الظييرو  ، يتهييا وتحقيييق أهييدافها، كمييا تعييد ميين أكثيير اةدوات ا دارييية فاعليييةفاعل

تعييد  كمييا أنهيياالالزميية لنجييام المنظمييات، فهييي عامييل محييورج فييي تحقيييق نجييام المنظمييات، 
عنصرًا مهمًا في الثقة التنظيمية فحينما يسود جيو مين الثقية بالمنظمية فيفن اةفيراد يسيتطيعون 

ففني   ارهم ومشاعرهم، ويعاون بعضهم بعضًا، ويتعلميون معيًا، مين جانير   يرا فصام عن أفك
في المنظمات التي تفتقر إل  الثقة، يعوق مثل هذا االفتقار االتصاالت ويحيبط التعياون، ويقليل 

 .(166: 2014، )فارسمن االلتزام

اليينفس نييال مفهييوم الثقيية التنظيمييية االهتمييام فييي العديييد ميين الحقييول العلمييية كعلييم كمييا 
التنظيميييي وا دارة العامييية واالتصيييال التنظيميييي والتعلييييم وأيرهيييا و اصييية فيييي أدبييييات السيييلوك 

دراسية الثقية  مينوقيد اسيتفاد علمياء ا دارة  ،(Dirks & Skarlicki, 2004:3)التنظيميي 
مييين  يييالل البحيييور التيييي نشيييرت فيييي العدييييد مييين المجيييالت العلميييية  هييياانعكسيييت نتائج التيييي

 .(Yang, 2005:1)المت صصة 

تحتل و ، تمع لتربية أبنائ تعد المدرسة إحدى المؤسسات التربوية التي أوجدها المجو 
عداده للحياة الجيل الجديدفي تنمية  هالدور أهمية استثنائية نظرا  إعدادا  والعمل عل  تطويره وا 

ولكي يستطيع العاملون في المدارس من أداء دورهم بالشكل المطلور كان من أهم  جيدا.
عل  م من أداء أدواره مبكفاءات وقدرات ومهارات تمكنه ج المدارسيتمتع مدير أن  ولوياتاة 

 ،مناخ مدرسي إيجابي وفعال ومن واجبات مديرج المدارس العمل عل  توفير ،الوج  اةكمل
ويلحظ أن نجام . بين جميع أفراد المجتمع المدرسي تسوده الثقة في التفاعل والتعاون

في تحقيق أهدافها يعتمد عل  كفياءة العنصير البشرج؛ ففن المعلم يعد من المدرسة أو فشلها 
المدرسي ومن أهم مد الت العملية التعليمية؛ حير تتعدد المسؤوليات الرسمية  لمجتمعأفراد ا

كتدريس النصار المقرر من الحصص كاماًل والقيام بكل ما يتطلر  ،التي تقع عل  عاتق 
واالشرا  عل  ، من تحضير، وا تبارات، وتصحيح ،درسهاتي يتحقيق أهدا  المواد ال



 ..........الثقة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي

- 520 - 

تراك في ، وحضور طابور الصبام واالشيادة الفصول، وشغل حصص االنتظار، ور الطالر
 . (3: 2014، )نوم كعضوية اللجان الفنية، ولجان النشاط ،اةعمال التي تسند إلي 

ا تؤثر في مدى كفاءت  إذًا فالرضا الوظيفي للمعلم مسألة هامة وحساسة للغاية، كونه
يحتاج و .   كافة قطاعات وشرائح المجتمعحير أن جودة عمل المعلم تنعكس عل في العمل.

العنصر البشرج إل  عناية فائقة بالوسط المؤسساتي الذج ينشط في  فالبيئة المالئمة 
ر دورا المعاملة الجيدة من الزمالء والرئيس، ا نصا ، العدالة والمساواة كلها متغيرات تلع

هاما في إحدار ما يعر  بالرضا الوظيفي هذا المفهوم الذج ارتبط بالعنصر البشرج، واحتل 
مكانة بالغة اةهمية في ميدان السلوك التنظيمي إذ نجد أن الباحثين ال يترددون في استعمال  

 إذ يعتبر مفهوم الرضا الوظيفي أكثر مفاهيم علم رأم الصعوبة في صياأة تعري  محدد ل ،
النفس التنظيمي تعقيدا ويرجع السبر في ذلك إل  ارتباط  بحالة شعورية للفرد يصعر 

 (.45: 2006 ،)زهية قياسها ودراستها بشكل موضوعي

 الثقة التنظيميةمفهوم 

( أن الثقيية هييي احتمالييية أن يعطييي نظييام ات يياذ القييرار نتييائ  مرأوبيية  Jamsonرأى ) 
سة أج تأثير عل  هذا النظيام، وهيذا ييدل علي  أن الوعيد للفرد أو الجماعة حت  لو لم تتم ممار 

أو االتفاق ليس بالضرورة جزءًا من هيذا التعريي  إذا كيان اةمير يتعليق بالثقية فيي المنظمية إذ 
ويييرى  .يمكيين الحصييول عليي  نتييائ  مرأوبيية دون ممارسيية أج تييأثير عليي  نظييام ات يياذ القييرارات

(Barnes) ت ظيرو  مين الم ياطرة مين أجيل تحقييق بأن الثقة: اعتماد ش ص عل    ر تحي
 (.24: 2012هد  أير محدد. وهما بذلك يشيران إل  الثقة بين اةفراد) البكار، 

 مفهوم الرضا الوظيفي
إن مفهييوم الرضييا قييديم وب اصيية فييي تراثنييا ا سييالمي، حييير أشييير إلييي  فييي القيير ن الكييريم 

وحيييول مفهيييوم الرضيييا فيييي التيييرار واةحاديييير النبويييية وكتابيييات العلمييياء المسيييلمين فيميييا بعيييد. 
ا سالمي يذكر المشعان أن الرضا ثمرة الجهد في الدنيا وأاية الحياة، وهيو مين أعلي  مقاميات 
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المقربين ومنته  ا حسيان فيي العميل والمكافيوت، والرضيا المتبيادل بيين ال يالق والم ليوق هيو 
نما تقيوم ا لعالقية بينهميا علي  أسياس الفوز العظيم وهما ليسا أمرين متضادين أو منفصلين، وا 

َم يان فاييَع  إن احييدهما موجيير لو يير وتحقيقهمييا قميية المقامييات قييال تعييال  َ قاييالا الَلييَ  هاييذاا ياييو 
يين َهم   اِلييِدينا ِفيهاييا أاباييدًا راِضيييا الَلييَ  عا ان هاييار  ا ِتهاييا اة  ييِرج ِميين  تاح  َنيياتي تاج  َقَهم  لاَهييم  جا  الَصيياِدِقينا ِصييد 

ييي َ  ن  راَضيييوا عا َز ال عاِظييييَمم سيييورة المائيييدة  يييية  وا . وقيييال تعيييال  َ يااأاَيَتهايييا اليييَنف َس 119ذاِليييكا ال فايييو 
َنِتيي م. الفجير  يية َ ِليي جا َ ِلي ِفيي ِعباياِدج وااد  ِضيَيًة فاياد  بِِّك رااِضياًة مار  ِجِعي ِإلا  را ِئَنَة ار   27ال َمط ما

 (.41: 2009)فلمبان، 

 مشكلة الدراسة

أحد ركائز ا دارة العصرية التي تعطي، بل وتفوض الصالحيات تنظيمية الثقة ال تعد
كما أن الرضا الوظيفي يلعر دورًا حاسمًا في  ،والمسؤوليات للمعلمين في المنظمات التربوية

 ،المدرسةتحقيق أهدا  المنظمات التربوية ومنها  مساعدة المعلم عل  االضطالع بدوره في
ية والرضا الوظيفي لدى أهمية الثقة التنظيم إل ات السابقة وقد توصلت العديد من الدراس

( بتوفير ظرو  عمل أفضل لمساعدة 2014 ،)الثبيتي والعنزج فقد أوصت دراسةالمعلمين، 
وجود  إل ( 2008 ،النتائ  في دراسة)قموة أظهرتوقد  ،فاعلالمعلم عل  القيام بدورة بشكل 

في حين  ،ية واةداء الوظيفي لدى المعلمينم المعنو بين الثقة التنظيمية والرو  إيجابيةعالقة 
( بدراسة عوامل زيادة الرضا الوظيفي لدى 2005 ،أوصت دراسة )الطعاني والكساسبة

