دور القيادة األخالقية يف تعزيز الثقة التنظيمية لدى العاملني ______________________________________________________

دور القيادة األخالقية في تعزيز الثقة التنظيمية لدى العاملين
دراسة حالة مؤسسة أشغال الكهربة (كهريف) " تقرت"-The role of ethical leadership in enhancing organizational trust
)-case study: Company of electrification works (Kahrif
» « Touggourtسلوى تيشات
كلية العلوم اإلقتصادية ،الت ارية ،وعلوم التسيري
تامعة قاصدي مرباا  ،ورقلة
salouatichat@yahoo.fr
ملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني القيادة األخالقية والثقة التنظيمية يف مؤسسة كهريف ،ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة
مشلت ( ) 58عبارة ،وذلك جلمع املعلومات األولية من عينة الدراسة ،ويف ضوء ذلك مت مجع البيانات وحتليلها ،واختبار فرضيات الدراسة من خالل استخدام
احلزمة اإلحصاايية للعلوم اجتتماعية ( )spssنساخة ،20حيث تكونت عينة الدراساة من ( )80عامل مبؤساساة كهريف ،ولتحقيق دهداف الدراساة واختبار
فرضياهتا ،مت اجستعانة بالعديد من األساليب اإلحصايية ،وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتايج دمهها :يوتد مستوى متوسط من القيادة األخالقية يف مؤسسة
كهريف ،الثقة يف الزمالء هو البعد السااايد يف مؤساسااة كهريف ،توتد عالقة ذات دجلة إحصااايية بني القيادة األخالقية والثقة التنظيمية يف مؤساسااة كهريف،
ج توتد فروق ذات دجلة إحصايية للثقة التنظيمية تعزى للمتغريات الدميغرافية (اجلنس ،املستوى التعليمي ،سنوات اخلربة) ما عدا متغري السن.
الكلمات المفتاحية :قيادة دخالقية ،ثقة تنظيمية ،مؤسسة كهريف.

Abstract:

This study aims to revealing the relationship between ethical leadership and organizational trust in
Kahrif foundation. To achieve the goal of the study, the researcher designed Questionnaire of (58) terms In
order to collect preliminary information from the sample of the study, In light of that, the information was
collected and analysed and then testing the hypothesis of this study through the use of statistical package
for social sciences (spss) version 20, Where the sample of the study consisted of (80) workers at the Kahrif
foundation. To achieve the objectives of the study and test its hypotheses, many statistical methods were
used. The study has reached several conclusions, the most important of which are: There is an average level
of ethical leadership in the Kahrif Foundation, Trust in colleagues is the dominant dimension in the Kahrif
foundation, There is a statistically significant relationship between moral leadership and organizational trust
in the Kahrif foundation, There are no statistically significant differences in organizational trust attributed
to demographic variables (gender, education level, years of experience) except the age variable.
Kewords: ethical leadership, organizational trust, Kahrif foundation.

