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 1تأثري الثقة التنظيمية على إندماج العاملني يف صناعة األدوية مبصر
 
 

 2دينا حلمي عباس د. 

 القاهرة - فرع البنات – األزهر جامعة  -كلية التجارة

 

تهدف الدراسة إىل التعرف عىل طبيعة العالقة بني الثقة التنظيمية وإندماج العاملني بشقيه الوظيفي والتنظيمي، لدي عينة 
مفةةردة مةةن العةةاملني يف   369من العاملني يف رشكات صناعة األدوية بقطاع األعامل العام. وقد تكونت عينة الدراسةةة مةةن  

 العمةة ( زمةةال  يف  الثقةةة، العليا  اإلدارة يف  الثقة) الثقة التنظيميةأبعاد تؤثر  رت أهم النتائج:رشكات صناعة األدوية. وقد أظه
ال توجد عالقة تأثري ذات داللة بينام .  يف الرشكات مح  الدراسة  الوظيفيبإندماج العاملني    تأثرياً ذا داللة إحصائية يف الشعور

 اإلدارة يف  الثقةةة) الثقةةة التنظيميةةةأبعةةاد كام تةةؤثر  الوظيفي.وإندماج العاملني  املبارش املرشف  يف  الثقة بعد  إحصائية بني
 . يف الرشةةكات محةة  الدراسةةة التنظيميإندماج العاملني تأثرياً ذا داللة إحصائية يف الشعور ب املرشف املبارش( يف  الثقة، العليا 

  التنظيمي.وإندماج العاملني  العم   زمال  يف  الثقة بعد  ال توجد عالقة تأثري ذات داللة إحصائية بنيبينام 

 الثقة التنظيمية، إندماج العاملني، رشكات صناعة األدوية. :الكلامت املفتاحية

 

تعد الثقة التنظيمية من املفاهيم اإلدارية الحديثة، فهي أحد الدعائم األساسية لتحقيق الفعالية التنظيمية 
وامليزة التنافسية للمنظامت، هذا باإلضافة إيل أهميتها يف زيادة فةةرا النجةةال والنمةةو التنظيمةةي وزيةةادة 

التنظيمية من أبرز سامت املناخ التنظيمةةي (. فالثقة  2014اإللتزام وسلوكيات املواطنة التنظيمية )رضوان،  
الصحي، فهي تؤدي إىل تشجيع الحوار البنا  وإبدا  الرأي للوصول إىل ح  املشةةكالت، وكةةذلم تنميةةة رول 

راع ةالعم  الجامعي. كام أن غياب الثقة التنظيمية يؤثر سلباً يف العم  حيةةت تكةةش الشةةكوي ويةةزداد الصةة 
املسئولية، ويضعف التواصةة ، وتحيةةد املنظمةةة عةةن تحقيةةق أهةةدافها   التنظيمي، ويتجنب العاملني تحم 

. لذا فإن املنظامت ذات املستويات العليا من الثقة التنظيمية هةةي أكةةش نجاحةةاً (Yilmaz, 2008) يلامز  
ومرونة وأكش إبداعاً من املنظامت التي يكون فيها مستويات أق  من الثقةةة التنظيميةةة  ديةةركس وفةةرين  

(Dirks & Ferrin, 2002) . 
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، فلقد بةةرز (Jose& Mampilly, 2014)وعلم النفس التنظيمي وتنمية املوارد البرشية  جوزيه ومامبييل  
إندماج العاملني كواحد من أكرب التحديات يف مجال االعامل اليوم. ومةةع التعقيةةدات واللةةوائر الصةةارمة يف 
العديد من املنظامت، سيستمر إندماج العاملني ميث  تحدي للمةةنظامت يف املسةةتقب . باإلضةةافة إىل ذلةةم، 

ة لك  من املنظمة والعاملني، وذلم لتحقيق األهةةداف واليايةةات فإن إندماج العاملني يعد أمراً بالغ األهمي
حيت يكلف املوظفني غري املندمجني: الرشةةكات   .التنظيمية والحفاظ عىل حيوية املنظمة وبقائها وربحيتها

 "Billion 64.8"  دوالر سنوياً، ويف اململكة املتحدة يكلفون رشكاتهم حةةواىل 350Billionاألمريكية حواىل  
فقط من قوة العم  لديها إندماج لذا تقدر اإلنتاجية املفقودة بنحو   "%9"سنوياً، أما يف اليابان فإن    دوالر

232 Billion"  ًأوزبورن وحمود     دوالر سنويا(Osborne & Hammoud, 2017)   ويلينج & بريثال  &

(Wellins & Bernthal, 2015) إدراك مةةدي قيمةةتهم داخةة  . كةةام أن العمةة  الهةةادف ميكةةن األفةةراد مةةن
املنظمة، ويؤدون وظائفهم بحامس وتفاين، ويجعلهم مندمجني مام ينعكس بشك  كبري عىل زيادة األربال 

 واإلنتاجية ورضا العمال .

ويعترب سوق الدوا  املرصي يف مطلع القرن الواحد والعرشين من أهم األسواق االسرتاتيجية الهامةةة، حيةةت 
هلم للدوا  يف الرشق األوسط. ويةةؤثر قطةةاع األدويةةة عةةيل صةةحة األفةةراد وعةةيل تعد مرص أكرب منتج ومست

االقتصاد القومي حيت يساهم بعوائد اقتصادية، سوا  يف مجال اإلنتاج أو املبيعات أو الصادرات أو غريهةةا 
 ةمةةا بةةني الثقةةة التنظيميةة لةةذا فةةإن هةةذا الدراسةةة ترصةةد العالقةةة . (2018 )سامل،من املؤرشات االقتصادية 

وهةةذا للكشةةف عةةن دور الثقةةة التنظيميةةة يف تحقيةةق   )كمتيري تابع(  وإندماج العاملني)كمتيري مستق (  
 .رشكات صناعة األدوية بقطاع األعامل العاميف  إندماج العاملني، وذلم لعينة من العاملني