إال أن الدراسات الحالية تبق  في حاجة إل  المزيد من الدراسات في مجال عالقة  ،المعلمين
ومن  الل  برة الباحر التي ان التربوج، ي لدى العاملين بالميدالثقة التنظيمية بالرضا الوظيف

كثير من رتيام يتوقع الباحر عدم اتجاوزت ال مسة عشر عاما في الميدان التعليمي 
وقلة ، من الواقع التربوج في المدارس وقد يكون هناك تضجر، في مجال عملهمالمعلمين 

يفي فقد رأى الباحر ولما للثقة التنظيمية من دور فاعل في الرضا الوظ ،العملرضا عن مجال 
تتناول هذه الدراسة العالقة بين مستويات الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي لدى معلمي أن 

 المدارس االبتدائية في مدينة تبوك.
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 شكلة الدراسة في اةسئلة التاليةم إيجازومما سبق يمكن 

 نظر المعلمين؟ ما مستوى الثقة التنظيمية في المدارس االبتدائية بمدينة تبوك من وجهة  .1
  ما مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس االبتدائية بمدينة تبوك؟ .2
هل توجد عالقة ارتباطي  ذات داللة إحصائية بين مستوى الثقة التنظيمية والرضا  .3

 الوظيفي لدى معلمي المدراس االبتدائية في مدينة تبوك؟
المدارس االبتدائية  معلميذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات يوجد فروق هل  .4

عند مستوى  لمتغير المؤهل العلمي تعزىمستويات الثقة التنظيمية  في بمدينة تبوك
 ؟ (0.05المعنوية )

المدارس االبتدائية  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلميهل  .5
عند مستوى  سيةلمتغير ال برة التدري تعزىمستويات الثقة التنظيمية  في بمدينة تبوك
 ؟ (0.05المعنوية )

المدارس االبتدائية  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلميهل  .6
. عند مستوى المؤهل العلمي لمتغير تعزىمستويات الرضا الوظيفي  في بمدينة تبوك
 ؟ (0.05المعنوية )

دارس االبتدائية الم يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلميهل  .7
عند مستوى  ال برة التدريسية لمتغير تعزىمستويات الرضا الوظيفي  في بمدينة تبوك
 ؟ (0.05المعنوية )

 أهداف الدراسة

 راسة إل  تحقيق اةهدا  التاليةتهد  هذه الد

التعر  عل  مستوى الثقة التنظيمية كما يراها المعلمون في المدراس االبتدائية في  .1
 مدينة تبوك. 

 التعر  عل  مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي المرحلة االبتدائية في مدنية تبوك.  .2
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مستويات الرضا الوظيفي ة بين مستويات الثقة التنظيمية و التعر  عل  طبيعة العالق .3
  .لدى عينة الدراسة

معرفة ما إذا كانت مستويات الثقة التنظيمية لدى معلمي المدارس االبتدائية في مدينة  .4
 المؤهل العلمي، وسنوات ال برة. تتأثر بعوامل تبوك

ائية في مدينة معرفة ما إذا كانت مستويات الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس االبتد .5
 .المؤهل العلمي، وسنوات ال برة تبوك تتأثر بعوامل

 مية الدراسةأه

والرضا  حير أن الدراسات التي تناولت العالقة بين الثقة التنظيمية اةهمية النظرية:
، فيمكن لهذه الدراسة أن تسد فجوة في أدبيات ا دارة عل  حد علم الباحرالوظيفي محدودة 

دراسة أن تزيد من وعي الباحثين أض  إل  ذلك من الممكن لهذه ال ،التربوية في هذا الجانر
مناطق في م تل   مزيد من البحور حول هذه العالقة الدارسين لإلدارة التربوية من أجلو 
  مملكة العربية السعودية.ال

تأمل هذه الدراسة في زيادة وعي ا دارات التربوية في مدينة تبوك : التطبيقية اةهمية العملية
. ويمكن لهذا اةمر أن يعمل عل تحسين مستوى بموضوعي الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي

ا دارية، وأسلور ا دارة ءات ا الوظيفي من  الل مراجعة ا جراالثقة التنظيمية وزيادة الرض
  المدرسية، و بناء برام  لتدرير المديرين والمعلمين عل  زيادة الثقة التنظيمية.

 مصطلحات الدراسة

 الثقة التنظيمية 
( الثقة التنظيمية بأنها: الفهم المتبادل بين المنظمة 45: 2010) يعر  هاشم والعابدج

                                          .ةاةهدا  التنظيمي قبما ينسجم وتحقي واةفراد
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، فتعر  الثقية التنظيميية إجرائييا بأنهياع العالمية التيي يعطيهيا المعلميون الحالية الدراسة أما
عل  مقياس الثقية التنظيميية و اليذج يحتيوج علي  أبعياد الثقية التنظيميية كميا حيددتها الدراسية 

زمالء، الثقيية بقيييادة المدرسيية، الثقيية ببيئيية العمييل وهييي: الثقيية بالمشييرفين التربييويين، الثقيية بييال
 والقرارات التنظيمية(.

 الرضا الوظيفي 
( بأنيي  : محصييلة مييا يييراه المييرء ميين عالقيية بييين الشيييء الييذج يريييد Lock) وقييد عرفيي 

حصييول  علييي  ميين هييذه  تحقيقيي  ميين واقييع وظيفتيي  التييي يشييغلها وبييين الشيييء الييذج يعتقييد
 (.38: 2015 ،)برجراجة الوظيفة فعال

أما إجرائيا، فيقصد بالرضا الوظيفي في هذه الدراسة عالعالمة الكلية التي يحصل عليها 
لوظيفي المست دم في هذه الدراسة والذج معلموا المدراس االبتدائية عل  مقياس الرضا ا

الرضا عن المشر  التربوج، الرضا عن الزمالء، الرضا عن يحتوج علة أبعاد الرضا وهي: 
 درسة، الرضا عن العمل والقرارات التنظيمية(.قيادة الم

 حدود الدراسة

الثقة التنظيمية في المدارس االبتدائية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى موضوعية: الحدود ال
 المعلمين.

 المدارس االبتدائية للبنين  بمدينة تبوك. معلمو ة:يييبشريالحدود ال
 هي1437/1438عام الفصل الدراسي اةول لة: يييزمانيالحدود ال
 .  المدارس االبتدائية للبنين بمدينة تبوكة: يييمكانيالحدود ال

 الدراسات السابقة

هدفت الدراسة ال  معرفة تأثير مستوى الثقة  :Demir (2015) ديمير دراسة
التنظيمية عند معلمي المدارس االبتدائية نحو مؤسساتهم فيما يتعلق بتصوراتهم للمدرسة 

قيادة للمعلم. وقد تم است دام المنه  المقارن لتحليل العالقة بين الثقة ووجود ثقافة ال
( من  المدرسين العاملين في 378التنظيمية والقيادة للمعلم. وتكونت عينة الدراسة من )
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( مدرسة. وذلك باست دام جدولين تحتوج عل  21المدارس االبتدائية العامة وعدد المدارس )
رتهم. والمجتمع هو المجتمع التعليمي )مدارس ابتدائية(.  و قد أسئلة  اصة بالمعلمين و ب

توصلت الدراسة إل  أن مستويات الثقة لدى  المعلمين تجاه مدارسهم  إيجابية وهامة لثقافة 
٪ من التباين 76القيادة في المدرسة. كما أن  مستوى الثقة لدى المعلمين نحو تنظيم الشرم 

علم في المدرسة. وقد تبين أن الثقة في مديرج المدارس لديها في مستوى الثقافة القيادية للم
ارتباط كبير مع الثقة ا دارية.  وأن الثقة في الزمالء أيضا لديها ارتباط  كبير بين تعاون 

 المعلم وبيئة العمل الداعمة. 