مقدمة:
تعد القيادة توهر العملية اإلدارية وعنص ا ارا دس ا اااس ا اايا لن اا مجيع املنظمات باختالف دنواعها ،وهذا ما تعلها حتم ا ا ب مهية بالغة من
قبل العديد من الباحثني ،فالقيادة ج تقتص ا اار عل درد إص ا اادار األوامر والتعليمات للمردوس ا ااني ،بل تتعدى ذلك إىل حت يزهم ،ا ااحذ
مهمهم ،رفع روحهم املعنوية ،وإقامة تسا ا ا ا ااور التواصا ا ا ا اال والعالقات اإلنسا ا ا ا ااانية املتبادلة بني القيادة والعاملني يف املنظمة من دتل حتقيق
األهداف املنشودة.
وتعد املب ادئ األخالقية كالصا اادق ،األمانة ،العدالة ،املسا اااواة ،التواضا ااع...دداة القايد يف عملس لتكوه سا االوكا يس ا ا ا ااد بس يف ارسا اااتس
اإلدارية .ومبا ده السلوك اإلنساين يت ثر مبا رة باألخالق اليت هي من دهم مقومات اجملتمع الصاحل فقد زاد اجهتمام بالقيادة األخالقية
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نتي ة لظهور ا لعديد من األزمات يف القيادة يف كال اجملالني العام واخلاص ،وج ا ا ا ا ا ا ااك ده األخالق تعترب اورا للقيادة وذات دثر دكرب
عل آلياهتا ونتاي ها ،ومن دهم مثار القيادة األخالقية خلق الثقة التنظيمية لدى العاملني اليت تعترب عنصا ا ارا دس ا اااس ا اايا ب توفره يف دي
منظمة ترغب يف حتقيق مستويات عالية من األداء.
فالثقة هي عنص اار مهم يف حتقيق دهداف املنظمة ،فحينما يس ااود تو من الثقة ف ه دعم اااء املنظمة يس ااتأيعوه اإلفص اااا عن دفكارهم
ومشاعرهم ويتعاونوه مع بعمهم البعض .وتعود اجلذور التارخيية لنش ة موضوع الثقة إىل عقود بعيدة ارتبأت بنش ة اجملتمعات وتأورها
فهي قدمية قدم األ ا ا ااكال األوىل للروابط اإلنس ا ا ااانية ،يف حني ده اجهتمام العلمي بالثقة التنظيمية بدد يف بداية اخلمس ا ا ااينات بوصا ا ا ا ها
موضااوعا رييساايا يف علم الن س ،إذ ده األفراد خيتل وه يف ميولم للثقة بانخرين وده هذه امليول تنشا من م ولتهم املبكرة و ااخصاايتهم
وجتارهب م يف احلياة ،بينما ازداد اهتمام املداخل احلديثة يف ال كر اإلداري والتنظيمي مب هوم الثقة التنظيمية خالل تلك املرحلة ،حيث
دكدت النظرية  Zعل ثالثة مرتكزات دساسية تتمثل يف  :الثقة ،املهارة ،واملودة.
ولكي يكوه القايد فاعال ج بد لس ده يقوم بتحديد املهام والس االأات أله القيادة ج تعين القيام بكل اايء أله مس ااؤولياهتا ليس عمل
كل ا ا اايء ،ولكنها ردية إلماز العمل ويتحقق ذلك من خالل ت ويض العاملني األك اء بالسا ا االأات الالزمة ،وبالتاني يبعث الثقة بني
املوظ ني بعم ا ااهم البعض ،وبني العاملني واملدير ،كما ده اتص ا اااف القايد بالس ا االوكيات األخالقية علس ال ثقة انخرين ،وهو ما حيقق
ال ايدة لل ميع.
لذلك تاءت هذه الدراسا ا ااة كمحاولة للتعرف عل دور القيادة األخالقية يف تعزيز الثقة التنظيمية لدى العاملني يف مؤس ا ا اسا ا ااة د ا ا ااغال
الكهربة (املديرية لل نوب الشرقي بتقرت) ،وبناء عل ما سبق ميكن مرا اإل كالية التالية:
ما مدى مسامهة القيادة األخالقية يف تعزيز الثقة التنظيمية لدى العاملني يف مؤسسة كهريف؟
ومن دتل اإلتابة عل اإل كال املأروا مت مرا التسادجت ال رعية التالية :
 .1ما هو واقع تأبيق دبعاد القيادة األخالقية يف مؤسسة كهريف ؟
 .2ما مستوى تأبيق الثقة التنظيمية يف مؤسسة كهريف ؟
 .3ما مبيعة العالقة بني القيادة األخالقية والثقة التنظيمية يف مؤسسة كهريف ؟
 .4هل توتد فروق ذات دجلة إحصايية للثقة التنظيمية تعزى للمتغريات الدميغرافية (اجلنس ،السن ،مستوى التعليم ،سنوات اخلربة)
بناء عل إ كالية الدراسة ودسئلتها ال رعية فقد متت صياغة ال رضيات التالية :
 .1هناك مستوى مرت ع للقيادة األخالقية يف مؤسسة كهريف؛
 .2الثقة ب دارة املؤسسة هو البعد السايد لدى العاملني يف مؤسسة كهريف؛
 .3توتد عالقة ذات دجلة إحصايية بني القيادة األخالقية والثقة التنظيمية لدى العاملني يف مؤسسة كهريف؛
 .4ج توتد فروق ذات دجلة إحصايية للثقة التنظيمية تعزى للمتغريات الدميغرافية (اجلنس ،السن ،املستوى التعليمي ،اخلربة املهنية).
أولا -اإلطار النظري:
 -1مفهوم القيادة األخالقية:
تعود بداية األخالق إىل بداية النش ة الكونية ،فهي مرتبأة باإلنساه ،وقد ثبت ذلك بالشرع اإلسالمي يف قول الرسول صل
اهلل عليس وسا االم إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق  ،إه هذا احلديث يدل عل وتود األخالق قبل اإلسا ااالم ،وتاءت بعثة النى صا اال
اهلل عليس وسا االم لتعزيزها ،فقد كاه السا اابب وراء ماا الدعوة اإلسا ااالمية هو متسا ااكها باألخالق واملنظومة القيمية ،واليت كانت دسا اااس ااا
جنأالقها وسيادهتا عرب العصور .
دما القيادة األخالقية فتعرف عل دهنا:
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 التوضاي العملي للسالوك املناساب مبيعيا من خالل التصارفات الشاخصاية ،والعالقات الت اعلية ،وتعزيز هذا السالوك لدى العاملني1
من خالل اجتصال باجتاهني ،واختاذ القرار
 القيادة األخالقية هي دموعة من الس ا ا ا االوكيات واألفعال اليت يقوم هبا القايد جتاه العامل مس ا ا ا ااتخدما يف ذلك الوس ا ا ا ااايل والس ا ا ا اابل2
املاليمة اليت ميكن من خاللا إكساب العامل ال مايل األخالقية اليت جتعل منس إنسانا صاحلا جملتمعس وومنس
 تشا ااري القيادة األخالقية إىل ما يتسا اام بس املديروه والقادة من مبادئ وقيم دسا اااسا ااية كالنزاهة ،اجح ام ،والعدالة .اجح ام يتما اامنتقدير دفكار انخرين واح اهبم باعتبارهم بشرا ،وتستلزم العدالة ده يمع القايد قمايا العدالة اور اختاذ قراراتس ،عند توزيع املكافآت دو
3
توتيس العقوبات
من خالل التعاريف ا لس ا ا ا ا ا ا ااابقة ميكن تعريف القيادة األخالقية ب هنا :منط قيادي يرتكز عل إىل دخالقيات القادة ،وفيس نرى ده
األخالق ت وق م اهيم القوة والس ا ا ا االأة ،لتعزز اس ا ا ا ااتناد القايد والعاملني إىل مموحات وحاتات متبادلة ،وبالتاني ف ه القيادة األخالقية
هي ذلك النوع من القيادة الذي يسا ا ا ا ااتأيع ف يس القادة ده حيدثوا تغيريا اتتماعيا يلى احلاتات احلقيقية للتابعني .وتعد املبادئ األخالقية
دداة القايد يف عملس لتكوه سلوكا دصيال يف ارساتس اإلدارية ،حيث ده دمهية دخالقيات اإلدارة ترتع إىل دورها يف عملية القيادة الذاتية
وتوتيس سلوك القايد يف مؤسستس ،وحتقيق القيم األخالقية كالعدل ،املساواة ،اإلخالص ،النزاهة ،اجح ام ،التسام  ،الش اعة ،واجلدارة
بالثقة ...إخل.
 -2أهمية القيادة األخالقية:
إه التزام القادة باألخالقيات يعد عامال دس ا ا اااس ا ا اايا لن اا املنظمة ،حيث ده القيادة األخالقية تقود إىل بذل اجلهد ،وت دية العمل
4
ب مانة وحتمل املسؤولية ،وتظهر دمهية القيادة األخالقية من خالل ال وايد اليت حتققها:
✓ دعم الرضا واجستقرار لدى العاملني ،إذ تسود العدالة وي خذ كل ذي حق حقس ،ا عل العملني يشعروه بالرضا ؛
✓ توفري بيئة مناسبة تتسم بالعمل اجلماعي واألداء العاني واملتميز ؛
✓ زياد ة ثقة ال رد بن سس ،وباملنظمة وقايدها ا خي ض من حدة التوتر والمغوط الوظي ية ؛
✓ التقليل من السلوكيات غري املرغوبة ،كالتغيب ،دوراه العمل ،الصراع التنظيمي...إخل ؛
✓ تعزيز السلوكيات اإل ابية كالثقة التنظيمية ،الشعور باجنتماء ،الوجء ،املوامنة التنظيمية...إخ ؛
✓ بناء ثقافة متوازنة تراعي مأالب الك اءة ومأالب األخالقيات ،وإ ا ا اااعة قيم النزاهة والتواض ا ا ااع وال م ا ا اايلة يف العمل ،ومس ا ا اااعدة
انخرين ا يسهم يف إ اد مناخ دخالقي يف املنظمة.
 -3مصادر القيادة األخالقية:
هناك عدة مصادر للقيادة األخالقية ،ومن هذه املصادر نذكر ما يلي:
❖ املص ا ا ا ا ا ا اادر اجتتماعي  :تت ثر القيادة بعادات وتقاليد ودخالق اجملتمع ،ودعرافس ،ولذلك مد ده القايد يسا ا ا ا ا ا ااتمد العديد من قيمس
األخالقية من اجملتمع وعاداتس تقاليده؛
❖ املص ا اادر الديين :يعترب املص ا اادر الديين من دهم املص ا ااادر األخالقية اليت تنظم وتم ا اابط وتلف املهن والوظايف ،لذل مد ده القايد
األخالقي يستمد مباديس وقيمس من القيم الدينية واليت تظهر بشكل واض عل تصرفاتس وسلوكياتس مع من حولس؛
❖ املص اادر اجقتص ااادي :يركز هذا املركز عل الظروف اجقتص ااادية اليت يعيش ااس القايد ،ف ذا كاه يعيش ظروفا اقتص ااادية مقبولة ،ف نك
تتوقع منس احللي ب خالقيات رفيعة ،دما إذا كاه يعيش حالة اقتص ا ا ا ا ا ا ااادية متدنية فيتوقع منس اجءراف وعدم الوفاء بالتزاماتس ،ما علس
يسيء إىل عملس كقايد؛
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❖ املص ا اادر اإلداري والتنظيمي :يقص ا ااد بس البناء واجلو التنظيمي الذي يعمل فيس القايد ،بكل ما فيس من قوانني ودنظمة ،قيم ،وتقاليد
حتدد سلوك العاملني فيس وتوتس مسارهم؛
 -4أبعاد القيادة األخالقية:
تش ا ااري دبعاد القيادة إىل الصا ا ا ات اليت واخلص ا ااايهب اليت ب ده يتحل هبا القايد دو املدر األخالقي ،واليت ميكن توض ا اايحها
فيما يلي:
❖ الص ا ات الش ااخص ااية للمدير :هي دموع الص ا ات الش ااخص ااية اليت ينبغي ده تتوفر يف القايد األخالقي ليكوه قادرا عل الت اعل
اإل ايب مع مردوسيس ،واليت تعزز ثقتهم فيس ،مثل :الصدق يف املعاملة ،النزاهة ،األمانة ،حتمل مسؤولياتس جتاه دخأايس ،تقبل النقد...إخل
❖ الص ا ا ا ات اإلدارية للمدير :تتمثل يف دموع اخلصا ا ااايهب اإلدارية اليت متيز القايد األخالقي ،كحرصا ا ااس عل حتقيق دهداف املنظمة،
توزيع املهام عل املردوسني كل حسب قدراتس ورغباتس ،تش يع اإلبداع واجبتكار...إخل
❖ العالقات اإلنسااانية :يشااري هذا البعد إىل دهودات املدير لبناء العالقات اإلنسااانية مع املردوسااني واعتبارهم تزاء من دفراد عايلتس،
مثل :التعامل معهم بتواضع ،مشاركتهم دفراحهم ودحزاهنم ،مساعدهتم يف حل مشاكلهم ،مراعاة حاتاهتم وظروفهم..إخل
❖ العمل بروا ال ريق :من خالل تنمية روا املسؤولية اجلماعية واجلتزام لدى املردوسني ،تعزيز روا التعاوه والعمل اجلماعي ،تش يع
عملية اختاذ القرارات اجلماعية...إخل
❖ تأبيق العاادالااة التنظيميااة :من خالل احلرص عل عاادم التحيز يف تقييم األداء الوظي ي ومن املكااافااآت ،معاااقبااة املقص ا ا ا ا ا ا ارين يف
عملهم ،احلرص عل تأبيق العدالة يف من األعباء الوظي ية...إخل.