 ، وذلم عيل النحو التايل:إىل ثالث مجموعاتتصنيف البحوث والدراسات السابقة تم 

من  تأثري الثقة التنظيمية عيل االلتزام التنظيمى (Helmiati et al., 2018)تناولت دراسة هلميايت وزمالؤا  
  309خالل الصمت التنظيمي والرضا الوظيفي بني األكادميني يف إندونيسيا. وقد  ةةارك يف هةةذا الدراسةةة  

مفردة من العاملني يف مؤسسات التعليم العاىل بالقطاع الخاا. وتوصلت الدراسة إىل أن الثقة التنظيميةةة 
ثري سةةلبى عةةيل الرضةةا الةةوظيفى لها تأثري سلبي عيل الصمت التنظيمي، كةةام أن الصةةمت التنظيمةةي لةةه تةةأ 

وااللتزام التنظيمي، فاألفراد ذوي الثقة املنخفضة مييلون إىل الصمت يف املنظمة وعدم الرضا عةةن الوظيفةةة 
كام أن التةةزامهم مةةنخفا. باإلضةةافة إىل ذلةةم، تشةةري النتةةائج إىل أن تةةأثري الثقةةة التنظيميةةة عةةيل االلتةةزام 

 ت التنظيمي والرضا الوظيفي.التنظيمى يتأثر بشك  غري مبارش بالصم
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( أثر الدعم التنظيمي املدرك كمتيري وسيط عيل قيم الثقة التنظيمية 2018أبو حشيش،  وفحصت دراسة )
الرول   –الكياسة    –اللطف    –وسلوك املواطنة التنظيمية بأبعادها الخمسة يف جامعة األقيص وهي )اإليثار  

ولقةةد طبقةةت عةةيل عينةةة مةةن العةةاملني يف الجامعةةة بلةةغ وعةةي الضةةمري(.  –السلوك الحضاري    –الرياضية  
ي لقيم الثقةةة ة( مبحوثاً. وتوصلت الدراسة إىل أن مستوي تصورات العاملني يف جامعة األقص149عددهم )

التنظيمية السائدة جا ت بدرجة متوسطة، ودرجة مامرسة العاملني لسلوك املواطنة التنظيمية جا  بدرجة 
هم للدعم التنظيمي جةةا  بدرجةةة مرتفعةةة، كةةام أ ةةارت النتةةائج إىل أن الةةدعم  متوسطة، أما مستوي إدراك

التنظيمي املدرك يتوسط بشك  كيل العالقة ما بني قةةيم الثقةةة التنظيميةةة وسةةلوك املواطنةةة التنظيميةةة يف 
عاد اللطف والكياسة(، يف حني يتوسط بشك  جزيئ العالقة ما بني قيم الثقة التنظيمية وأب  –بعدي )اإليثار  

 وعي الضمري( لسلوك املواطنة التنظيمية. –السلوك الحضاري  –)الرول الرياضية 

 ملرشف( إىل التعرف عيل درجة الثقة التنظيمية بأبعادها املختلفة )الثقة يف ا2017)عبد الله، سعت دراسة 
املبارش، الثقة يف زمال  العم ، الثقة يف اإلدارة العليا( لدي أعضا  هيئة التدريس ومعةةاونيهم بجامعةةة بنةةي 
سويف، وكذلم الوقةةوف عةةيل درجةةة االنيةةامس الةةوظيفي لةةديهم، كةةام تهةةدف إىل إبةةراز تةةأثري املتيةةريات 

عةةن العالقةةة بةةني الثقةةة   الشخصية والوظيفية عيل درجة الثقة التنظيمية واالنيامس الةةوظيفي، والكشةةف
ولقةةد أجريةةت الدراسةةة عةةىل التنظيمية بأبعادها املختلفة من جهة واالنيامس الوظيفي من جهةةة أخةةري. 

أعضا  هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة بني سويف. وكشفت النتائج عن ارتفاع درجة   مفردة من 334 
س ومعاونيهم، وكذلم ارتفاع درجةةة االنيةةامس الثقة التنظيمية بأبعادها املختلفة لدي أعضا  هيئة التدري

الوظيفي، كام تبني وجود تأثري للمتيريات الشخصية والوظيفيةةة عةةيل درجةةة الثقةةة التنظيميةةة واالنيةةامس 
الوظيفي، وأخرياً تبني وجود عالقة معنويةةة ذات داللةةة إحصةةائية بةةني الثقةةة التنظيميةةة مبختلةةف أبعادهةةا 

 واالنيامس الوظيفي.

إىل التعرف عيل التحلي  النظري ملفهوم  (Yilmaz & Atalay, 2009)  من يلامز وأتاالي هدفت دراسة ك
الثقة يف الحياة التنظيمية، حيت متت دراسة املفاهيم األساسية، وأبعاد الثقةةة التنظيميةةة، والعوامةة  التةةي 

حيوية الالزمةةة لنجةةال تتسبب يف الثقة التنظيمية. ولقد توصلت الدراسة إىل أنه ال بد من توافر العنارص ال
أي منظمة مث : تقاسم املعلومات، وفرق العم ، االلتزام التنظيمةةي، ومتكةةني املوظةةف، والرضةةا الةةوظيفي، 
وسةةلوك املواطنةةة التنظيميةةة، والعدالةةة التنظيميةةة، وكةةذلم وورة تعزيةةز عوامةة  الثقةةة بةةني املةةديرين 

 واملرؤوسني.

بالتعرف عيل طبيعة العالقة بني التمكني النفيس وك  من االلتزام التنظيمي  (2018)العتيبي،  قامت دراسة  
واإلندماج يف العم  لدي عينة من العاملني يف رشكات التأمني الخاصة مبدينة الرياض، وكذلم التعرف عةةيل 

لتمكني النفيس يف التنبؤ بااللتزام التنظيمي واإلندماج يف العم . وقةةد تكونةةت عينةةة مدي مساهمة أبعاد ا
  موظفاً يعملون يف رشكةةات التةةأمني الخاصةةة. وأظهةةرت النتةةائج وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة 221الدراسة من  

ي ةمكني النفسموجبة بني التمكني النفيس: وك  من االلتزام التنظيمي واإلندماج يف العم ، كام أن متيري الت
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أسهم بنسبة دالة إحصائياً يف التنبؤ بك  من االلتزام التنظيمي واإلندماج يف العم  لدي العاملني يف رشكات 
التأمني الخاصة، وكذلم تبني وجود تأثري ذي داللة إحصائية لثالث من أبعةةاد التمكةةني النفيسةة يف كةة  مةةن 

تيةةب مةةن حيةةت قةةوة التةةأثري: املعنةةي، والكفةةا ة، االلتزام التنظيمةةي واإلنةةدماج يف العمةة  وهةةي عةةيل الرت 
 واالستقاللية الذاتية، يف حني مل تثبت معنوية بعد  التأثري .