 الوظيفي الرضا عوامل عل  التعر  إل  الدراسة هدفت: (2014) الثبيتي والعنزج دراسة
 والمرحلة وال برة، العلمي، المؤهل متغير من كل وأثر القريات، محافظة معلمي نظر هةوج من

  تيرواا معلما (303) من الدراسة عينة تكونت الوظيفي. وقد الرضا عوامل عل  التعليمية
 أظهرت وقد للدراسة كأداة ستبان الا باست دام الباحثان قام وقد الطبقية، العشوائية بالطريقة
 بالمرتبة المدرسية القيادة يأتي: جاءت كما جاءت الوظيفي الرضا عوامل أن دراسةال نتائ 

 الثالثة، بالمرتبة  شرافيةا الزيارة أسالير ثم الثانية، بالمرتبة جاءت العمل بيئة وبعده اةول ،
 ةبالمرتب جاءت والتدرير وبعده التأهيل الرابعة، بالمرتبة والحوافز المادية كما جاءت الجوانر

 الوظيفي الرضا مستوى في إحصائية داللة ذات فروق هناك أن أظهرت ال امسة. كما
 أظهرت كما العليا، والدراسات البكالوريوس مؤهل لصالح العلمي المؤهل لمتغيرتعزى  للمعلمين

 ال برة لمتغير تعزى للمعلمين الوظيفي الرضا مستوى في إحصائية داللة ذات فروق هناك أن
 داللة ذات فروق ال توجد بأن  النتائ  أظهرت وكذلك سنوات، عشر فوق ال برة لصالح

 التعليمية. المرحلة لمتغير تعزى إحصائية

هدفت إل  التعر  عل  درجة ممارسة الثقة التنظيمية لدى  (:2014)نوم دراسة 
 مديرات المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر عينة من المديرات والمعلمات.

( 556( مديرة و)58عدد)وتكونت العينة من  است دمت المنه  الوصفي وأداة االستبانة،و 
أن درجة ممارسة الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية  توصلت ال  وقد معلمة، 
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كانت عالية عل  م تل  أبعاد الثقة التنظيمية: القيم السائدة في التنظيم، االبتكار وتحقيق 
سات ا دارية، توافر المعلومات. كما بينت النتائ  وجود فروق في ممارسة الثقة الذات، السيا

 التنظيمية يعزى لمتغير الوظيفة، ولصالح مديرات المدارس.

هدفت إل  معرفة درجة الثقة التنظيمية لدى مديرج ومديرات (: 2008)دراسة قموة 
معنوية، اةداء الوظيفي لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في اةردن، وعالقتها بالروم ال

تلك المدارس. وقد است دمت المنه  الوصفي وأداة االستبانة، وتكونت عينة الدراسة من 
ومديرات المدارس الثانوية بمدينة عمان باةردن، وقد توصلت الدراسة إل  أن الثقة  مديرج

ا جاءت بدرجة متوسطة، التنظيمية، والروم المعنوية، و اةداء الوظيفي لدى المعلمين كله
 كما أن هناك عالقة ارتباطي  إيجابية بين هذه العناصر الثالر بدرجة متوسطة. 

 الرضا الوظيفي لمعلمي هدفت ال  قياس (: 2005) ساسبةدراسة الطعاني والك
وتكون مجتميع الدراسة مين المدارس الثانوية الحكومية وال اصة في عمان،  ومعلمات 

( معلما ومعلمة في القطاع ال اص،  879مة فيي القطاع الحكومي، و)( معلما ومعل2455)
( معلما ومعلمة 175( معلما ومعلمة من القطاع الحكومي و)490وتكونت عينة الدراسة من )

وقد تم است دام المنه  الوصفي واالستبانة كأداة للدراسة، وقد توصلت مين القطاع ال اص، 
 .في أعل  لدى معلمي القطاع ال اص، والمعلمات ا نارأن مستوى الرضا الوظيال  الدراسة 

زيادة الرضا  وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات حول دراسة العوامل التي من شأنها 
 اتر.و الوظيفي لدى المعلمين،  اصة فيما يتعلق باةجور والر 

 التعقيب على الدراسات السابقة 

ابقة في تناول موضوع الثقة التنظيمية بالميدان مع الدراسات الس الحاليةتشابهت الدراسة 
. Demir (2015) ديمير (، ودراسة2008)قموة  (، ودراسة2014) نوم التربوج كدراسة

(، 2014) الثبيتي والعنزج تشابهت مع الدراسات التي تناولت الرضا الوظيفي كدراسةو 
مع الدراسات السابقة في  الحاليةكما تشابهت الدراسة (، 2005)الطعاني والكساسبة  ودراسة
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غير مستقل في األر الدراسات، كما أنها اتفقت مع المتغيرات حير جاءت الثقة التنظيمية كمت
 معظم الدراسات في منه  الدراسة وهو المنه  الوصفي.

في منه  الدراسة حير است دمت  Demir (2015)ديمير  كما ا تلفت عن دراسة
وقد . المنه  المقارن السابقة الدراسةما است دمت المنه  الوصفي بين الحاليةدراسة ال

في تناولها للعالقة بين الثقة التنظيمية والرضا  السابقةعن الدراسات  الحالية الدراسةا تلفت 
 الوظيفي لدى المعلمين في حين لم تتطرق الدراسات السابقة لهذه العالقة.

 منهج الدراسة

يعتبيير ميين أكثيير المنيياه  البحثييية مالئمييًة  تييم اسييت دام الميينه  الوصييفي االرتبيياطي الييذج
للدراسيية الحالييية، العتميياده عليي  وصيي  الواقييع الحقيقييي للظيياهرة المدروسيية ، وميين ثييم تحليييل 
النتائ  وبناء االستنتاجات في ضوء الواقع الحالي ، وذلك مين اجيل الوصيول إلي  االسيتنتاجات 

ن الثقيية التنظيمييية فييي المييدارس وبنيياء التوصيييات بمعنيي  الكشيي  عيين العالقييات االرتباطييية بييي
 االبتدائية الحكومية بمدينة تبوك والرضا الوظيفي لدى المعلمين.

 وعينتها جمتمع الدراسة

تبييوك يتكييون مجتمييع الدراسيية ميين جميييع معلمييي المييدارس االبتدائييية الحكومييية بمدينيية 
قيية تبييوك للفصييل ، وفقييا  حصييائيات ا دارة العاميية للتعليييم بمنط( معلمييا1736والبييالع عييددهم )

 . هي 1438/  1437الدراسي اةول للعام الدراسي 

( معلما من معلمي المدارس 375من )في  طوة الحقة  تكونت عينة الدراسة الميدانيةو 
 22االبتدائية الحكومية بمدينة تبوك، تم ا تيارها بالطريقة العشوائية وهم يمثلون ما نسبت  

( توزيع أفراد عينة الدراسة حسر 1لجدول رقم )ويوضح ا .% من مجتمع الدراسة االصلي
 متغيرات:ال
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 (، الخبرة التدريسية )المؤهل العلميتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات : (1 (جدول

 %النسبة العدد فئات المتغير المتغير

 المؤهل العلمي

%72.0 270 بكالوريوس  

%82.0 105 دراسات عليا  

%100.0 375 الكلي  

برة التدريسيةالخ  

سنوات 5أقل من   106 %28.3 

سنوات 10الى  5من   103 %7205 

سنوات 10أكثر من   166 %44.3 

 100.0% 375 الكلي

 الدراسة تاوأد

االستبانة، وقد تم بناء استبان  تقيس متغييرات الدراسية، وذليك اعتمدت الدراسة عل  أداة 
هييدافها، وذلييك باالسييتفادة ميين االسييتبيانات ميين أجييل ا جابيية عيين تسيياؤالت الدراسيية وتحقيييق أ

والمقاييس التي وردت بالدراسات السابقة واةدر النظرج، حير تم االطالع علي  اةدر التربيوج 
تكونت االستبانة في صورتها النهائيية مين اةجيزاء و بموضوع الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي، 

 التالية:
مجتمييع الدراسيية وهييي: المؤهييل العلمييي، وال بييرة  الجييزء اةول: يتعلييق بمعلومييات ش صييية عيين

 التدريسية.
 (56ويشتمل عل  محورين رئيسيين حير تشيمل مجموعية مين العبيارات بلغيت ) الجزء الثاني:

 .عبارة
( عبارة تقيس مسيتوى الثقية التنظيميية 28المحور اةول: عالثقة التنظيمية عويتكون من )

تبوك، وتم توزيعها عل  أربعة أبعاد علي  النحيو التيالي:  في المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة
)الثقة بالمشرفين التربيويين، الثقية بيالزمالء، الثقية بقييادة المدرسية، الثقية ببيئية العميل والقيرارات 

 التنظيمية(.
( عبيارة تيم توزيعهيا علي  أربعيية 28المحيور الثياني: عالرضيا اليوظيفيع حيير تكيون مين)