 -5الثقة التنظيمية:
إذا كانت الثقة التنظيمية واضحة يف الوقت احلاضر ،ف ه دمهيتها سوف تزداد يف املستقبل بشكل كبري ،نظرا ججتاه املنظمات
ءو العالقات امل توحة ،الياكل املرنة ،اجتصاااجت غري املبا اارة ،وزيادة اهتمامها باإلبداع والت ديد ،فقد دصااب موضااوع الثقة التنظيمية
موضا ااوع اهتمام الدراسا ااات اإلدارية وج سا اايما دراسا ااات السا االوك التنظيمي ،وفيما يلي سا اانتأرق إىل بعض اجلوانب الامة املتعلقة بالثقة
التنظيمية:

 -1-5مفهوم الثقة التنظيمية:
لقد دعأيت للثقة التنظيمية العديد من التعري ات نذكر منها ما يلي:
 الثقااة التنظيميااة هي عبااارة عن توقعااات ومعتقاادات ومش ا ا ا ا ا ا اااعر إ ااابيااة حيملهااا األفراد جتاااه املنظمااة اليت ينتموه إليهااا ،واملرتبأاة5
باملمارسات والسلوكيات اإلدارية املأبقة واليت روعي فيها اجلتزام بالقيم األخالقية واجبتعاد عن كل ما يمر باملصلحة املش كة
6
 دموع املعتقدات والقيم والتوقعات املش كة اليت تت اعل مع بناء املنظمة فتنتج قواعد السلوك رغبة اجملموعة دو ال رد ليكوه عرض ا ا ا ااة للت ثر ب فعال الأرف انخر يف ض ا ا ا ااوء ثقتس ب ه ذلك الأرف ذو نزعة تريية وموثوق بس،7
وكفء ،وصادق ،ومت ت
 الثقة هي حركة تتما ا ا ا اامن عمل تأوعي ما بني اثناه ،في ب عل األول ده يظهر ثقتس لكي يثق فيس انخر ،وإج فيبق اإلثنني8
فاقدين للثقة يف بعمهما البعض
من خالل ما س ا ا ا ا ا اابق ميكن القول ده الثقة التنظيمية هي اعتقاد ال ر دو اجملموعة ب ه انخرين س ا ا ا ا ا اايقوموه ب داء تهد ولهب
حسن النية منس م مع اجلتزامات الممنية منها والظاهرة ،وده يكوه صادقا يف دي م اوضات سبقت تلك اجلتزامات ،وعدم دخذ
مزايا إضافية إه دتيحت لس ال رصة لذلك ،وعموما م هوم الثقة يعكس مخس حقايق هي:
• اإلحساه :دي عور مرف ما ب ه الأرف انخر حيسن إليس وميده بالعأف ؛
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• اجعتمادية :ويشري درتة اعتماد مرف عل مرف آخر ؛
• اجلدارة :دي امتالك اخلربة ،املعرفة ،واملهارة؛

• األمانة :دي خصية وسالمة ونزاهة ومصداقية الشخهب املؤمتن؛
• اجن تاا :دي عدم ح ب املعلومات عن انخرين.

 -2-5أهمية الثقة التنظيمية:
إه دمهية الثقة التنظيمية دكدها الكثري من الباحثني والكتاب ،وقد كاه يف مقدمتهم Likert,McGregor, Argyris
الذين ددركوا دمهية بناء الثقة التنظيمية داخل املنظمة ،وميكن ذكر هذه األمهية فيما يلي:
✓ الثقة عنصر مهم وضروري لتكوين العالقات التعاونية يف املنظمة ،فهي تش ع عل اجستقرار والرضا بني دعماء املنظمة ؛
✓ تساعد الثقة التنظيمية عل التقليل من الصراعات التنظيمية ؛
✓ تعمل الثقة التنظيمية عل تقليل الرقابة املبا رة والتوتيس املستمر يف العمل اإلداري ؛
✓ ختلق الثقة التنظيمية األماه املس ا ا ا ااتقبلي بني دمراف التعامل ،وهذا يعود إىل اخلربة امل اكمة بني األمراف حول س ا ا ا االوكيات بعم ا ا ا ااهم
لآلخر؛
✓ تؤدي الثقة التنظيمية إىل خلق السا ا االوكيات اإل ابية لدى العاملني ،كاجلتزام التنظيمي ،السا ا االوك اإلبداعي ،األداء الوظي ي ،املوامنة
التنظيمية نتي ة للشعور باجنتماء إىل املنظمة ؛
✓ الثقة التنظيمية عامل دساسي ل هم السلوك اجلماعي وال ردي داخل املنظمة ؛
✓ الثقة التنظيمية تقلل من السلوكيات السلبية كدوراه العمل ،الصراع ،الغياب ،النزاع اجتتماعي...إخل
✓ الثقة عنصا اار هام من عناصا اار الثقافة التنظيمية ،فحينما يسا ااود تو من الثقة ف ه األفراد ي صا ااحوه عن دفكارهم ومشا اااعرهم ويعاوه
بعمهم بعما ،ويتعلموه معا ،فالثقة التنظيمية بني األفراد واجلماعات تعد عامال دساسيا يف يف عملية التأوير والتغيري املنظم القايم عل
دس ااس متينة وثابتة ،وقد تتزعزع ثقة ال رد باملنظمة عند ااعوره دهنا ج تقدر تهوده يف العمل ،وج تكافؤه بعدالة ،وبالتاني ف ه املنظمات
ذات املسااتوى املتدين من الثقة تعاين من ضااعف اجتصاااجت والتعاوه واجلتزام لدى موظ يها ،لذا ت را عل العامل رقابة صااارمة ح
يكوه دداده عل النحو املألوب.
وتت اوز مزايا وفوايد الثقة التنظيمية كل ما سا ا ا ا ا ا اابق فهي تؤدي ديم ا ا ا ا ا ا ااا إىل رفع الروا املعنوية لزفراد وتقبلهم للتغيري والت ديد وزيادة
اندفاعهم ورغبتهم يف العمل ،كما دهنا تؤدي إىل املشاااركة ال اعلة يف اختاذ القرارات وإىل الت اعل الصااادق والص اري وتبادل انراء رية
وموضوعية وت ويض الصالحيات وحسن استخدامها ،9والشكل املواني يوض آثار الثقة التنظيمية:
الشكل رقم ( :)01آثار الثقة التنظيمية.
ت ويض الصالحيات

تبادل انراء

الت اعل الصادق والصري
املشاركة ال

اعلة يف اختاذ القرارات

الرغبة يف العمل

تقبل التغيري والت ديد

حتقيق األهداف
المص دددر :امد م م ااي الكس اااس اابة ،عبري ،ود ال اعوري ،قض ددايا معا ددرة في اإلدارة (بناء قدرت حاس ددمة لنجا
األعمال) ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،األرده ،2010 ،ص.254
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 -3-5قواعد الثقة التنظيمية :
حتتاج الثقة التنظيمية إىل دموعة من القواعد اليت ب مراعاهتا لباء تو تس ا ااوده الثقة ويص ا ااعب اخ اقس دو زعزعتس ،وفيما يلي دهم هذه
10
القواعد :
✓ عدم اإلفراط يف الثقة بانخرين ،مبعىن دنس ليس من المروري لل رد ده يثق يف دفراد آخرين ج يعرفهم تيدا؛
✓ ادودية األهداف ،دي انس عل املنظمة املعتمدة عل الثقة التنظيمية ده تصمم عملها مبا يتناسب مع دتواء الثقة امليدانية ،ده تمع
حاادودا للثقااة التنظيميااة ح ميكن حتااديااد ماادى قاادرة العاااملني والتزامهم بتحقيق الثقااة والاادفاااع عنهااا ،ح تتمكن املنظمااة فيمااا بعااد
بالقيام بالرقابة بعد التن يذ ومن مث تقومي النتايج؛
✓ الثقة تتألب احلزم؛
✓ الثقة تتألب التكامل التنظيمي ،دي تكامل دهداف التنظيمات الصغرية مع دهداف التنظيمات الكبرية؛
✓ الثقة تتألب القدرة عل التعلم والتكيف؛
✓ الثقة تتألب تعددية يف القادة؛
✓ الثقة فيها نوع من التناقض ،مبعىن دنس من الس ا ا ا ا ا ا اال ده حتأم الثقة إذا مت الذهاب إليها إذا مت بنادها بأرق غري متوقعة ،كما دنس من
السهل بنادها واحملافظ عليها بدوه ضحايا للت كري السأحي والميق؛
✓ الثقة تعزز باجتصال ،وهذا يشري إىل دمهية اجتصال يف إحداث وبناء الثقة التنظيمية.