بتحديد العالقةةة بةةني النتةةائج السةةلوكية  (Kosar& Naqvi, 2016)وإهتمت دراسة ك  من كوسار ونقفي 
للعام  )سلوك املواطنة التنظيمية، وسلوك مشاركة املعرفة( والتمكني النفيس وذلم من خالل فحص الدور 

  مفةةردة مةةن العةةاملني يف 300العضو. ولقد أجريت الدراسة عيل  -الوسيط إلندماج العاملني وتبادل القائد
. وتشري النتائج إىل أن التمكني النفيس يؤثر بشك  إيجايب عيل سةةلوك وظائف ورشكات مختلفة يف باكستان

املواطنة التنظيمية وسلوك مشاركة املعرفة، باإلضافة إىل ذلم ، يتوسط إندماج العاملني جزئيًا العالقةةة بةةني 
التمكني النفيس وسلوك املواطنة التنظيمية ويتوسط بشك  كامةة  بةةني التمكةةني النفيسةة وسةةلوك مشةةاركة 

العضةةو ال -عرفة. كام تبني أن التمكني النفيس يؤثر بشك  إيجايب عيل إندماج العاملني، بينام تبادل القائدامل

 يتوسط العالقة بني التمكني النفيس وإندماج العاملني.

إىل توضير تةةأثري إدارة املواهةةب يف إنةةدماج العةةاملني بشةةقيه الةةوظيفي   (2013)مريس،  كام هدفت دراسة  
 االعةةتامد وعرب. ال أم العالقة هذا يتوسط واالرسة العم  بني التوازن متيريديد ما إذا كان والتنظيمي، وتح

 الزقازيق، جامعة مبستشفيات العاملني االطبا  من مفردة "225" قوامها عينة عىل متت ميدانية دراسة عىل
 مةةن كةة  يف تةةؤثر  املواهب إدارةأن  النتائج أفادت املسار، وتحلي  البسيط االنحدار اسلويب وعرب استخدام

 أن النتائج أيضةةا أوضحت كام  الدراسة، مح  باملستشفيات العاملني لألطبا  والتنظيمي الوظيفي اإلندماج
 الةةوظيفي بشةةقيه العةةاملني وإنةةدماج املواهةةب ادارة بني العالقة يتوسط واالرسة العم  بني التوازن متيري

 .والتنظيمى

عةةيل إختبةةار  ةةوذج ألسةةبقيات ونةةواتج إنةةدماج العةةاملني يف العمةة   (Saks, 2006)وركزت دراسة ساكس 
. وذلةةم مةةن خةةالل عيل أساس نظرية التبةةادل االجتامعةةيبنوعيه: اإلندماج الوظيفي، واإلندماج التنظيمي  

لت نتةةائج مفردة يعملون يف وظةةائف ومةةنظامت مختلفةةة. ولقةةد توصةة   "102"دراسة ميدانية أجريت عيل  

الدراسة إىل وجود فروق معنوية بني ك  من اإلندماج الوظيفي واإلندماج التنظيمي، وأن الدعم التنظيمي 
املدرك يتنبأ بك  من االندماج الوظيفي، واإلندماج التنظيمي يف العم . وخصائص الوظيفة تتنبأ باإلندماج 

 الوظيفي، والعدالة اإلجرائية تتنبأ باإلندماج التنظيمي.

إىل فحص تأثري بيئة العم  والحوافز والثقةةة  (Simbolon et al., 2018)هدفت دراسة سيمبولون وزمالؤا 
دونيسيا. وتوصةةلت موظف يف جاكرتا بان  394"التنظيمية عيل إندماج العاملني، وقد أجريت الدراسة عيل  

الدراسة إىل عدة نتائج، أهمها: أن بيئة العم  لها أثر إيجايب مبارش عيل إندماج العةةاملني، كةةام أن الحةةوافز 
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والثقة التنظيمية لهام تأثري إيجايب مبارش عيل إندماج العاملني، هذا باإلضافة إىل وجود عالقة إيجابيةةة بةةني 
 ك  من بيئة العم  والثقة التنظيمية.

إىل فحص العالقة بني الثقة التنظيمية وإنةةدماج  (Ugwu et al.,  2014)نام سعت دراسة أوجو وزمالؤا بي
العاملني والتمكني النفيس، وكذلم اختبار الدور الوسيط للتمكني النفيس يف العالقةةة بةةني الثقةةة واإلنةةدماج. 

ة بنوك تجاريةةة وأربعةةة رشكةةات   مفردة من العاملني يف سبع715ولقد أجريت الدراسة عىل عينة قوامها  
إنتاجية يف نيجريا. وأظهرت النتائج أن الثقة التنظيمية والتمكني النفيس تنبأ بإندماج العم ، كةةام تبةةني أن 

 هناك تأثري وسيط للتمكني يف العالقة بني الثقة واإلندماج. 

لقد حاز مفهوم الثقة التنظيمية عيل إهتامم الكثري من الباحثني يف مجال السلوك التنظيمي منذ سبعينيات 

القرن املايض، ويرجع ذلم لدورها الفعال يف تكةةوين وبنةةا  البيئةةة التنظيميةةة الداعمةةة واملسةةاندة للتطةةور 
ة التنظيميةةة، يعةةد أمةةراً يف غايةةة التنظيمي كام تعد أحد مكونات الحياة التنظيميةةة. لةةذلم فةةإن بنةةا  الثقةة 

األهمية لتحقيق أهداف املنظمة. كام تسعي املنظامت لتحقيق إندماج العاملني، حيت يجع  األفراد أكةةش 
إنتاجية وبالتاىل تزداد األربال، وتق  معدالت اليياب ودوران العم  فاإلندماج ميث  مةةؤرش قةةوي للتنظةةيم 

 اإليجاىب.