ل والقيييرارات التنظيميييية، الرضيييا عييين قييييادة مييي)الرضيييا عييين بيئييية الع أبعييياد علييي  النحيييو التيييالي:
 المدرسة، الرضا عن المشر  التربوج، الرضا عن الزمالء(.
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اشيتملت أداة الدراسية )االسيتبانة( علي  مقيياس : مفتام التصحيح ومعييار الحكيم علي  العبيارات
)كبييرة  رجيات وهيي( د5(، ويتضيمن هيذا المقيياس )Likertتقدير  ماسي عل  طريقة ليكرت) 
وعليي  ذلييك تييم اسييت دام المعيييار التييالي للحكييم  .(ضييعيفة جييداجييدا، كبيييرة، متوسييطة، ضييعيفة، 

وفييق المعيييار  .سييتوى الثقيية التنظيمييية فييي المييدارس االبتدائييية الحكومييية بمدينيية تبييوكعليي  م
 (2التالي إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للعبارة أو المحور كما بالجدول )

 تقدير مستوى الثقة التنظيمية في المدارس االبتدائية الحكومية بمدينة تبوك: (2جدول )

 م المتوسط التقدير للتعليق على النتائج

 1  5 -4.20 درجة كبيرة جدا

 2  4.19 – 3.40 درجة كبيرة

 3  3.39 – 2.60 درجة متوسطة 

 4  2.59 – 1.80 درجة ضعيفة 

1.79 – 1 درجة ضعيفة جدا  5 

 داة الدراسةصدق أ

مين اةسيياتذة تيم عييرض االسيتبانة فيي صيورتها اةولييية علي  مجموعية : صيدق المحكميين -1
، حييير قيياموا بفبييداء  رائهييم ومالحظيياتهم حييول مناسييبة فقييرات الجييامعيين المت صصييين

االسييتبانة، ومييدى انتميياء الفقييرات إليي  كييل محييور ميين محيياور االسييتبانة، وكييذلك وضييوم 
تلك اآلراء تم استبعاد بعيض الفقيرات وتعيديل بعضيها اآل ير  صياأاتها اللغوية، وفي ضوء
 ( فقرة.56ليصبح عدد فقرات االستبانة )

 صدق تمييزج )المقارنات الطرفية(  -2

تييم اسييت راج الصييدق التمييييزج )المقارنييات الطرفييية(، حييير طبييق عليي  عينيية تجريبييية 
ترتييير درجييات عينيية فييردا  ييارج عينيية الدراسيية االساسييية، وذلييك ميين  ييالل أ( 50تتييأل  ميين )

لكل جيزء علي  حيدا، وكيذلك الدرجية الكليية  االستبيانالدراسة ترتيبًا تنازليًا في كل بعد من ابعاد 
من أعل  الدرجات ومن  (27%) ذ أو، وتم تقسييم اليدرجات إلي  طيرفين عليوج وسيفل  لألداة
يييارج (، ثييم بعييد ذلييك تييم حسييار المتوسييط الحسييابي واالنحييرا  المع14=50%*27ا )يييأدناه
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 بالنسيبة .( يوضيح ذليك3للمستويين ثم حسار قيمة عتع بين المستويين والجيدول التيالي رقيم )
 : لمحور الثقة التنظيمية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وا تبار عتع للفروق بين متوسطات الفئة العليا  :3جدول 
 محور الثقة التنظيميةلوالدنيا 

سابيمتوسط ح الفئة المجال م  قيمة احتمالية قيمة ت انحرا  معيارج 

الثقة بالمشرفين  1
 التربويين

12.057- 8.352 23.765 الفئة الدنيا  0.010*  
 3.654 43.231 الفئة العليا

15.692- 6.960 33.240 الفئة الدنيا الثقة بالزمالء 2  0.002*  
 2.853 44.543 الفئة العليا

13.057- 9.358 25.857 الفئة الدنيا الثقة بقيادة المدرسة  3  0.000*  
 2.759 49.285 الفئة العليا

الثقة ببيئة العمل  4
 والقرارات التنظيمية

11.692- 7.195 34.000 الفئة الدنيا  0.032*  
 3.893 45.142 الفئة العليا

14.036- 19.897 68.571 الفئة الدنيا محور الثقة التنظيمية ككل  0.000*  
لفئة العلياا  98.857 8.1409 

بمستوى معنوية الاايايا والعليااا أظهرت النتائج أن هناك فروق معنوية بين المجموعتين        
االياة بالاسابة لمواور يق ـامما يشير الى ص( على ابعايه المشار اليها بالجيول السابق 0.05)

 : 4. يتم من  الل الجدولالرضا الوظيفيلمحور بالنسبة , بجميع فقراته الثقة التاظيمية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وا تبار عتع للفروق بين متوسطات الفئة العليا  :4جدول 
 .محور الثقة التنظيميةلوالدنيا 

 قيمة احتمالية قيمة ت انحرا  معيارج متوسط حسابي الفئة المجال م

الرضا عن بيئة العمل  1
 والقرارات التنظيمية

فئة الدنياال  22.002 7.092 -13.112  0.000*  
 2.224 44.092 الفئة العليا

الرضييييييا عن قيادة  2
 المدرسة

16.772- 6.091 35.780 الفئة الدنيا  0.012*  
 3.721 43.093 الفئة العليا

الرضا عن المشر    3
 التربوج

12.098- 9.332 25.432 الفئة الدنيا  0.030*  
ياالفئة العل  46.401 2.071 

10.176- 8.298 34.000 الفئة الدنيا الرضا عن الزمالء 4  0.002*  
 4.331 46.142 الفئة العليا

15.092- 18.001 69.873 الفئة الدنيا محور الرضا الوظيفي  0.006*  
 9.022 98.091 الفئة العليا

بمستوى اليييييييدنيا ولييييييييا العوأظهرت النتائ  أن هناك فروق معنوية بين المجموعتين 
االداة دق يييييمما يشير ال  ص( عليييي  ابعيييياده المشييييار اليهييييا بالجييييدول السييييابق 0.05معنوية )

 .بجميع فقرات الرضا الوظيفي بالنسبة لمحور 

 ثبات أداة الدراسة

( لالتسياق Cronbach Alphaجيرى اسيت راج معاميل الثبيات، طبقيًا لمعادلية كرونبياخ ألفيا ) 
ئ  كميا هيي موضيحة ولكيل محيور مين محياور أداة الدراسية، وكانيت النتيا الدا لي لألداة ككيل ،

 في الجدول اآلتي
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 .معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة، وكذلك لالستبانة ككل: (5دول )ج
 معامل الثبات المجال م
التربويين نالثقة بالمشرفي 1  0.80 
 0.85 الثقة بالزمالء 2
لمدرسة الثقة بقيادة ا 3  0.84 
 0.87 الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية 4

 0.88 محور الثقة التنظيمية ككل
ل والقرارات التنظيميةمالرضا عن بيئة الع 1  0.88 
 0.84 الرضييييييا عن قيادة المدرسة 2
الرضا عن المشر  التربوج  3  0.85 
 0.84 الرضا عن الزمالء 4

 0.89 محور الرضا الوظيفي

( 0.87-0.80يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات التي تراوحت بين )
( لمحور الرضا الوظيفي وهذا 0.89لمحور الثقة التنظيمية و) (0.88ومعامل الثبات الكلي )

يدل عل  أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحر إل  تطبيقها عل  عينة 
 الدراسة.

 اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة بسالياأل
است دام أسالير ا حصاء  ة فاراِضي اتها تم  لإلجابة عن أسئلة الدراسة وا تبار صح  

مقاييس . لحسار (Spss.20ة )، وذلك باست دام الرزمة ا حصائي  والتحليلي   الوصفي  
نة ( لوص   صائص عي  Descriptive statistic Measures) ا حصاء الوصفي  

ا تبار )ت( . و معامل ارتباط ألفا كرونباخ. و معامل ارتباط بيرسون. و ةراسة بالنسر المئوي  الد
T- Test  بين الثقة التنظيمية والرضا الوظيفي بيرسون ارتباط معامل. و لعينتين مستقلتين .