 -4-5أبعاد الثقة التنظيمية:
هناك العديد من الدراسات اليت تناولت دبعاد الثقة التنظيمي ،ولكن معظمها يركز عل ثالثة دبعاد نذكرها فيما يلي:
❖ الثقة باملش ا ا ارفني :تتمثل يف تلك التوقعات اإل ابية الواثقة للمردوسا ا ااني جتاه مشا ا اارفهم يف العمل وفقا للعالقات املتبادلة بني الأرفني،
حيث ده األمانة واجساتقامة هي ةة دسااساية وحتمية للقيادة فعندما يثق األفراد بالقايد ف هنم يرغبوه يف ده يكونوا موع دمره ألهنم عل
ثقة ب ه حقوقهم ومص ا ا ا ا ا اااحلهم لن يتم هدرها دو املس ا ا ا ا ا ااامل هبا ،فمن غري املنأقي دو احملتمل ده يتبع األفراد من يرونس غري دمني دو يرونس
11
مستغال ومستبدا.
❖ الثقة بزمالء العمل :يقص ا ا ا ا ا ا ااد هبذا البعد العالقات التعاونية املتبادلة وامليل اإل ايب بني األفراد العاملني من حيث اجعتماد املتبادل
واج ا اك يف األفكار واملعلومات بني مجيع األمراف مبا يس اااهم يف حتقيق دهداف املنظمة ،ولقد دص اابحت الثقة يف زمالء العمل دمرا يف
غاية األمهية بالنس ا ا ا اابة للمنظمات احلديثة مع تزايد اعتمادها عل العمل اجلماعي يف ا ا ا ااكل فرق عمل ،لذا فالثقة مألوبة ب عل ت ثريها
12
الكبري عل دداء ال ريق .
❖ الثقة ب دارة املنظمة :بعدما زاد الوعي ب مهية املورد البشا ا ا ا ا ا ااري ك هم مورد يف املنظمة باعتباره مص ا ا ا ا ا ا اادر ل بداع واجبتكار ،ددركت
املنظمات ده م احها مرتبط هبذا املورد ،ولذا فهي مأالبة بتوميد العالقة بس ،وبالتاني فالثقة املتبادلة بني الأرفني جبد ده تكوه موتودة،
فنقهب الثقة عل العاملني بال قيمة ،كما ده انعدام هذه األخرية عل األفراد ي ماالوه مصاااحلهم الشااخصااية عل مصاااحل املنظمة ،ومن
13
مث ينخ ض مستوى وجيهم لا.
وهناك من يعترب الثقة التنظيمية دهنا مص ا اادر للميزة التنافس ا ااية ،فهي تس ا اااهم يف بناء ردمل املال ال كري يف املنظمات ،كما دهنا تؤدي إىل
القناعة التامة باجلتزام التنظيمي ،والوجء ،وحتقيق مرونة عالية يف العمل.
ثانيا -الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات:

سيتم من خالل الدراسة امليدانية الكشف عن واقع تأبيق القيادة األخالقية الداعمة لبناء الثقة التنظيمية يف مؤسسة ،وذلك من خالل
الكشف عن الدور اإل ايب الذي تلعبس القيادة األخالقية يف دعم وتعزيز الثقة التنظيمية لدى املؤسسة ال الدراسة.
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 -1منهجية الدراسة الميدانية:
مت اجعتماد عل املنهج الوصا ي التحليلي ،وعل منهج دراسااة حالة ،من دتل اإلتابة عل اإل ااكالية املأروحة ،وكذا اختبار فرضاايات
الدراسة.
 -1-1مجتمع وعينة الدراسة:
ت لف دتمع الدراس ااة من العاملني يف مؤسا اس ااة (كهريف) ،فرع تقرت والبال عددهم  110عامل ،حيث مت دخذ عينة عشا اوايية قدرها
 100عامل من اجملتمع املستهدف ،ووزعت عليها اجستبانة ،ومت اس تاع  91استبانة 80 ،استبانة فقط منها قابلة للتحليل.

 -2-1أداة الدراسة:
مت اجعتماد عل اجستبياه ك داة جلمع البيانات واملعلومات الالزمة عن عينة الدراسة ،ولذا مت تصميم استمارة تممنت 58
فقرة ،مشلت توانب املوض ااوع ودبعاده ،كما كانت األس اائلة لا إتابات مغلقة ،من خالل اجعتماد عل مقيامل ليكارت اخلماس ااي ،وقد
مت تقسيم اجستبياه إىل ثالثة دتزاء ،وذلك كما يلي:
 اجلزء األول :خاص باملعلومات الشخصية والوظي ية (اجلنس ،السن ،املستوى التعليمي ،اخلربة املهنية)؛ اجلزء الثاين :خاص ب بعاد القيادة األخالقية :الصا ا ات الش ااخص ااية ( 07فقرات) ،الصا ا ات اإلدارية ( 09فقرات) ،العالقاتاإلنسانية ( 07فقرات) ،العمل بروا ال ريق (  09فقرات) ،ارسة العدالة التنظيمية ( 06فقرات)؛
 اجلزء الثالث :خاص ب بعاد الثقة التنظيمية :الثقة بزمالء العمل ( 05فقرات) ،الثقة ب دارة املنظمة( 08فقرات) الثقة باملشا ا ا ا ا ا اارف( 07فقرات).
جتدر اإل ااارة إىل دننا اس ااتخدمنا مقيامل ليكارت اخلماس ااي يف دداة الدراس ااة ،حيث منحت الدرتات دو األوزاه (،3 ،4 ،5
 )1 ،2إىل (موافق بشدة ،موافق ،اايد ،غري موافق ،غري موافق بشدة).
 -3-1دق أداة الدراسة:
مت اختبار الص اادق الظاهري ألداة الدراس ااة من خالل عرض ااها عل دموعة من األس اااتذة احملكمني يف دال التخص ااهب ،ومت تعديلها
وفقا للمالحظات املقدمة ،لتصب األداة يف صورهتا النهايية مناسبة لتحقيق دهداف الدراسة.
كما مت حساب معامل دل اكرونباخ لقيامل مدى ثبات دداة الدراسة ،والنتايج موضحة يف اجلدول رقم (:)01
الجدول رقم ( :)01نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة (معامل ألفاكرونباخ)

ح م العينة

عدد ال قرات

دل اكرونباخ

80

58

0.975

املصدر :من إعداد الباحث باجعتماد عل ورتات برنامج .SPSS

تظهر النتايج ده معامل دل اكرونباخ بل  ،0.975وهي نس اابة مقبولة إحص اااييا ،وهذا ما يبني ده إتابات دفراد عينة الدراس ااة تتص ااف
بالثبات ،مبعىن دنس إذا دعيد توزيع اجستبياه عل ن س العينة ويف ن س الظروف ف ه نسبة  % 97.5سيعيدوه ن س إتاباهتم األوىل.

 -4-1األساليب اإلحصائية المستخدمة:
مت القيام بتحليل البيانات األولية حتليال تدوليا باس ااتخدام احلزمة اإلحص ااايية لتأبيقات العلوم اجتتماعية ( )SPSSنس ااخة
 ،20ومتت اجستعانة باألساليب اإلحصايية التالية:
 معامل الثبات ( ،)Cronbach’s Alphaللتعرف عل صدق الدراسة وثباهتا؛ -النسب املئوية والتكرارات؛
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 املتوسأات احلسابية واجءرافات املعيارية ،لوصف إتابات عينة الدراسة؛ اختبااار ( ) Kologorov-Smirnovجختبااار ماادى إتباااع البيااانااات للتوزيع الأبيعي ،للت ا كااد من إمكااانيااة تأبيق األدواتاإلحصايية املستخدمة؛
 دالة اجءدار اخلأي البسيط بأريقة املربعات الصغرى ملعرفة مبيعة العالقة بني املتغريين التابع واملستقل؛ اختبااار ( ) t-testو حتلياال التباااين األحااادي من دتاال معرفااة ال روق يف إتااابااات دفراد العينااة حول الثقااة التنظيميااة تبعااا للمتغرياتالدميغرافية.
 -2خصائص عينة الدراسة:

الجدول رقم ( :)02الخصائص الشخصية والوظيفية للعينة

املتغري

ال ئات

اجلنس
السن

املستوى التعليمي

اخلربة املهنية

التكرار

النسبة املئوية

ذكر

60

75

دنث

20

25

دقل من 30سنة

17

21.3

من 30إىل  40سنة

36

45

من 41إىل دقل من 50سنة

17

21.3

دكثر من  50سنة

10

12.5

دقل من ثانوي

17

21,3

ثانوي

35

43.8

شهادة ليسانس

22

27.5

دراسات عليا

6

7.5

دقل من  05سنوات

22

27.5

من  05إىل 10سنوات

25

31.3

من 11إىل 20سنة

18

22.5

دكثر من 20سنة

15

18.8

المصدر :من إعداد الباحث باجعتماد عل ورتات spss

يتم ا من اجلدول دعاله ده عدد الذكور دكرب من عدد اإلناث ،حيث بلغت نس اابة الذكور  %75مقابل  %25بالنس اابة ل ناث،
وهذا قد يكوه راتع إىل مبيعة نشاااط املؤساسااة ال الدراسااة ،دما بالنساابة للساان فيظهر من خالل اجلدول دعاله ده دكرب عدد من دفراد
عينة الدراسااة ت اوا دعمارهم ما بني  30إىل  40ساانة ،وهذا يشااري إىل ده املؤس اسااة ال الدراسااة تقوم بتوظيف الشااباب من دتل دداء
مهامهم عل دكمل وتس ،كما يظهر ن س اجلدول ده نساابة  %43.8من دفراد العينة لدهم مسااتوى ثانوي تليها نساابة  %27.5من
دفراد العينة حيملوه ا ااهادة ليس ا ااانس وهذا يعين ده املؤسا ا اس ا ااة ال الدراس ا ااة ج متتلك عماج ذوي مس ا ااتوى تعليمي عال ،دما بالنس ا اابة
لس اانوات اخلربة فيش ااري اجلدول دعاله ده املؤس اس ااة ال الدراس ااة لا عمال ميتلكوه خربة ج ب مل هبا ،إذ عادت دكرب نس اابة من دفراد عينة
الدراسة وهي  %31.3إىل من خربهتم تنحصر بني  05سنوات و  10سنوات.

 -3تحديد اتجاهات إجابات أفراد العينة لمتغيرات الدراسة:
ملعرفة واقع ارسة القيادة األخالقية والثقة التنظيمية لدى العاملني مبؤسسة كهريف ،اعتمد الباحث عل حساب املتوسأات
احلسابية واجءرافات املعيارية لذه املتغريات ،حيث مت اجعتماد عل مول ال ئات كالتاني:
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 [ ]1.80-1درتة ضعي ة تدا ]2.60 -1.81[ -درتة ضعي ة  ]2.61-3.40[ -درتة متوسأة[ ]4.20-3.41درتة مرت عة  ]4.21-5[ -درتة مرت عة تدا. -1-3تحديد اتجاهات أفراد العينة للقيادة األخالقية:

أ .و ف إجابات عينة الدراسة نحو البعد األول (الصفات الشخصية للمدير):
ميكن تلخيهب النتايج املتحصل عليها اخلاصة بالبعد األول يف اجلدول التاني:
الجدول رقم ( :)03وجهة نظر المستجوبين نحو بعد الصفات الشخصية للمدير
الرقم

الفقرة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الدرجة

01

يتحرى املدير الصدق يف التعامل مع العاملني

3.45

1.189

مرت عة

02

يتحل بالنزاهة واألمانة جتاه العمال

3.48

1.10

مرت عة

03

يتحمل املسؤولية جتاه دخأايس

3,47

1.26

مرت عة

04

يتحمل النقد البناء بصدر رحب

3.27

1.34

متوسأة

05

ي ي بالوعود اليت يقأعها

3.53

1.16

مرت عة

06

يلتزم الرفق يف التعامل مع انخرين

3.35

1.35

متوسأة

07

يقوم باملهمات املوكلة إليس ب خالص

3.77

1.10

مرت عة

المجموع

3.47

1.21

مرتفعة

املصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عل ورتات.spss

يتم ا من اجلدول رقم (  ) 04ده مسااتوى البعد األول (الص ا ات الشااخصااية للمدير) يف مؤس اسااة كهريف كاه مرت عا بدجلة متوسااأس
احلس ا ا ا ا ااايب الذي بل ( )3.47واءراف معياري ( ،)1.21حيث احتلت ال قرة األخرية من فقراتس املرتبة األوىل مبتوس ا ا ا ا ااط حس ا ا ا ا ااايب بل
( ، )3.77واءراف معياري( ،)1.10يف حني احتلت ال قرة الرابعة من فقراتس املرتبة األخرية مبتوسا ا ا ااط حسا ا ا ااايب بل ( )3.27واءراف
معياري ()1.34
ب .و ف إجابات عينة الدراسة نحو البعد الثاني (الصفات اإلدارية للمدير):
ميكن تلخيهب النتايج املتحصل عليها اخلاصة بالبعد الثاين يف اجلدول التاني:

الجدول رقم ( :)04وجهة نظر المستجوبين نحو بعد الصفات اإلدارية للمدير.

الرقم

الفقرة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الدرجة

08

يعمل جبد لتحقيق ردية املؤسسة ودهدافها

3.61

1.185

مرت عة

09

يلتزم بتأبيق القوانني والتعليمات المابأة املعمول هبا

3.60

1.15

مرت عة

10

يست يد من مالحظات انخرين يف تأوير ددايس

3.37

1.20

متوسأة

11

يش ع العمال عل اإلبداع والت ديد

3.41

1.33

مرت عة

12

يوزع املهام عل العمال وفق قدراهتم ورغباهتم

3.27

1.21

متوسأة

13

يشرك العاملني يف التخأيط وصناعة القرارات

3.27

1.16

متوسأة

14

يقدم الدعم واملساندة ملن حيتاتها من العمال

3.26

1.11

متوسأة

15

يتخذ القرارات مبوضوعية

3.21

1.15

متوسأة

16

يقدم التسهيالت الالزمة للعمال لتن يذ مهامهم

3.32

1.20

متوسأة

المجموع

3.36

1.19

متوسطة

املصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عل ورتاتspss

يتم ا ا من اجلدول رقم (  )05ده مس ااتوى البعد الثاين (الص ا ا ات اإلدارية للمدير) يف مؤس ا اس ااة كهريف كاه متوس ااأا بدجلة متوس ااأس
احلس ا ا ا ا ا ااايب الذي بل ( )3.36واءراف معياري ( ،)1.19حيث احتلت ال قرة األوىل من فقراتس املرتبة األوىل مبتوس ا ا ا ا ا ااط حس ا ا ا ا ا ااايب بل
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( ، )3.61واءراف معياري ( ،)1.18يف حني احتلت ال قرة الثامنة من فقراتس املرتبة األخرية مبتوس ا ااط حس ا ااايب بل ( )3.21واءراف
معياري (.)1.15
ت .و ف إجابات عينة الدراسة نحو البعد الثالث (العالقات اإلنسانية):
ميكن تلخيهب النتايج املتحصل عليها اخلاصة بالبعد الثالث يف اجلدول التاني:

الجدول رقم ( :)05وجهة نظر المستجوبين نحو بعد العالقات اإلنسانية.