، حيت أنه ال تزال هناك حاجة إيل مزيةةد وإندماج العاملنيالتنظيمية    الثقةة بني  تتناول الدراسة العالقكام  
 –عيل حد علةةم الباحثةةة  - من تلم الدراسات، نظراً ملحدودية الدراسات األجنبية التي تناولت تلم العالقة

 فجةةوة وجةةود عىل يدل هذا باإلضافة إىل إنه ال توجد بحوث ودراسات عربية قد تناولت تلم العالقة، مام 
ولذلم تم إختيار هذا العالقة لتكون محةةور الرتكيةةز األسةةايس يف هةةذا  .لها التصدي ينبيي (Gap) معرفية

يف رشكةةات صةةناعة األدويةةة بقطةةاع األعةةامل العةةام مجةةاالً   الدراسة، هذا باالضافة ايل إختيار قطاع العاملني
 .للتطبيق

وتواجه صناعة الدوا  تحديات بخالف الصناعات األخري، فصناعة الدوا  يف القطاع العام مهةةددة باالنهيةةار 
مليار جنيه إلسترياد الدوا  من الخةةارج سةةنوياً، كةةام أن رشكةةات   240ويف حالة توقفها فالدولة يف حاجة إىل  

، وبليت نحةةو 2017مليون جنيه عام    505"دوا  التابعة للرشكة القابضة قد تحملت خسائر بليت نحو  ال
)مركز معلومات قطاع األعةةامل، أهةةم مةةؤرشات األدا  إلجةةامىل الرشةةكات   2018مليون جنيه يف عام    128" 

(. فضةةالً عةةن اتجةةاا رشكةةات القطةةاع الخةةاا 2019ركة القابضة لألدوية واملستلزمات الطبيةةة،  ةالتابعة للش
 والرشكات متعددة الجنسيات لالستحواذ والسيطرة عيل سوق األدوية املرصي. 
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كام أن هناك مؤرشات لصناعة الدوا  يف مرص )مركز معلومات قطاع األعامل، أهم مؤرشات األدا  إلجةةامىل 
 (، تتمث  فيام ييل:2019الرشكات التابعة للرشكة القابضة لألدوية واملستلزمات الطبية، 

بب % فاقةةد صةةناعي بسةة 2% منه للخةةارج، و8% من الدوا  املصنع يف مرص يستهلم محلياً ويصدر  90 -
 عيوب الجودة أو انتها  صالحية املنتج لالستهالك.

يتعرض الدوا  املرصي لحملة تشويه فيام يتعلق مبدي فاعليتةةه، ويصةة  حجةةم األدويةةة امليشو ةةة إىل  -
% مةةن 35% من حجم األدوية املتداولة بالسوق املرصي، كام تنفةةق وزارة الصةةحة والسةةكان  20حواىل  

 ميزانيتها عيل الدوا .

 56إىل  2003رشكةةة عةةام    39يل عدد رشكات الدوا  العاملة يف مرص )قطاع عام/خاا( مةةن  ارتفاع إجام  -

%، ثةةم عةةاودت 14.3بنسةةبة  2012رشكةةة عةةام  48% ثةةم انخفضةةت إىل 43.6بنسةةبة  2007رشكة عةةام 
 %.14.6بنسبة  2019رشكة عام  41االنخفاض مرة أخري إىل 

%، 296.8بنسةةبة  2011عةةام  21.7إىل  2003ه عةةام مليار جني  5.5ارتفاع إجاميل قيمة إنتاج الدوا  من   -
مليةةار عةةام  60%، ثم عاودت االرتفةةاع مةةرة أخةةرى إىل 30.7بنسبة   2012مليار عام    15ثم انخفا إىل  

2018. 

بنسةةبة  2011عةةام    19.5إىل    2003مليار جنيه عام    4.2ارتفاع قيمة إنتاج الدوا  يف القطاع الخاا من   -
مليار عةةام  16.8%، ثم عاودت االرتفاع إىل 35بنسبة  2012مليار عام  12.7%، ثم انخفضت إىل 363.3
 2018.مليار عام  47.3%، ثم وصلت إىل 32.4بنسبة  2013

، ثةةم 2011عام    2.5إىل    2003مليار جنيه عام    1.2ارتفاع قيمة إنتاج الدوا  للقطاع العام واألعامل من   -
 .2018ليار جنيه عام م 12.7عاودت االرتفاع إىل 

إىل نحةةو  2003مليةةون جنيةةه عةةام  296.4ارتفاع قيمة صادرات الدوا  واللقاحات واألمصال الطبية من  -
 .2018مليار عام  8.9، ثم وصلت إىل 2103مليار جنيه عام  1.9

و إىل نحةة  2003مليار جنيةةه عةةام   1.9ارتفاع قيمة الواردات من الدوا  واللقاحات واألمصال الطبية من   -
 .2018مليار عام  39.2. ثم عاودت االرتفاع إىل 2013مليار جنيه عام  12.7

مليون جنيه عةةام   168انخفاض حجم االستثامرات املنفذة لرشكات األدوية التابعة للرشكة القابضة من   -
 %.22.2بنسبة  2018مليون جنيه عام  114إىل  2017

 35"الباحثة من زيارات استطالعية ومقابالت  خصية لعدد  يضاف إىل ما سبق، أنه من خالل ما قامت به  
يف الرشكات مح  الدراسة وذلم للتعرف عيل خصائص مجتمع الدراسة وتكوين صةةورة   مفردة من العاملني

أولية عنه، وكذلم التعرف عيل إتجاهات املستقيص منهم نحو مدي توافر متيريات الدراسة، وللوصةةول إىل 
فقد إتضر من خةةالل الدراسةةة التي تساعد عىل تحديد طبيعة مشكلة الدراسة.    بعا الظواهر واملؤرشات

 ام ييل:االستكشافية وجود ظواهر سلبية، تتمث  في
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 قصور اإلدارة يف تقدير إسهامات وجهود العاملني، ومكافأتهم عليها. -

 الدعم واملساندة اإلجتامعية من قب  اإلدارة للعاملني. اإلفتقار إىل -

 ائر والسياسات ونظم التقييم، مام ينعكس بالسلب عيل الثقة التنظيمية.ضعف تطبيق اللو  -

 اإلفتقار إىل رول الفريق والعالقات اإلنسانية الطيبة بني األفراد العاملني يف الرشكات مح  الدراسة. -

      الدراسةةة ، ميكةةن صةةياغة مشةةكلة الدراسةةة االستكشةةافيةلذا بنا  عيل البحوث والدراسات السابقة، ونتةةائج 

 يف التساؤل الرئييس التايل: 
رشكات صناعة األدوية التابعة لقطاع    ما هي طبيعة العالقة بني الثقة التنظيمية وإندماج العاملني يف 

 األعامل العام . 