 .(ONE WAY ANOVAتحليل التباين اةحادج )و 
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  وتفسريها حتليل النتائج

 السؤال األول نتائج 

ما مستوى الثقة التنظيمية في المدارس االبتدائيية بمدينية تبيوك مين وجهية لسؤال: نص ا
 نظر المعلمين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حسار المتوسطات الحسابية الموزونة واالنحرافيات المعياريية 
للمحور اةول من االستبانة والذج يقيس الثقة التنظيمية فيي الميدارس االبتدائيية بمدينية تبيوك 

اةبعاد التالية )الثقة بالمشرفين التربويين، الثقة بيالزمالء، الثقية بقييادة المدرسية، الثقية ببيئية ب
( ترتييير اةبعيياد 6جييدول ) العمييل والقييرارات التنظيمييية( ميين وجهيية نظيير عينيية الدراسيية. ويبييين

 . جابة السؤال وقد تم ترتيبها تنازليًا حسر المتوسطات الحسابية الموزونة
تبوك من  المتوسطات لحسابية واالنحرافات المعيارية للثقة التنظيمية في المدارس االبتدائية بمدينة :(6جدول )

 وجهة نظر عينة الدراسة
متوسط  انحرا  معيارج التقدير الرتبة

 الفقرات البعد حسابي

 11- 7 الثقة بالزمالء 3.78 0.78 عالية 1
 28 -21 ت التنظيميةالثقة ببيئة العمل والقرارا 3.65 1.07 عالية 2
 20 -12 الثقة بقيادة المدرسة 3.64 0.94 عالية 3
 6-1 الثقة بالمشرفين التربويين 3.53 0.77 عالية 4

 28 –1 الثقة التنظيمية في المدارس االبتدائية بمدينة تبوك 3.64 0.75 عالية
ينية تبيوك ( أن مسيتوى الثقية التنظيميية فيي الميدارس االبتدائيية بمد6يتضح مين جيدول )

( وبيانحرا  3.64من وجهة نظر عينة الدراسية جياء بدرجية عاليية حيير بليع المتوسيط العيام )
( وهي قيمة أقل من الواحد الصحيح مما يعني تجيانس أفيراد عينية الدراسية فيي 0.75معيارج )

 تقديرهم لمستوى الثقة التنظيمية في المدارس االبتدائية بمدينة تبوك.

عاد الثقة التنظيمية في المدارس االبتدائية بمدينية تبيوك مين وجهي  وفيما يتعلق بترتير أب
( 3.78نظر عينة الدراسة فقد جاء بعد ع الثقة بيالزمالءع بالمرتبية اةولي  حيير بليع متوسيطة )
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( بمستوى عالية ثم تبع  بعد ع الثقية ببيئية العميل والقيرارات التنظيمييةع 0.78بانحرا  معيارج )
عالييية، ثييم  ( بدرجيية1.07( بييانحرا  معيييارج )3.65سييط حسييابي بلييع )بالمرتبيية الثانييية بمتو 

( بيانحرا  معييارج 3.64تبع  بالمرتبة الثالثية بعيد ع الثقية بقييادة المدرسيةع بمتوسيط حسيابي )
بعييدع الثقييية بالمشيييرفين التربيييويينع  واة ييييرة ( بدرجيية عاليييية ثيييم تبعيي  بالمرتبييية الرابعييية0.94)

 عالية. ( بدرجة0.77معيارج )( بانحرا  3.53بمتوسط حسابي )

ويعييزى ذلييك اليي   أن بعييد الثقيية بييالزمالء فييي المييدارس ميين أحييد المييؤثرات المحفييزة لبلييورة 
الثقيية ميين  ييالل سيييادة التفاعييل والحييوار بييين اةفييراد ، ووجييود التعيياون واالنسييجام بييينهم وبييين 

تاحيية الفرصيية للنمييو والتطييور وتحقيييق الطموحييات الفردييية، هيل طييرق وأسييالير وتسيي ا دارة، وا 
اةفيراد والعياملين بالمدرسية مين  العمل، بما يكفل االستفادة مين الطاقيات والقيدرات الكامنية ليدى
الحصيول علي  قيدر مين السيلطات  أجل تحقيق مصلحة المدرسة والفيرد مًعيا، فرأبية المعليم فيي
ق بقدراتي ، يشيعر معهيا أن ا دارة تثي والمهام، التي تمكني  مين ممارسية دوره فيي العميل، بحيير

 وييأتيوالتقدير عل  مجهوداتي  فيي العميل،  ورأبت  في الحصول عل  قدر من التشجيع والثناء
يرين، وبنياء عليي  فيفن تيوافر هيذه العناصير ليدى الميد ذلك عين طرييق المعرفية والثقافية العاليية

 يرين يحرصييون عليي تييدل هييذه النتيجيية عليي  أن المييد ، كمييامييدعاة لزيييادة ثقيية المعلييم بتنظيميي 
احتييرام المعلمييين لهييم، ويراعييون الفييروق الفردييية بييين المعلمييين، ويعملييون عليي  حييل مشييكالت 

زيادة انتماء المعلميين لمهنيتهم عين طرييق إبيراز أهميتهيا،  المعلمين، با ضافة إل  العمل عل 
عجيار  لمنحهم ثقة بأهميية اةعميال التيي يقوميون بهيا. وأن يكيون الميديرين موضيع محاكياة وا 

، وجيياءت نتيجيية هييذه شييجيع اةفكييار ا بداعييية للمعلمييينت معلمييين . ويعملييون عليي ميين قبييل ال
التييي بينييت نتائجهييا ان ( Demir:2015(، ودراسيية )2014الدراسيية متفقيية مييع دراسيية  نييوم )

مين حيير ( 2008)  وا تلفت مع نتائ  دراسة قميوةمستوى الثقة التنظيمية جاء بدرجة عالية 
 .  ء بدرجة متوسطةأن مستوى الثقة التنظيمية جا
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 السؤال الثانينتائج 

 ما مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس االبتدائية بمدينة تبوك؟نص السؤال: 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حسار المتوسطات الحسابية الموزونة واالنحرافيات المعياريية 
معلمييي المييدارس للمحييور الثيياني ميين االسييتبانة والييذج يقيييس مسييتوى الرضييا الييوظيفي لييدى 

االبتدائية بمدينة تبوك باةبعاد التالية )الرضيا عين بيئية العميل والقيرارات التنظيميية، الرضيا عين 
قييادة المدرسية، الرضيا عيين المشير  التربيوج، الرضييا عين اليزمالء( ميين وجهية عينية الدراسيية. 

المتوسييطات ( ترتييير اةبعيياد  جابيية السييؤال وقييد تييم ترتيبهييا تنازليييًا حسيير 7ويبييين جييدول )
 الحسابية الموزونة.

لمستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (7جدول )
 من وجهة عينة الدراسة . المدارس االبتدائية بمدينة تبوك

حسابيمتوسط  انحرا  معيارج مستوى الرضا الرتبة   الفقرات البعد 
56- 52 الءالرضا عن الزم 4.10 0.92 عالي 1  
43-37 الرضيا عن قيادة المدرسة 3.77 0.95 عالي 2  

الرضييييييا عيييييين بيئيييييية العمييييييل  3.72 0.81 عالي 3
36-29 والقرارات التنظيمية  

51-44 الرضا عن المشر  التربوج 3.50 0.85 عالي 4  

 عالي
 0.72 3.74 

مستوى الرضا اليوظيفي ليدى 
معلميييي الميييدارس االبتدائيييية 

 بمدينة تبوك
29-56  

( أن مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس االبتدائية بمدينة 7يتضح من جدول )
( 3.74تبوك من وجهة نظر عينة الدراسة جاء بدرجة عالية حير بلع المتوسط العام )

( وهي قيمة أقل من الواحد الصحيح مما يعني تجانس أفراد عينة 0.72وبانحرا  معيارج )
 الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس االبتدائية بمدينة تبوك.الدراسة في تقديرهم لمستوى 

وفيما يتعلق بترتير أبعاد مستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس االبتدائية بمدينة تبوك 
من وجه  نظر عينة الدراسة فقد جاء بعد ع الرضا عن الزمالءع بالمرتبة اةول  حير بلع 
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( بمستوى رضا عالي ثم تبع  بعد ع الرضا عن 0.92( بانحرا  معيارج )4.10متوسطة )
( 0.95( بانحرا  معيارج )3.97قيادة المدرسةع بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلع )

بدرجة كبيرة، ثم تبع  بالمرتبة الثالثة بعد ع الرضا عن بيئة العمل والقرارات التنظيميةع بمتوسط 
رة ثم تبع  بالمرتبة الرابعة واة يرة بعد ع ( بدرجة كبي0.81( بانحرا  معيارج )3.72حسابي )

( بدرجة رضا 0.85( بانحرا  معيارج )3.50الرضا عن المشر  التربوجع بمتوسط حسابي )
تؤكد النتائ  الواردة في الجدول أعاله بوجود رضا مرتفع عل  المستوى العام وهذا يدل  كبيرة.