الرقم

الفقرة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الدرجة

17

يتعامل مع العمال بتواضع واح ام

3.67

1.08

مرت عة

18

يقدر ظروف العمال ويراعي حاتاهتم ومشاعرهم

3.93

4.68

مرت عة

19

يشارك العمال يف مناسباهتم اجتتماعية

3.70

1.17

مرت عة

20

حيافظ عل األسرار اخلاصة بالعمال

3.55

1.17

مرت عة

21

يتسام مع العمال قدر اإلمكاه

3.43

1.23

مرت عة

22

ينصت للعمال بكل انتباه

3.32

1.30

متوسأة

23

يراعي اجحتياتات الشخصية للعاملني

3.40

1.20

متوسأة

المجموع

3.57

1.69

مرتفعة

املصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عل ورتاتspss

يتم ا من اجلدول رقم (  ) 05ده مسااتوى البعد الثالث (العالقات اإلنسااانية) يف مؤس اسااة كهريف كاه مرت عا بدجلة متوسااأس احلسااايب
الذي بل ( )3.57واءراف معياري ( ،)1.69حيث احتلت ال قرة الثانية من فقراتس املرتبة األوىل مبتوس ا ا ا ا ااط حس ا ا ا ا ااايب بل (، )3.93
واءراف معياري( ،)4.68يف حني احتلت ال قرة الس ا ااادس ا ااة من فقراتس املرتبة األخرية مبتوس ا ااط حس ا ااايب بل ( )3.32واءراف معياري
(.)1.30
ث .و ف إجابات عينة الدراسة نحو البعد الرابع (العمل برو الفريق):
ميكن تلخيهب النتايج املتحصل عليها اخلاصة بالبعد الرابع يف اجلدول التاني:

الجدول رقم ( :)06وجهة نظر المستجوبين نحو بعد العمل برو الفريق.
الرقم

الفقرة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الدرجة

24

يعزز ثقة العمال بزماليهم ومديرهم

3.08

1.25

متوسطة

25

ينمي روا املسؤولية واجلتزام لدى العمال

3.28

1.15

متوسطة

26

يوض للعمال دمهية تكامل األدوار

3.23

1.15

متوسطة

27

يوفر املناخ املناسب للتواصل وتنسيق العمل بني العمال

3.27

1.25

متوسطة

28

يقدر آراء العمال ودفكارهم ويستثمرها لصاحل العمل

3.39

1.23

متوسطة

29

ينسب الن اا واجماز جلميع العمال

3.50

1.17

مرتفعة

30

يدعم العمل بروا ال ريق بني العمال

3.49

1.15

مرتفعة

31

يقرب وتهات النظر بني العمال

3.31

1.09

متوسطة

32

ينمي مهارة صناعة القرارات اجلماعية بني العمال

3.31

1.19

متوسطة

المجموع

3.31

1.04

متوسطة

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجاتspss

يتم ا ا ا من اجلدول رقم (  )06ده مسا ا ااتوى البعد الرابع (العمل بروا ال ريق) يف مؤس ا ا اسا ا ااة كهريف كاه متوسا ا ااأا بدجلة متوس ا ااأس
احلس ا ااايب الذي بل ( )3.31واءراف معياري ( ،)1.04حيث احتلت ال قرة الس ا ااادس ا ااة من فقراتس املرتبة األوىل مبتوس ا ااط حس ا ااايب بل
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( ، )3.50واءراف معياري( ،)1.17يف حني احتلت ال قرة األوىل من فقراتس املرتبة األخرية مبتوسا ا ا ااط حسا ا ا ااايب بل ( )3.08واءراف
معياري (.)1.25
ج .و ف إجابات عينة الدراسة نحو البعد الخامس (ممارسة العدالة التنظيمية):
ميكن تلخيهب النتايج املتحصل عليها اخلاصة بالبعد اخلامس يف اجلدول التاني:

الجدول رقم ( :)07وجهة نظر المستجوبين نحو ممارسة العدالة التنظيمية.

الرقم

الفقرة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الدرجة

33

يتوخ العدالة يف توزيع األعباء الوظي ية

2.95

1.16

متوسأة

34

حياسب املقصر يف العمل بأريقة عادلة

3.28

1.19

متوسأة

35

يلتزم العدل يف تقييم دداء العاملني

3.18

1.17

متوسأة

36

يتخذ قرارات العمل بدوه حتيز

3.15

1.10

متوسأة

37

يلتزم بالعدالة يف تقدمي املكافآت

3.13

1.16

متوسأة

38

يت نب ده تت ثر عملية تقييم األداء بالعالقات الشخصية

3.20

1.17

متوسأة

المجموع

3.14

1.58

متوسطة

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجاتspss

يتم ا من اجلدول رقم (  ) 07ده مس ااتوى البعد اخلامس ( ارس ااة العدالة التنظيمية) يف مؤس اس ااة كهريف كاه متوس ااأا بدجلة متوسااأس
احلس ا ا ا ا ا ااايب الذي بل ( )3.14واءراف معياري ( ،)1.58حيث احتلت ال قرة الثانية من فقراتس املرتبة األوىل مبتوس ا ا ا ا ا ااط حس ا ا ا ا ا ااايب بل
( ، )3.28واءراف معياري( ،)1.16يف حني احتلت ال قرة األوىل من فقراتس املرتبة األخرية مبتوسا ا ا ااط حسا ا ا ااايب بل ( )2.95واءراف
معياري (.)1.19
 -2-3تحديد اتجاهات أفراد العينة اتجاه الثقة التنظيمية:
أ.

و ف إجابات عينة الدراسة نحو البعد األول (الثقة بالزمالء):
ميكن تلخيهب النتايج املتحصل عليها اخلاصة بالبعد األول يف اجلدول التاني:

الجدول رقم ( :)08وجهة نظر المستجوبين نحو الثقة بالزمالء

الرقم

الفقرة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الدرجة

01

دستأيع اجعتماد زمالء العمل لتنوع مهاراهتم ومعارفهم

4.02

0.63

مرت عة

02

زماليي يف العمل يقدموه ني العوه ويساندونين بدوه دي مقابل

3.96

0.89

مرت عة

03

زماليي يف العمل حيبوه لآلخرين ما حيبوه ألن سهم

3.92

0.75

مرت عة

04

زماليي يف العمل يقيموه معي اتصاجت سعيا لزيادة الثقة املتبادلة بيننا

3.93

0.75

مرت عة

05

د عر ب ه زماليي يعتربوه املشاكل اليت تواتهين وك هنا مشاكلهم اخلاصة

3.66

0.91

مرت عة

المجموع

3.89

0.79

مرتفعة

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجاتspss

يتم ا من اجلدول رقم (  )08ده مسااتوى البعد األول (الثقة بزمالء العمل) يف مؤس اسااة كهريف كاه مرت عا بدجلة متوسااأس احلسااايب
الذي بل ( )3.89واءراف معياري ( ،)0.79حيث احتلت ال قرة األوىل من فقراتس املرتبة األوىل مبتوسا ا ا ا ااط حسا ا ا ا ااايب بل (، )4.02
واءراف معياري( ،)0.63يف حني احتلت ال قرة األخرية من فقراتس املرتبة األخرية مبتوسا ا ا ا ا ا ااط حسا ا ا ا ا ا ااايب بل ( )3.66واءراف معياري
(.)0.91

ب .و ف إجابات عينة الدراسة نحو البعد الثاني (الثقة بإدارة المنظمة):
ميكن تلخيهب النتايج املتحصل عليها اخلاصة بالبعد األول يف اجلدول التاني:
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الجدول رقم ( :)09وجهة نظر المستجوبين نحو الثقة بإدارة المنظمة.
الرقم

الفقرة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الدرجة

06

تقدم إدارة املنظمة املساعدة والعوه جلميع العاملني

3.35

1.07

متوسأة

07

إدارة املنظمة تنظر بعني اجعتبار ملصاااحل العاملني عند اختاذ القرارات س اواء اخلاصااة 3.14
هبم ،دو املتعلقة باملنظمة

1.08

متوسأة

08

إدارة املنظمة تأالب قوق العاملني إذا ما هدرت تلك احلقوق

3.18

1.06

متوسأة

09

تس ااع إدارة املنظمة إلقامة اجتص اااجت وتوس اايعها بني مجيع العاملني س ااعيا لل هم 3.15
املش ك

1.10

متوسأة

10

إدارة املنظمة تتعامل بصدق ونزاهة مع مجيع العاملني

3.06

1.16

متوسأة

11

إدارة املنظمة حتاول إ راك العاملني بكل القمايا اليت ختصهم

3.10

1.18

متوسأة

12

تأبق إدارة املنظمة األنظمة والقوانني واللواي عل مجيع العاملني بعدالة

3.08

1.12

متوسأة

13

متن إدارة املنظمة فرص ال قية جلميع العاملني

3.06

1.26

متوسأة

المجموع

3.14

1.12

متوسطة

املصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عل ورتاتspss

يتم ا ا ا من اجلدول رقم (  )09ده مس ا ااتوى البعد الثاين (الثقة ب دارة املنظمة) يف مؤس ا ا اس ا ااة كهريف كاه متوس ا ااأا بدجلة متوس ا ااأس
احلس ا ا ا ا ا ااايب الذي بل ( )3.14واءراف معياري ( ،)1.12حيث احتلت ال قرة األوىل من فقراتس املرتبة األوىل مبتوس ا ا ا ا ا ااط حس ا ا ا ا ا ااايب بل
( ، )3.35واءراف معياري( ،)1.07يف حني احتلت ال قرتني اخلامسة والثامنة من فقراتس املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بل ()3.06
واءراف معياري ( )1.16و ( )1.26عل التواني.