تساهم يف توضير مصطلر إداري حيوي ومعارص هو الثقة التنظيمية،   تنبع أهمية هذا الدراسة بإعتبارها
حيةةت يعةةد عنرصةةاً إال أنه ال يزال بحاجة إىل املزيد مةةن الدراسةةات، والتي تم االهتامم به يف اآلونة األخرية  

س املال أساسياً يف إدارة التييري الفعال ويف تحقيق التميز التنظيمي. كام أن الثقة عنرصاً مهامً من عنارص رأ 
الذي ميكن إسةةتثامرا يف خلةةق وتكةةوين القيمةةة  ،Social Organizational Capitalاالجتامعي التنظيمي 

للمنظمة واملساهمة يف إعداد أفراد ملتزمني يظهرون  اذج سلوكية تعرب عن  ةةعورهم بةةالفخر واالعتةةزاز. 
املنظامت عيل إكتساب ميزة تنافسية،  هذا باإلضافة إىل أن إندماج العاملني يعد مبثابة أداة جيدة ملساعدة

فالعاملني ميثلوا أكش املوارد قيمة للمنظمة إذا تم إدارتهم والتعام  معهم بشةةك  صةةحير. وكةةذلم تكمةةن 
يف الرشةةكات محةة   يف تحقيق إنةةدماج العةةاملنيأهمية الدراسة يف الكشف عن مدي قدرة الثقة التنظيمية 

، الثقة التنظيمية وانةةدماج العةةاملنياسات التي تناولت العالقة بني الدراسة. كام أن هناك محدودية يف الدر 

ينبيي التصدي لها. باإلضافة إىل أن هذا الدراسة تستمد أهميتهةةا  (Gap) ماميدل عىل وجود فجوة بحثية
من أهمية مجال التطبيق يف إحدي القطاعات الحيوية واإلسرتاتيجية يف البيئة املرصية، وهو قطاع رشكةةات 

األدوية بقطاع األعامل العام، والتي تتعرض ملنافسة  ديدة من جانب القطةةاع الخةةاا مةةن جهةةة،   صناعة
واألدوية األجنبية املهربة من جهة أخري خصوصاً يف ظ  التنافسية العاملية وتخفيا التعريفات الجمركيةةة 

 عيل وارادات املنتجات الدوائية.

ركات محةة  الدراسةةة لهةةذا ةتنظيمية، وتحديد مدي إدراك العاملني بالشتوضير مفهوم وأبعاد الثقة ال -
 األبعاد.

ركات محةة  الدراسةةة لهةةذا ة، وتحديد مدي إدراك العاملني بالشإندماج العاملنيتوضير مفهوم وأبعاد   -
 األبعاد.

 يف الرشكات مح  الدراسة. الثقة التنظيمية وإندماج العاملنيفحص طبيعة العالقة بني ك  من  -
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عدد من املقرتحات والتوصةةيات يف ضةةو  نتةةائج الدراسةةة، والتةةى قةةد تسةةاهم يف االرتقةةا  بةةأدا  تقديم   -
 الرشكات مح  الدراسة.

الةةوظيفي يف الرشةةكات   إنةةدماج العةةاملنيتأثرياً ذا داللة إحصائية يف تحقيق  الثقة التنظيمية  تؤثر أبعاد   -
 .مح  الدراسة

التنظيمةةي يف الرشةةكات   إندماج العةةاملنيتأثرياً ذا داللة إحصائية يف تحقيق  الثقة التنظيمية  تؤثر أبعاد   -
 .مح  الدراسة

 مفهوم الثقة التنظيمية  -
التنظيمية من املصطلحات املركبة، فليس هناك اتفاق بني الباحثني عةةيل تعريةةف موحةةد يعد مفهوم الثقة  

و ام  لها وإ ا هي مفاهيم تناولها ك  باحت من نظرته لها وقد يرجع ذلم إىل الرتكيب املعقد للمفهوم، 
 وفيام ييل عرض لبعا تلم التعريفات:

يةةة هةةي توقعةةات ومشةةاعر إيجابيةةة مةةن قبةة  ( أن الثقةةة التنظيم2019وعبد الةةرحمن،    )عيدتري ك  من  
العاملني واملرتبطة بالسلوكيات واملامرسات االدارية املطبقةةة باملنظمةةة والتةةي روعةةي فيهةةا اإللتةةزام بةةالقيم 
واملبادئ والضوابط األخالقية السليمة، مام ينتج عنه إميان العاملني بأهدافها وسياساتها وقراراتها، ورغبتهم 

امت والقرارات ومدي قناعتهم بسالمتها ومنطقيتها وأن املنظمة قادرة عةةيل أدا  املهةةام يف اإلستجابة للتعلي
 بأنهةةا إعتقةةاد  (Makiewicz, 2011) مةةانكيفيتش  املوكلة إليهم بشك  فعال. كام تعرف الثقة التنظيميةةة

األفراد داخ  املنظمة بحسن مقاصد اآلخرين، والذي يظهر يف سلوكهم التنظيمي املراعي للمصلحة العامةةة 
 للمنظمة.

إىل أن  عور األفراد بالثقة يتوقف عيل تطور التفاعالت فيام بينهم، (Mancini, 2009)  مانشيني   ويشري
لةةذلم فهةةي تكتمةة  عةةن طريةةق تبةةادل الخةةربات فالثقة التنظيمية ال توجد فجأة، وإ ا تبني  يئاً فشةةيئاً.  