 الرضا الوظيفي للمعملين من  اللم تارة بعناية ويمكن تحسين  عل  وجود قيادات تربوية
اهتمام القائد التربوج باةعمال الفنية وأن يعمل بصفة مستمرة لتحسين مستوى المعلمين عن 
شراكهم في مواق  يستغلون فيها  طريق توفير أنواع ال برات التي تساعدهم عل  النمو وا 

(، ودراسة الطعاني و 2014قدراتهم. واتفقت هذه النتيجة مع نتائ  دراسة الثبيتي والعنزج)
  .(، التي بينت نتائجها ان درجة الرضا الوظيفي جاءت بدرجة عالية2005الكساسبة )

 السؤال الثالرنتائ  
: هل توجد عالقة ارتباطية  ذات داللة إحصائية بين مستوى الثقة التنظيمية و نص السؤال

 الرضا الوظيفي لدى معلمي المدراس االبتدائية في مدينة تبوك؟ 
يمكننا التعر  عل  طبيعة العالقة بين مستوى الثقة التنظيمية و الرضا الوظيفي من 

( ويتضح ذلك من Person correlation coefficient الل معامل ارتباط بيرسون )
لثقة التنظيمية و الرضا ( الذج يبين مصفوفة االرتباطات بين مستوى ا8 الل الجدول رقم )

 .الوظيفي
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 ت ارتباط بيرسون بين مستوى الثقة التنظيمية و الرضا الوظيفيمعامال: (8جدول)

 مستوى الثقة التنظيمية
 الرضا الوظيفي عن

بيئة العمل 
 والقرارات التنظيمية

قيادة 
 المدرسة

المشر  
الرضا الوظيفي  الزمالء التربوج

 ككل
الثقة بالمشرفين 

 **0.533 **0.298 **0.699 **0.359 **0.354 التربويين

قة بالزمالءالث  0.608** 0.542** 0.489** 0.564** 0.665** 
 **0.814 **0.475 **0.563 **0.869 **0.724 الثقة بقيادة المدرسة

الثقة ببيئة العمل والقرارات 
 **0.691 **0.429 **0.467 **0.659 **0.691 التنظيمية

 **0.857 **0.547 **0.658 **0.806 **0.774 الثقة التنظيمية ككل
 (0.01ِ*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة)*

( وجود عالقة ارتباط موجبة بين مستوى الثقة التنظيمية جميعها 8يتبين من الجدول )
 والرضا الوظيفي ككل وكانت العالقة عل  النحو التالي:

العالقة بين بعدع الثقة بقيادة المدرسة عوالرضا الوظيفي ككل في المرتبة اةول  وبمعامل  -
( وهي عالقة إيجابية قوية بمعن  كلما كان مستوى الثقة بقيادة المدرسة 0.814ط )ارتبا

 عالي كان مستوى الرضا الوظيفي ككل عالي.
العالقة بين بعد عالثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية عوالرضا الوظيفي ككل في المرتبة  -

عن  كلما كان مستوى الثقة ( وهي عالقة إيجابية قوية بم0.691الثانية وبمعامل ارتباط )
 ببيئة العمل والقرارات التنظيمية عالي كان مستوى الرضا الوظيفي ككل عالي.

العالقة بين بعدع الثقة بالزمالء عوالرضا الوظيفي ككل في المرتبة الثالثة وبمعامل ارتباط  -
ن ( وهي عالقة إيجابية قوية بمعن  كلما كان مستوى الثقة بالزمالء عالي كا0.665)

 .مستوى الرضا الوظيفي ككل عالي
العالقة بين بعدع الثقة بالمشرفين التربويين عوالرضا الوظيفي ككل في المرتبة الرابعة  -

( وهي عالقة إيجابية قوية بمعن  كلما كان مستوى الثقة 0.533وبمعامل ارتباط )
 بالمشرفين التربويين عالي كان مستوى الرضا الوظيفي ككل عالي.
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( أيضا العالقة بين أبعاد الرضا الوظيفي منفصلة مع كل بعد من أبعاد 16ول )ويبين الجد
الثقة التنظيمية، حير كانت ذات اتجاه ارتباط إيجابي كما تدل قيم معامل االرتباط وذات داللة 

 (.0.01إحصائية عند مستوى الداللة )
 السؤال الرابع نتائ  

المييدارس  بييين متوسييطات درجييات معلمييييوجييد فييروق ذات دالليية إحصييائية هييل : نييص السييؤال
عنيد مسيتوى  لمتغير المؤهيل العلميي تعزىمستويات الثقة التنظيمية  في االبتدائية بمدينة تبوك

 ؟ (0.05المعنوية )
لإلجابة عن هذا السؤال تم حسار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة  كل 

كلية من عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي وقد تم بعد من أبعاد الثقة التنظيمية والدرجة ال
تع للمقارنة بين متوسطين مستقلين " الكش  عن داللة الفروق بين المتوسطات ا تبار

(Independent sample Ttest)   (.9في الجدول )كما تتبين النتائ 
 

حول مستويات نتائ  ا تبار)ت( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة : (9جدول)
 الثقة التنظيمية في المدارس االبتدائية بمدينة تبوك وفقا لمتغير المؤهل العلمي

 قيمة احتمالية قيمة عتع درجة الحرية معيارجانحرا   حسابيمتوسط  المتغير اةبعاد
الثقة بالمشرفين 

 التربويين
 0.76 3.55 بكالوريوس

373 1.089 0.277 
 0.79 3.46 دراسات عليا

 الثقة بالزمالء
 0.78 3.84 بكالوريوس

373 2.200 0.028* 
 0.77 3.64 دراسات عليا

 الثقة بقيادة المدرسة
 0.94 3.71 بكالوريوس

373 2.148 0.032* 
 0.91 3.48 دراسات عليا

الثقة ببيئة العمل 
 والقرارات التنظيمية

 0.95 3.68 بكالوريوس
373 0.925 0.355 

 1.34 3.56 دراسات عليا

 الثقة التنظيمية ككل
 0.72 3.68 بكالوريوس

373 1.930 0.054 
 0.82 3.52 دراسات عليا

  (0.05) *دال إحصائيا عند
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 ( إل  ما يلي:9تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )

، )الثقة بالزمالء عادفي اب (0.05المعنوية )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
الثقة بقيادة المدرسة( وفقا لمتغير المؤهل العلمي لصالح الحاصلين عل  مؤهل 
البكالوريوس. ويمكن أن يعزى ذلك إل  أن المؤهل اةعل  يعطي دعما معنويا للمعلمين، 
كما أن  يجعل المعلم أكثر تقديرا لواقع المور لكون  أكثر اطالعا فجاءت متوسطات 

 ذوج المؤهل اةعل  اقل من متوسطات تقديرات ذوج المؤهل البكالوريوس.    تقديرات 
في ابعاد )الثقة ( 0.05المعنوية )مستوى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  -

الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية( وفقا لمتغير المؤهل العلمي.  بالمشرفين التربويين،
سة عل  الرأم من ا تالفهم في المؤهل العلمي إال أنهم مما يشير إل  إن عينة الدرا

يتفقون جميعا عل  مستويات )الثقة بالمشرفين التربويين، الثقة ببيئة العمل والقرارات 
التنظيمية(  في المدارس االبتدائية بمدينة تبوك وبنفس المستوى. ويمكن أن تعزى هذه 

لق ين عل  م تل  مؤهالتهم فيما يتعالنتيجة بأن هناك تصورا مشتركا بين جميع المعلم
الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية وربما يعود ذلك إل  بالثقة بالمشرفين التربويين و 

النظرة الموحدة لمفاهيم الثقة التنظيمية عند المعلمين التي تكونت لديهم من  الل عملية 
 التنشئة االجتماعية.   