ت .و ف إجابات عينة الدراسة نحو البعد الثالث (الثقة بالمشرف):
ميكن تلخيهب النتايج املتحصل عليها اخلاصة بالبعد الثالث يف اجلدول التاني:

الجدول رقم ( :)10وجهة نظر المستجوبين نحو الثقة بالمشرف

الرقم

الفقرة

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

الدرجة

14

معرفة املشرف بت اصيل عملس جتعلين دثق بس

3.63

0.98

مرت عة

15

مشريف يف العمل تدير بالثقة ويت اعل بسرعة مع زمالء العمل

3.62

1.01

مرت عة

16

مشريف يف العمل حيب لآلخرين ما حيب لن سس

3.46

1.12

مرت عة

17

مشريف يف العمل يعترب مشاكل انخرين مشاكلس ويوليها ن س اجهتمام

3.35

1.06

متوسأة

18

يس ا ا ا ا ا ااع مش ا ا ا ا ا ااريف دايما لتعزيز نقاط اجت اق مع اجلميع واجبتعاد عن نقاط
3.48
اجختالف

1.06

مرت عة

19

يلى مشريف احتياتايت الشخصية ويرفع من روحي املعنوية

3.37

1.06

متوسأة

20

د عر بالثقة مبشريف يف العمل ألنس حيسن التعامل مع العاملني

3.41

1.17

مرت عة

المجموع

3.47

1.06

مرتفعة

املصدر :من إعداد الباحث اعتمادا عل ورتاتspss

يتما من اجلدول رقم (  )10ده مساتوى البعد الثالث (الثقة باملشارف) يف مؤساساة كهريف كاه مرت عا بدجلة متوساأس احلساايب الذي
بل ( )3.47واءراف معياري ( ،)1.06حيث احتلت ال قرة األوىل من فقراتس املرتبة األوىل مبتوس ااط حس ااايب بل ( ، )3.63واءراف
معياري( ،) 0.98يف حني احتلت ال قرة الرابعة من فقراتس املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بل ( )3.35واءراف معياري (.)1.06

 -4اختبار وتحليل فرضيات الدراسة:

 -1-4اختبار الفرضية األولى :هناك مستوى مرت ع من القيادة األخالقية يف مؤسسة كهريف.
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جختبار هذه ال رضية قمنا ساب املتوسأات احلسابية لكل بعد من دبعاد القيادة األخالقية ،وحساب املتوسط احلسايب العام فكانت
النتايج كما هي موضحة يف اجلدول التاني:
الجدول رقم ( :)11التجاه العام ألفراد عينة الدراسة نحو القيادة األخالقية.
البعد

املتوسط احلسايب

اجءراف املعياري

الدرتة

 -1الص ات الشخصية للمدير

3.47

1.21

مرت عة

 -2الص ات اإلدارية للمدير

3.36

1.19

متوسأة

 -3العالقات اإلنسانية

3.57

1.69

مرت عة

 -4العمل بروا ال ريق

3.31

1.04

متوسأة

 -5ارسة العدالة التنظيمية

3.14

1.58

متوسأة

اجملموع

3.37

1.34

متوسطة

المصدر :من إعداد الباحث بناء على مخرجات spss

يتم ا ا من اجلدول رقم ( )11ده اججتاه العام ألفراد عينة الدراس ااة ءو القيادة األخالقية كاه متوس ااأا ،وهذا بدجلة املتوس ااط احلس ااايب

العام الذي بل ( )3.37باءراف معياري قدره ( ،)1.34وهذا ما ين ي صحة ال رضية األوىل اليت م ادها" :هناك مستوى مرتفع من
القيادة األخالقية في مؤسسة كهريف".

 -3-4اختبار الفرضية الثالثة :الثقة ب دارة املنظمة هو البعد السايد يف مؤسسة كهريف.
جختبار هذه ال رض ااية قمنا س اااب املتوس ااأات احلس ااابية لكل بعد من دبعاد الثقة التنظيمية ،وحس اااب املتوس ااط احلس ااايب العام فكانت
النتايج كما هي موضحة يف اجلدول التاني:
الجدول رقم ( :)12التجاه العام ألفراد عينة الدراسة نحو الثقة التنظيمية.

البعد

املتوسط احلسايب

اجءراف املعياري

الدرتة

 -1الثقة يف الزمالء

3.89

0.79

مرت عة

 -2الثقة يف اإلدارة

3.14

1.12

متوسأة

 -3الثقة يف املشرف

3.47

1.06

مرت عة

اجملموع

3.5

0.99

متوسطة

املصدر :من إعداد الباحث بناء عل ورتات spss

يتم ا ا من اجلدول رقم ( )12ده اججتاه العام ألفراد عينة الدراس ااة ءو القيادة األخالقية كاه متوس ااأا ،وهذا بدجلة املتوس ااط احلس ااايب
العام الذي بل ( ، )3.37كما بل املتوسا ا ا ا ا ااط احلسا ا ا ا ا ااايب لبعد الثقة يف الزمالء ( )3.98باءراف معياري ( ،)0.79ا يعين دنس البعد
السايد يف مؤسسة كهريف ،يف حني بل املتوسط احلسايب لبعد الثقة يف إدارة املنظمة ( )3.47واءراف معياري ( )1.06وهو مستوى
متوسط ،وهذا ما ين ي صحة ال رضية الثانية اليت م ادها " :الثقة بإدارة المنظمة هو البعد السائد في مؤسسة كهريف .

 -4-4اختبار الفرضية الثالثة :توتد عالقة ذات دجلة إحصايية بني القيادة األخالقية والثقة التنظيمية.
قب ا اال اختب ا ااار ه ا ااذه ال رض ا ا ا ا ا ا اي ا ااة مت الت ا ا ك ا ااد من ده البي ا ااان ا ااات تتبع التوزيع الأبيعي من خالل اسا ا ا ا ا ا ااتخ ا اادام اختب ا ااار Smirnov
 ، Kolomogoroوهذا ما يوضحس اجلدول رقم ()13 :Kolmogorov-Smirnovاختبار الجدول رقم ()13

تابع

مستقل

80
68,9750
14,79734

80
128,5125
36,55445

N
Moyenne
Ecart-type

Paramètres normauxa,b
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,058
,046
-,058
,517
,952

,100
,075
-,100
,898
,395

Absolue
Positive
Négative
Z de Kolmogorov-Smirnov
)Signification asymptotique (bilatérale
les
plus
extrêmes

Différences

املصدر :ورتات spss

وضحت نتايج اجلدول رقم ( )13ده قيمة مستوى الدجلة بالنسبة للمحور األول (املتغري املستقل) بلغت ( ،)0.395كما بلغت قيمة
مستوى الدجلة بالنسبة للمحور الثاين (املتغري التابع) بلغت ( ،)0.952وكالمها دكرب من مستوى الدجلة املعتمد يف الدراسة (،)0.05
ما يعين ده البيانات تتوزع مبيعيا ،وعليس ميكن تأبيق اجختبارات املعلمية عل الدراسة.
ميكن اختبار ال رضااية الثالثة من خالل حتليل اجءدار اخلأي البساايط باسااتخدام مريقة املربعات الصااغرى عند مسااتوى الدجلة ،0.05
حيث املتغري املستقل هو القيادة األخالقية ،واملتغري التابع هو الثقة التنظيمية ،وهذا ما يوضحس اجلدول رقم ()14
الجدول رقم ( :)14الرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
R-deux Erreur standard de
l'estimation

ajusté

10,49201

,497

R R-deux

Modèl
e

,504

,710a

1

مستقل a. Valeurs prédites : (constantes),
املصدر :ورتات .spss

يتم ا ا ا ا ا ا ا من اجلادول دعاله ده معاامال اإلرتبااط اخلأي بني القياادة األخالقياة والثقاة التنظيمياة هو ( ،)71%دي ده هنااك ارتبااط قوي
بينهمااا ،وماادى التقاادير املتغري التااابع هو ( ،)50.4%مبعىن ده  %50.4من التغريات اليت حتاادث يف الثقااة التنظيميااة يرتع للقيااادة
األخالقية ،والنسبة املتبقية  %49.6يرتع لعوامل دخرى.

• تباين خط اإلنحدار :
Sig.