والعم  الجامعي الذي يؤدي إيل إنجاز املهام، ومن ثم تصبر الثقةةة هةةي األسةةاس لفةةرق العمةة  الناجحةةة. 
أن الثقةةة التنظيميةةة متتةةزج باإلنتاجيةةة العاليةةة، وأن األسةةلوب  (Deseler, 2003)ديزلةةر   ولقةةد أوضةةر  

الثقة يف العاملني يةةؤدي يف الوقةةت ذاتةةه إىل عةةدم الثقةةة مةةن قبةة  التقليدي لإلدارة الذي يعتمد عيل عدم 
املرشفني يف التنظيم نفسه، مع صعوبة تحوي  املجموعة مةةن املسةةتويات املنخفضةةة للثقةةة إىل املسةةتويات 

الثقة التنظيمية بأنها تعةةرب عةةن رغبةةة  (Hoy & Moren, 2000)العليا. كام وصف ك  من  هوي ومورن  
ليكون عرضه للتأثر بأفعال الطرف اآلخر يف ضو  ثقته بأن ذلم الطرف ذو نزعة خرييةةة   الفرد أو املجموعة

 وموثوق به، وكفؤ، وصادق، ومتفتر. 
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لذا ميكن القول بأن ما تحققه الثقة التنظيمية كسلوك مهم يف املنظامت الحديثة، يتلخص يف النقاط التالية 
 (:2017)القرين، 

 التفاع  والتعام  الصادق املبني عيل الصدق والشفافية. -

 تبادل اآلرا  ووجهات النظر بحرية وموضوعية. -

 بها. وضول األهداف واملهام واالتفاق عليها مع االلتزام -

 ارتفاع الرول املعنوية والرضا عن العم . -

 الدافع للعم  والرغبة يف تحم  املزيد من املسئولية. -

 املشاركة الفعالة يف اتخاذ القرارات يف نشاطات املنظمة املتعددة. -

 تفويا الصالحيات وحسن استخدامها. -

 تقب  التجديد والتطوير دون خوف أو معارضة. -

 أن الثقة تؤثر إيجابا يف مستوي الوال  التنظيمى، والحد من دوران العم . -

 أبعاد الثقة التنظيمية -
الثقة التنظيمية، لكن أغلب الباحثني اتفقوا عيل ثالثةةة لقد تعددت البحوث والدراسات التي تناولت أبعاد  

 Hoppes)هوبيس وهويل  (،2017)عبد الله،  (،2019الصالر، (، )2019وعبد الرحمن،   )عيد  أبعاد أساسية
& Holley, 2014) ديركس وفرين ،(Dirks & Ferrin, 2002)  :وذلم عيل النحو التايل 

 Upper Management-Trustالثقة يف اإلدارة العليا  -
متث  توقعات األفراد بأن اإلدارة ميكن االعتامد عليها يف تحقيق نتائج مفضلة لألفراد. وتحةةرا عةةيل إ ةةباع 
احتياجاتهم ورغباتهم، كام تقوم بتوفري الدعم املادي واملعنوي للعةةاملني. كةةام أن وجةةود منةةاخ مةةن الثقةةة 

تحقيق األهداف التنظيمية بكفا ة وفعالية.  التنظيمية املتبادلة بني اإلدارة والعاملني، يعد عنرصاً حاسامً يف
وتنعكس مؤرشاتهةةا يف حةةرا اإلدارة عةةيل مصةةالر العةةاملني، وعدالةةة اإلدارة، وتقةةدير الجهةةود اإلسةةتثنائية 

 واألفكار الجديدة للعاملني مع توسيع دائرة اإلتصاالت معهم.

  Immediate Supervisor- Trustالثقة يف املرشف املبارش -
تنبع من العالقات الشخصية والعدالة التفاعلية، كام أنها تنبثق من تصورات الفرد ومدركاته عةةن املرشةةف 
ومدي نزعته إيل الخري ومساعدة اآلخرين، ومتتعه باألمانةةة والنزاهةةة والعدالةةة وكةةذلم قدرتةةه عةةيل اإلدارة 

املبةةارش باملهةةارات   رشةةفوتنعكس مؤرشاتها يف متتع املة باإلرشاف.  فالثقة تعد سمة أساسية مرتبط  الفعالة.
والكفةةا ة والجةةدارة والقةةدرات واألخةةالق، وتعاملةةه مةةع مشةةكالت العةةاملني، وعدالةةة التعامةة  واإلهةةتامم 

 بإحتياجاتهم الشخصية ورفع الرول املعنوية لهم.
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  Coworker-Trustالثقة يف زمال  العم   -
تشري إىل العالقات اإلنسانية الطيبة التي تربط األفراد داخ  املنظمة، وإ رتاكهم يف األهداف والةةرؤي، مةةع 
توافر حالة من التناغم واالنسةةجام فةةيام بيةةنهم مةةام يةةنعكس عةةيل تحقيةةق اليايةةات واألهةةداف املشةةرتكة 

م إستشةةعار الحةةرج عنةةد وتنعكس مؤرشاتها يف  عور العام  بحرا زمالئه عيل مصةةلحته، وعةةد  املنشودة.
طلب املساعدة، وتقديم العون للزمال ، والثقة املتبادلة، وتبادل املعلومات فةةيام بيةةنهم، مةةام ميكةةنهم مةةن 

 مواجهة املشاك  والصعوبات التي تواجههم.

 إندماج العاملنيمفهوم  -
 العاملني متعدد األبعاد، حيت يندمج األفراد عاطفياً وبدنياً ومعرفياً ىف أعاملهم اليومية     إن مفهوم إندماج
 ,.Albercht et al) (. كام يعترب  ألربيشت وزمالؤا (Osborne & Hammoud, 2017أوزبورن وحمود  

لحيويةةة. وتةةري إندماج العةةاملني مبثابةةة حالةةة ذهنيةةة إيجابيةةة مرتبطةةة بالعمةة  تتميةةز بالتفةةا  وا (2015
( أن إندماج العاملني يعرف بشك  عام عيل أنه مسةةتوي اإللتةةزام واسةةتيراق الفةةرد  (Anitha, 2014 أنيثا 

تجاا منظمته وقيمه. فعندما يندمج الفرد، فإنه يدرك مقدار مسئوليته نحو إنجاز أهداف العمةة  وكةةذلم 

حددات إلندماج العاملني تتمث  يف:  بيئة يحفز زمالئه تجاا تحقيق النجال التنظيمي. كام أن هناك عدة م
العم ، القيادة، فريق وزمال  العمةة ، التةةدريب والتطةةوير الةةوظيفي، التعويضةةات، السياسةةات التنظيميةةة، 

 ورفاهية موقع العم  .