بعاد )الثقة في ا( 0.05المعنوية )مستوى عند عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  -
 .الثقة ببيئة العمل والقرارات التنظيمية(وفقا لمتغير المؤهل العلمي ،بالمشرفين التربويين

مما يشير إل  أن عينة الدراسة عل  الرأم من ا تالفهم في المؤهل العلمي إال إنهم 
االبتدائية بمدينة تبوك وبنفس  يتفقون جميعا عل  مستويات الثقة التنظيمية في المدارس

المستوى. ويمكن أن تعزى هذه النتيجة بأن هناك تصورا مشتركا بين جميع المعلمين عل  
م تل  مؤهالتهم فيما يتعلق بمستويات الثقة التنظيمية في المدارس االبتدائية بمدينة 

المعلمين التي تبوك وربما يعود ذلك إل  النظرة الموحدة لمفاهيم الثقة التنظيمية عند 
 تكونت لديهم من  الل تشاب  ظرو  العمل.  



 ..........الثقة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي

- 540 - 

  اخلامسنتائج السؤال 

المدارس  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلميهل : نص السؤال
عند  لمتغير ال برة التدريسية تعزىمستويات الثقة التنظيمية  في االبتدائية بمدينة تبوك

 ؟ (0.05مستوى المعنوية )
( للتعر  ANOVAا تبار تحليل التباين اةحادج )لإلجابة عن هذا السؤال تم حسار 

 عل  الفروق ا حصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير ال برة في
 ، وذلك عل  النحو التالي:مستويات الثقة التنظيمية في المدارس االبتدائية بمدينة تبوك

تائ  تحليل التباين اةحادج للتعر  عل  الفروق ا حصائية بين متوسطات استجابات أفراد ن(:  10جدول رقم )
 مستويات الثقة التنظيمية في المدارس االبتدائية بمدينة تبوكعينة الدراسة تبعا لمتغير ال برة في 

مجموع  مصدر التباين اةبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  
 المحسوبة

قيمة 
 حتماليةا

الثقة بالمشرفين 
 التربويين

 1.099 2 2.198 بين المجموعات
1.872 

 
0.155 

 
 0.587 372 218.424 دا ل المجموعات

  374 220.623 الكلي

 الثقة بالزمالء
 1.147 2 2.294 بين المجموعات

1.875 
 

0.155 
 0.612 372 227.530 دا ل المجموعات 

  374 229.824 الكلي

الثقة بقيادة 
 المدرسة

 1.018 2 2.036 بين المجموعات
1.154 

 
0.316 

 0.882 372 328.134 دا ل المجموعات 
  374 330.170 الكلي

الثقة ببيئة العمل 
والقرارات 
 التنظيمية

 1.294 2 2.588 بين المجموعات
1.131 

 
0.324 

 
 1.144 370 423.269 دا ل المجموعات

  372 425.858 الكلي

الثقة التنظيمية 
 ككل

 0.447 2 0.894 بين المجموعات
0.979 

 
0.451 

 0.560 372 208.492 دا ل المجموعات 
  374 2.9.386 الكلي



 ..........الثقة التنظيمية وعالقتها بالرضا الوظيفي

- 541 - 

( إلي  عييدم وجييود فيروق ذات دالليية إحصييائية 10تشيير البيانييات الييواردة فيي الجييدول رقييم )
ظيميية فيي الميدارس االبتدائيية بمدينية فيي مسيتويات الثقية التن (0.05المعنويية )مسيتوى عنيد 

تبييوك ميين وجهيية نظيير المعلييم يعييزى لمتغييير سيينوات ال بييرة. ممييا يشييير إليي  إن المعلمييين عليي  
الييرأم ميين تفيياوتهم فييي ال بييرة إال إنهييم يتفقييون جميعييا عليي  مسييتويات الثقيية التنظيمييية فييي 

ة بييأن هنيياك تصييورا المييدارس االبتدائييية بمدينيية تبييوك وبيينفس المسييتوى. وتفسيير هييذه النتيجيي
مشتركا بين جميع المعلمين علي  م تلي   بيراتهم فيميا يتعليق بمسيتويات الثقية التنظيميية فيي 
المييدارس االبتدائييية بمدينيية تبييوك وقييد يعييود االتفيياق إليي  تشيياب  المنظمييات الحكومييية بالمملكيية 

سييواء كانييت  العربييية السييعودية ميين ناحييية تييأثير العوامييل ال ارجييية المحيطيية بمجتمييع الدراسيية،
العوامييل الدينييية، أو االجتماعييية، أو االقتصييادية، أو التعليمييية أو الثقافييية، أو التعليمييية، عليي  
هذه المنظمات التي تعمل فيي بيئية واحيدة وعلي  العياملين بهيذه المنظميات. وقيد تعيزى النتيجية 

ئييية نفسييها إليي  أن المعلمييين بم تليي   بييراتهم ي ضييعون للتعليمييات والظييرو  التعليمييية والبي
 لذلك لم تتأثر تقديرات المعلمين لمستوى الثقة التنظيمية بمتغير عدد سنوات ال برة.

 السادسالسؤال نتائ  
المدارس  يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلميهل نص السؤال: 

. عند مستوى المؤهل العلمي لمتغير تعزىمستويات الرضا الوظيفي  في االبتدائية بمدينة تبوك
 ؟ (0.05المعنوية )

لإلجابة عن هذا السؤال تم حسار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجية  كيل 
بعيد ميين أبعيياد الرضيا الييوظيفي والدرجيية الكلييية مين عينيية الدراسيية وفقييا للمؤهيل العلمييي وقييد تييم 

 توسيطين مسيتقلين تع للمقارنية بيين م" الكشي  عين داللية الفيروق بيين المتوسيطات ا تبيار
(Independent sample Ttest)( 11كما تتبين النتائ  في الجدول. ) 
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نتائ  ا تبار)ت( للفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستويات : (11جدول)
 الرضا الوظيفي في المدارس االبتدائية بمدينة تبوك وفقا لمتغير المؤهل العلمي

سط متو  المتغير االبعاد
 حسابي

انحرا  
 معيارج

درجة 
 الحرية

قيمة  قيمة عتع
 احتمالية

الرضا عن بيئة العمل 
 والقرارات التنظيمية

 0.82 3.80 بكالوريوس
373 3.158 0.002* 

 0.75 3.51 دراسات عليا
الرضا عن قيادة 

 المدرسة
 373 0.95 3.84 بكالوريوس

2.526 0.012* 
 0.92 3.57 دراسات عليا

ا عن المشر  الرض
 التربوج

 373 0.84 3.55 بكالوريوس
1.591 0.112* 

 0.85 3.39 دراسات عليا

 الرضا عن الزمالء
 373 0.85 4.15 بكالوريوس

1.605 0.109* 
 1.07 3.98 دراسات عليا

 الرضا الوظيفي ككل
 373 0.71 3.80 بكالوريوس

2.743 0.006* 
 0.73 3.57 دراسات عليا

 (0.05)حصائيا عند*دال إ
 ( إل  ما يلي :19تشير البيانات الواردة في الجدول رقم )

 ي ابعيياد )الرضييا عيين( فيي0.05المعنوييية )ات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى وجييود فييروق ذ -
وفقييا  الرضييا عيين قيييادة المدرسيية، الرضييا الييوظيفي ككييل( ،بيئيية العمييل والقييرارات التنظيمييية

البكيالوريوس ويمكين ان يعيود ذليك ان المعلميين مين  لمتغير المؤهل العلمي ولصالح مؤهيل
حملة المؤهل البكالوريوس يشعرون بالرضا عن بيئية العميل اكثير مين المعلميين الحاصيلين 
عليي  الدراسييات العليييا وربمييا يعييود ذلييك إليي  وجييود طمييوم لييدى المعلمييين ميين ذوج المؤهييل 

وضيع اقتصيادج أفضيل اةعل   للحصول عل  ترقيات والوصول إل  مناصر علييا لتحقييق 
عنيدهم حالية عيدم الرضيا وفي حالة عدم حصولهم عليها تبيدأ  يتناسر مع مؤهلهم العلمي.