D

,000b

79,137

الجدول رقم ( :)15تحليل تباين خط اإلنحدار.
ddl Moyenne des
carrés

des
carrés

Modèle Somme

8 711,537

1

8 711,537

Régression

110,082

78

8 586,413

Résidu

79

17 297,950

Total

a. Variable dépendante :تابع
b. Valeurs prédites : (constantes),مستقل

1

املصدر :ورتات spss

يوض اجلدول السابق حتليل تباين خط اجءدار ،حيث يدرمل مدى ماليمة خط اءدار املعأيات وفرضيتس الص رية اليت تنهب عل ده
خط اجءدار ج ياليم املعأيات املقدمة ،من اجلدول السابق مد:
 دموع مربع ا ا ااات اجء ا ا اادار  ، 8 711,537ودرت ا ا ااة حري ا ا ااة البواقي  ،8 586,413دموع املربع ا ا ااات الكلي:17 297,950؛
 درتة حرية اجءدار  ،1درتة حرية البواقي  78؛ معدل مربعات اجءدار  ،8 711,537معدل مربعات البواقي 110,082؛ -قيمة اختبار حتليل التباين خلط اجءدار  79,137؛
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 مستوى دجلة اجختبار  0.000وهو دقل من مستوى دجلة ال رضية الص رية  ، 0.05فنرفمها ،وبالتاني خط اجءدار ياليماملعأيات.
• دراسة معامالت خط النحدار:
Sig.

t

,000

7,433

,000

8,896

الجدول رقم ( )15قيم معامالت خط النحدار.

Coefficients
standardisés

Coefficients non standardisés

Bêta

A Erreur standard

,710

Modèle

4,313

32,057

)(Constante

,032

,287

مستقل

1

a. Variable dépendante :تابع
املصدر :ورتات .spss

يتم من اجلدول السابق ده:
 مقأع خط اإلءدار ( )32.057الذي ميثل  aمن معادلة اخلط املستقيم y= a+bx؛ ميل خط اجءدار بالنسبة للمتغري املستقل القيادة األخالقية b=0.287؛ نتي ة اختبار tعل فرضية ميل خط اجءدار للمتغري املستقل  ،8.896ومقأع خط اجءدار 7.433؛ عند دراس ا ااة قيم  sigمد 0.000:بالنس ا اابة ملقأع خط اجءدار ،وهي مقبولة ألهنا ج حتقق ال رض ا ااية الص ا ا ا رية و 0.000للمتغرياملستقل ألهنا حتقق ال رضية البديلة ،وبالتاني تصب معادلة خط اجءدار كما يلي:
Y= 32.057+0.287x

وبالتاني نسااتنتج ده القيادة األخالقية ثؤثر عل الثقة التنظيمية ،وهذا ما يثبت صااحة ال رضااية الرابعة القايلة " :توجد عالقة ذات دللة

إحصائية بين القيادة األخالقية والثقة التنظيمية".

 -4-4اختبار الفرضد د د ددية الرابعة :ج توتد فروق ذات دجلة إحص ا ا ا ا ااايية للثقة التنظيمية تعزى للمتغريات الدميغرافية (اجلنس ،الس ا ا ا ا اان،
املستوى التعليمي ،سنوات اخلربة)
جختبار ال رضية الرابعة قمنا باجعتماد عل اختبار ( )T-testوحتليل التباين األحادي وذلك كمايلي:

• اختبار وتحليل الفرضية الفرعية األولى :ج توتد فروق ذات دجلة إحصايية للثقة التنظيمية تعزى ملتغري اجلنس.

الجدول رقم ( : )16نتائج اختبار  T-testحول الثقة التنظيمية تبعا لمتغير الجنس.

Test-t pour égalité des moyennes
Différence
Ecart-type
3,84391
3,00554

Différence
moyenne

ddl

Sig.
)(bilatérale

t

,83333

,829

78

,217

,83333

,783

55,766

,277

املصدر :ورتات spss
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يتما ا ا ا ا من اجلدول دعاله ده قيمة مس ا ا ا ااتوى الدجلة ملتغري اجلنس هو ( )0.829وهو دكرب من مس ا ا ا ااتوى الدجلة املعتمد يف الدراس ا ا ا ااة

( ،)0.05وهو ما يثبت ص ا ااحة ال رض ا ااية ال رعية الثالثة القايلة  ":ل توجد فروق ذات دللة إحصد ددائية للثقة التنظيمية تعزى لمتغير
الجنس".

• اختبار وتحليل الفرضية الفرعية الثانية :ج توتد فروق ذات دجلة إحصايية للثقة التنظيمية تعزى ملتغري السن.
تابع

الجدول رقم ( : )17نتائج اختبار التباين األحادي حول الثقة التنظيمية تبعا لمتغير السن.

F Signification
,003

5,094

ddl Moyenne des
carrés
965,350
189,499

3
76
79

des
carrés

Somme

2 896,049
14 401,901
17 297,950

Inter-groupes
Intra-groupes
Total

املصدر :ورتات spss

يتم ا ا ا من اجلدول دعاله ده قيمة مس ا ا ااتوى الدجلة ملتغري الس ا ا اان هو ( )0.003وهو دص ا ا ااغر من مس ا ا ااتوى الدجلة املعتمد يف الدراس ا ا ااة

( )0.05وهو ما ين ي ص ا ا ااحة ال رض ا ا ااية ال رعية الثانية القايلة  ":ل توجد فروق ذات دللة إحص د ددائية للثقة التنظيمية تعزى لمتغير
السن".

• اختبار وتحليل الفرضية الفرعية الثالثة :ج توتد فروق ذا ت دجلة إحصايية للثقة التنظيمية تعزى ملتغري املستوى التعليمي.
تابع

الجدول رقم ( :)18نتائج اختبار التباين األحادي حول الثقة التنظيمية تبعا لمتغير المستوى التعليمي

F Signification
,467

,858

ddl Moyenne des
carrés
188,930
220,147

3
76
79

des
carrés

Somme

566,789
16 731,161
17 297,950

Inter-groupes
Intra-groupes
Total

املصدر :ورتات.spss

يتم ا من اجلدول دعاله ده قيمة مسااتوى الدجلة ملتغري املسااتوى التعليمي هو ( )0.467وهو دكرب من مسااتوى الدجلة املعتمد يف
الدراس ااة ( ،)0.05وهو ما يثبت ص ااحة ال رض ااية ال رعية الثالثة القايلة  ":ل توجد فروق ذات دللة إحصددائية للثقة التنظيمية تعزى
لمتغير المستوى التعليمي".

• اختبار وتحليل الفرضية الفرعية الرابعة :ج توتد فروق ذات دجلة إحصايية للثقة التنظيمية تعزى ملتغري سنوات اخلربة.
تابع

الجدول رقم ( :)19نتائج اختبار التباين األحادي حول الثقة التنظيمية تبعا لمتغير سنوات الخبرة

F Signification
,109

2,089

ddl Moyenne des
carrés
439,316
210,263

3
76
79

des
carrés

Somme

1 317,949
15 980,001
17 297,950

املصدر :ورتات .spss
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يتم ا من اجلدول دعاله ده قيمة مسااتوى الدجلة ملتغري ساانوات اخلربة هو ( )0.109وهو دكرب من مسااتوى الدجلة املعتمد يف الدراسااة

( ،)0.05وهو ما يثبت صا ااحة ال رضا ااية ال رعية الرابعة القايلة  ":ل توجد فروق ذات دللة إحص ددائية للثقة التنظيمية تعزى لمتغير
سنوات الخبرة".

خال ة:

لقد حاول الباحث من خالل هذه الدراسا ا ااة البحث يف العالقة بني القيادة األخالقية والثقة التنظيمية يف مؤس ا ا اسا ا ااة كهريف،
ويف ضوء ذلك توصل الباحث إىل دموعة من النتايج ميكن إبرازها فيما يلي:

• هناك مستوى متوسط للقيادة األخالقية يف مؤسسة كهريف؛
• الثقة يف الزمالء هو البعد السايد يف مؤسسة كهريف؛

• توتد عالقة خأية مردية قوية بني القيادة األخالقية والثقة التنظيمية يف مؤسسة كهريف؛
• توتد عالقة ذات دجلة بني القيادة األخالقية والثقة التنظيمية يف مؤسسة كهريف؛

• ج توتد فروق ذات دجلة إحصااايية للثقة التنظيمية تعزى للمتغريات الدميغرافية (اجلنس ،املسااتوى التعليمي ،ساانوات اخلربة ) ماعدا
متغري السن.
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