  تصنيف للموظفني من حيت إندماجهم الةةوظيفي 2013 يف عام    Gallup"ولقد أوردت مؤسسة جالوب  
 إىل ثالث فئات:

(: الذي يعم  بحامس ويشعر برابط عميق يربطه باملنظمةةة التةةي يعمةة  (Engagedظف املندمج  املو  -
بها، فهو يعرف نطاق عمله جيداً ويبحت عن طرق أفض  لتحقيق أفض  النتائج، حيت يقود املنظمةةة 

 نحو األفض  عن طريق االبتكار.

(: من الصعب متييزا، فهو ال يترصةةف بشةةك  عةةداش أو يشةةو  (Not Engagedاملوظف غري املندمج  -
 عيل سري العم  وإ ا يحاول تضييع وقت العم ، وينقصه الشيف والحامس الالزم ألدا  عمله.

: هةةو الةةذي يحةةاول أن يسةةتخف ويقلةة  مةةن (Actively Disengagedاملوظف غري املندمج النشةةط ) -
 ، وكذلم ميكن أن يعرق  سري العم . أهمية األعامل التي أنجزها زمال ا يف العم 

إندماج العاملني عةةيل أنةةه  إتجةةاا  (Sridevi& Markos, 2010)كام يعرف ك  من  رسيديفي وماركوس  
إيجاىب يحمله الفرد تجاا املنظمة وقيمها، فالفرد املندمج عيل دراية بسةةياق العمةة  ويتعةةاون مةةع زمالئةةه 

يجب عيل املنظمة أن تعم  عةةيل تطةةوير واإلهةةتامم بإنةةدماج   لتحسني األدا  لتحقيق أهداف املنظمة، لذا
العاملني. األمر الذي يتطلب عالقة ثنائية اإلتجاا بني صاحب العم  والعام . هذا باإلضةةافة إىل أنةةه يجةةب 
عىل اإلدارة أن تقوم مبا ييل لزيادة إندماج العةةاملني: التمكةةني، وموالةةة الجهةةود مةةع االسةةرتتيجية، وتعزيةةز 
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العم  الجامعي والتعاون، ومساعدة األفراد عىل النمو والتطور الةةوظيفي، وتةةوفري الةةدعم املةةادي وتشجيع  
إىل أن إنةةدماج  (Kahn, 1990)واملعنوي الالزم واالعرتاف وتقدير املجهودات املبذولةةة. ولقةةد أ ةةار  كةةان  

توظيةةف طاقةةاتهم   العاملني يحدث عندما  يسخر أفراد املنظمة أنفسهم ألدوار العمةة ، وذلةةم مةةن خةةالل
والقدرة عيل التعبري عن أنفسهم جسدياً، ومعرفياً، وعاطفيةةاً أثنةةا  أدا  أدوارهةةم . حيةةت يتعلةةق الجانةةب 
الجسدي لإلندماج يف العم : بالطاقة الجسدية التي يبذلها األفراد لإلندماج يف قيم املنظمة وسلوكياتها. أما 

هتاممه بأدوار العم . وأخرياً، يتعام  الجانب العاطفي: مع الجانب املعريف: يتناول ذهنية الفرد ويقظته وا
  عور األفراد تجاا عملهم، والطاقة العاطفية الالزمة ملقابلة املتطلبات العاطفية ألدوارهم يف العم .

 (:2013هذا باإلضافة إىل متيز العاملني املندمجني بثالث خصائص سلوكية تتمث  فيام ييل )مريس، 

 العاملني يقولون أ يا  إيجابية عن منظامتهم لآلخرين.أن هؤال   -

 أن هؤال  العاملني يتوافر لديهم الرغبة يف البقا  يف منظامتهم. -

يعمد هؤال  العاملون إىل خدمة منظامتهم وتقةةديم النفةةع لهةةا عةةن طريةةق بةةذل املزيةةد مةةن الجهةةود  -
 اإلضافية واملضنية.

 إندماج العاملنيأبعاد  -
 سةةوهارتانتو وبةةرين  ،Saks, 2019) (سةةاكس(، (Basit, 2020هنةةاك بعةةدين إلنةةدماج العةةاملني باسةةط 

(Suhartanto & Brien, 2018)ساكس ،(Saks, 2006)  :وذلم كام ييل 

  Job Engagementاإلندماج الوظيفي    -
الفرد ومجهودا الذي يبذله يف أدائه لوظيفته. فاإلندماج الوظيفي هو حالة وسلوك إيجايب   يدل عيل إلتزام

للعام  تجاا عمله وحامسه يف تنفيذ مهامه ومسئولياته بشيف ونشاط وتفاين، واإلندماج يف الوظيفة ليس 

ن أق  مشاركة وتواص  عاطفياً فحسب ب  أيضاً معرفياً وجسدياً، بينام ميي  العام  غري املندمج إىل أن يكو 
 مع زمالئه. كام يتأثر اإلندماج الوظيفي بخصائص الوظيفة، والدعم التنظيمي املدرك. 

   Organizational Engagementاإلندماج التنظيمى  -
يعكس إتجاا الفرد وسلوكه تجاا املنظمة التي يعم  بها، فاألفراد املندمجني تنظيمياً هم أ خاصاً إيجابيني 

ال منظمتهم، ويترصفون كسفرا  لعالمتهم التجارية فهم يعززون صورتها ويةةدافعون عنهةةا. وقةةد للياية حي
يرجع السبب يف اإلندماج التنظيمى للسمعة الجيدة للمنظمة، كام يتأثر بالدعم التنظيمي املدرك والعدالة 

 اإلجرائية.