 عن بيئة العمل والرضا الوظيفي بشكل عام. 
في ابعياد )الرضيا ( 0.05المعنوية ) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د -

ر المؤهيل العلميي مميا يشيير إلي  إن عن المشر  التربوج الرضا عن الزمالء( وفقا لمتغيي
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عينة الدراسة عل  اليرأم مين ا يتالفهم فيي المؤهيل العلميي إال إنهيم يتفقيون جميعيا علي  
مسييتويات )الرضييا عيين المشيير  التربييوج الرضييا عيين الييزمالء(  فييي المييدارس االبتدائييية 
ج بمدينة تبيوك وبينفس المسيتوى، وتفسير هيذه النتيجية بيأن ذليك يعيزى إلي  عيدم وجيود أ

، واسيت دام مبيدأ المسياواة فيي عيدد طبيعة عميل المعلميين حسير ميؤهالتهما تالفات في 
اةنصيييبة والترقييييات. وكيييذلك تعاميييل المشيييرفين ميييع المعلميييين علييي  اسييياس الكفييياءة فيييي 
التييدريس وليييس عليي  اسيياس مييؤهالتهم وهييذا يييؤدج فييي المحصييلة لرضييا المعلمييين عليي  

لك العالقة التيي تسيود بيين المعلميين المبنيية ا تال  مؤهالتهم عن المشر  التربوج وكذ
عليي  االحتييرام والتقييدير بغييض النظيير عيين المؤهييل تييؤدج لرضييا المعلمييين عليي  ا ييتال  

 . مؤهالتهم عن زمالئهم
 السابعالسؤال نتائج 

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات معلميهل  نص السؤال:
 ال برة التدريسية لمتغير تعزىمستويات الرضا الوظيفي  في المدارس االبتدائية بمدينة تبوك

 ؟ (0.05عند مستوى المعنوية )
( للتعيير  عليي  ANOVAتحليييل التبيياين اةحييادج ) رلالجابيية عليي  هييذا السييؤال تييم حسييا

 الفييروق ا حصيييائية بييين متوسيييطات اسييتجابات أفيييراد عينيية الدراسييية تبعييا لمتغيييير ال بييرة فيييي
 :، وذلك عل  النحو التاليارس االبتدائية بمدينة تبوكالمد الرضا الوظيفيمستويات 
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نتائ  تحليل التباين اةحادج للتعر  عل  الفروق ا حصائية بين متوسطات : (12جدول رقم )
في المدارس االبتدائية الرضا الوظي مستوياتاستجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير ال برة في 

 بمدينة تبوك

مجموع  ينمصدر التبا اةبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  
 المحسوبة

قيمة 
 احتمالية

الرضا عن بيئة العمل 
 والقرارات التنظيمية

 0.091 2 0.182 بين المجموعات
0.137 

 
0.872 

 0.664 372 247.024 دا ل المجموعات 
  374 247.206 الكلي

الرضا عن قيادة 
 المدرسة

 1.440 2 2.880 بين المجموعات
1.606 

 
0.202 

 0.897 372 333.536 دا ل المجموعات 
  374 336.416 الكلي

الرضا عن المشر  
 التربوج

 2.198 2 4.395 بين المجموعات
3.111 

 
0.046 

 
 0.706 372 262.786 دا ل المجموعات

  374 267.181 الكلي

 الرضا عن الزمالء
 0.698 2 1.396 بين المجموعات

0.820 
 

0.441 
 0.851 372 316.752 دا ل المجموعات 

  374 318.148 الكلي

 الرضا الوظيفي ككل
 0.540 2 1.081 بين المجموعات

1.033 
 

0.357 
 0.523 372 194.571 دا ل المجموعات 

  374 195.651 الكلي
ات دالليية إحصييائية ذ( إلي  عييدم وجييود فيروق 12تشيير البيانييات الييواردة فيي الجييدول رقييم )

في الميدارس االبتدائيية بمدينية تبيوك مستويات الرضا اليوظيفيي ( ف0.05معنوية )عند مستوى 
مما يشير إل  إن المعلميين علي  اليرأم مين  .لمتغير سنوات ال برةمن وجهة نظر المعلم يعزى 

رس االبتدائيية في الميدامستويات الرضيا اليوظيفيتفاوتهم في ال برة إال إنهم يتفقون جميعا عل  
ويعيزج ذليك إلي  أن نميط القييادة  يراعيي  بيرات المعلميين مين  .بمدينة تبيوك وبينفس المسيتوى

حير تفويض الصالحيات لذوج ال بيرة اةطيول، والتعاميل ميع المعلميين حسير الفيروق الفرديية 
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 و بييرتهم وقيييدراتهم ميين  يييالل حسيين التعاميييل معهييم، واسيييت دام اةسييالير الديمقراطيييية معهيييم
 .  لتالي هناك رضا من المعلمينوبا

 الدراسة توصيات
الثقة لدى لتقوية  القيم السلوكية واة القية دا ل المدرسة عزيز وفير دورات لتت .1

 .المعلمين بما يحقق الرضا الوظيفي
توفير مناخ تنظيمي مادج ومعنوج مناسر للمعلمين ةداء أعمالهم المدرسية من  .2

واالنضباط المدرسي، واقامة عالقات متوازنة مع  الل تحسين نظام البيئة المدرسية 
المجتمع المدرسي للمساهمة في عمليات حفظ النظام من  الل التعاون والمشاركة 
في القرارات المدرسية، وذلك من أجل تحسين الرضا الوظيفي للمعلمين وزيادة 

 دافعيتهم نحو العمل .
  الدراسة مقرتحات
وعالقتها بالنشاطات اة رى  ثقة التنظيميةإجراء دراسات مستقبلية في مجال ال .1

 ودوافع ا نجاز.كالقيادة، وات اذ القرار، وأداء العاملين، 
في   الثقة التنظيمية أثر ال صائص الش صية علاجراء دراسات مستقبلية في   .2

 .الميدان التربوج
 قائمة املصادر

 . القر ن الكريم 
 .صحيح الب ارج 
 . صحيح مسلم 
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 قائمة املراجع

مديرية التربية لوالية  –. أثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي دراسة حالة (2015مريم ) ،جراجةبر 
 . جامعة محمد خضير. بسكرة.رسالة ماجستيربسكرة. 

(. مستوى العدالة التنظيمية التي يمارسها مديرو المدارس الثانوية العامة 2012أماني عيسى ) ،البكار
رسالة ه بمستوى الثقة التنظيمية في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين. في محافظة عمان وعالقت

 . جامعة الشرق األوسط.ماجستير
عوامييا الرضييا اليييوظيفي لييدى معلمييي محافظييية (. 2014خالييد عوييييد ) ،والعنيي  ؛ محمييد عبيييداه ،الثبيتييي

لدوليية التربويية المجلية االقريات مين وجهية نظيردم دراسية ةدارة التربيية والتعلييم بمحافظية القرييات. 
 .118-99. ص ص6.ع3م .المت صصة

(. التحفي  وأثره على الرضا الوظيفي للمورد البشر  في المؤسسة االقتصادية)دراسة 2007ع يون)،  دية
 سكيكدة. الج ائر.  1955أوت 20. جامعة رسالة ماجستيروحدة نوميديا بقسنطينة(.  –حالة 

(. الرضا الوظيفي لدى معلمي المرحلة الثانوية في 2005الكساسبة، عبد الوداب )الطعاني، حسن؛ و 
المدارس الحكومية و الخاصة في محافظة العاصمة و العواما المؤثرة فيه )دراسة مقارنة(. 

 . 200-189(، ص ص 2)1، المجلة اةردنية في العلوم التربوية
ي دراسة ميدانية على جامعة (. العالقة بين الثقة التنظيمية وااللت ام التنظيم2014محمد جودت) ،فارس

. ص 2. ع22. ممجلة الجامعة ا سالمية للدراسات االقتصادية وا داريةاأل در بغ ة. 
 . 195-156ص
الرضا الوظيفي وعالقته بااللت ام التنظيمي لدى المشرفين التربويين (. 2009ايناس فؤاد) ،فلمبان

. جامعة ام القرى رسالة ماجستيرمكة المكرمة. والمشرفات التربويات بإدارة التربية والتعليم بمدينة 
 بمكة.

(. الثقة التنظيمية لدى مدير  ومديرات المدارس الثانوية العامة في األردن 2010سحر عيسى ) ،قموة
 وعالقتها بالروح المعنوية واألداء الوظيفي لدى معلميهم. عمان. دار اليراع للنشر والتو يع.

التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية وعالقتها بسلوك المواطنة  (. الثقة2014نوح، دوا ن محمد )
. جامعة أم القرى، مكة رسالة دكتوراه أير منشورةالتنظيمية للمعلمات بمدينة مكة المكرمة. 

 المكرمة: السعودية.
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نشير عميان. دار الييا ور  العلميية لل.القيادة وعالقتها بالرضا اليوظيفي(. 2010عادا عبدالر اق) ،داشم
 والتو يع. 
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