صف الظاهرة موضع الدراسةةة والتعةةرف عةةىل مكوناتهةةا، عيل املنهج الوصفي التحلييل، لو   الدراسةاعتمدت  
ى منهم نحو مةةدي تةةوافر أبعةةاد الثقةةة التنظيميةةة ودورهةةا يف تحقيةةق إنةةدماج ةوتحلي  إتجاهات املستقص

 العاملني يف العم . 
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هولةةدي فارمةةا( رشكةةة  Pharma  Holdiلألدوية والكيامويةةات واملسةةتلزمات الطبيةةة )الرشكة القابضة    تعد
وتتةةوىل  1991لسةةنة  203قابضة مساهمة مرصية، والتي تأسست بقانون رشكات قطاع األعامل العام رقةةم  

الرشكة القابضة من خالل الرشكات التابعة لها استثامر أموالها يف مجال تصةةنيع واسةةترياد وتصةةدير وتوزيةةع 
وتجارة األدوية والكيامويات واملستلزمات واملعدات الطبية، كام يحق لها أن تقوم باستثامر أموالها بنفسها 
وتتوىل الرشكة يف مجال نشاطها ومن خالل الرشكات التابعة لها املشاركة يف تنمية االقتصاد القومي يف إطار 

الريةةادة يف منطقةةة الرشةةق األوسةةط وأفريقيةةا السياسة العامة للدولة. كام أن الرشكة القابضة تتنافس عيل  
كواحدة من أهم مصنعي وموزعي ومسوقي الدوا  ومستحرضات طبيةةة، التةةي مةةن  ةةأنها تحسةةني جةةودة 

ركة القابضةةة لألدويةةة ةالحيةةاة لكةة  األفةةراد يف كةة  التخصصةةات الطبيةةة. وتتكةةون الرشةةكات التابعةةة للشةة 
مجال تصنيع واسترياد وتصدير وتوزيع وتجارة األدوية     رشكة يف11والكيامويات واملستلزمات الطبية من  

(، وذلةةم كةةام هةةو موضةةر 2019العام،  األعامل قطاع معلومات ملركز  الرسمي والكيامويات الطبية )املوقع
 (. 1بالجدول التايل رقم )

 الرشكات التابعة للرشكة القابضة لألدوية والكيامويات واملستلزمات الطبية   : 1جدول  
 

 الرشكة  التصنيف 

 ركات صناعة األدوية ة 

 ركة مرص للمستحرضات الطبيةة 
 ركة تنمية الصناعات الكياموية  سيد لألدوية ة 
 ركة الني  لألدوية والصناعات الكيامويةة 
 ركة ممفيس لألدويةة 
 ركة القاهرة لألدوية والصناعات الكيامويةة 
 ركة العربية لألدويةةالش
 النرص للكيامويات الدوائيةركة ة 
 ركة اإلسكندرية لألدوية والصناعات الكيامويةة 

 ركات تجارة األدوية ة 
 ركة املرصية لتجارة األدويةةالش
 ركة الجمهورية لألدويةة 

 ركة العبوات واملستلزمات الطبيةة  رشكات صناعة املستلزمات الطبية 
 .2019العام لعام  األعامل قطاع معلومات ملركز الرسمي املوقع :املصدر                  

  رشكات حيةةت متثةة  األهميةةة النسةةبية 8يتمث  مجتمع الدراسة يف رشكات صناعة األدوية والبالغ عددها  
وذلم مقارنة بك  من: رشكات تجارة األدوية، ورشكات    ،15338بإجاميل عدد عاملني    إلجاميل هذا القطاع

 .(2وذلم كام هو موضر بالجدول التايل رقم ) صناعة املستلزمات الطبية
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 2019األهمية النسبية لرشكات صناعة الدوا  مقارنة بإجاميل رشكات القطاع عن عام    : 2جدول  
 

 الرشكة  عدد العاملني 
 للمستحرضات الطبيةرشكة مرص  1679
 رشكة تنمية الصناعات الكياموية  سيد لألدوية  2647
 رشكة الني  لألدوية والصناعات الكياموية 2026
 رشكة ممفيس لألدوية 1544
 رشكة القاهرة لألدوية والصناعات الكياموية 2491
 الرشكة العربية لألدوية 1193
 الدوائيةرشكة النرص للكيامويات  2283
 رشكة اإلسكندرية لألدوية والصناعات الكياموية 1475
 إجاميل رشكات صناعة الدوا  15338
 إجاميل الرشكات التابعة للقابضة لألدوية          21394

 النسبة املئوية       71.69            
 .2019لرشكة هولدي فارما لعام  الرسمية من إعداد الباحثة بناً  عيل بيانات الصفحة :املصدر                 

  رشكةةات. وبتطبيةةق 8وفقاً ملا تم توضيحه يف مجتمع الدراسة، فةةإن عةةدد رشكةةات صةةناعة األدويةةة تبلةةغ  

املختةةارة  ةركات األربعةة ةالعاملني بالشمن إجاميل عدد      مفردة369عينة قوامها    تم سحباملعادلة التالية  
 وهةةم: )رشكةةة تنميةةة الصةةناعات الكيامويةةة  سةةيد لألدويةةة ، رشكةةة القةةاهرة لألدويةةة والصةةناعات 9447 

الكياموية، رشكة النرص للكيامويات الدوائية، رشكة الني  لألدوية والصناعات الكياموية(. وقد تم إختيارهم 
 ,Thompson& Frankملني  طومسةةون وفرانةةم  امن حيت عدد العةة بناً  عيل كونهم من أكرب الرشكات 

2000)): 

 
 

 حيت:  
: nالعينة،    حجمN  :حجم املجتمع  ،z  :  1.96وتساوي    0.95الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى الداللة  ،d  :

د قدرها الباحت  ، وقتتوفر فيها خصائص البحت  نسبة عدد املفردات التى p: ،  0.05نسبة الخطأ وتساوي  
ومن خالل مراجعة    هذا وقد متثلت وحدة املعاينة: يف رؤسا  األقسام، واألخصائيني، والفنيني.(.  0.50انها )

( بلغ  قد  اإلحصايئ  للتحلي   والصالحة  الصحيحة  القوائم  أن  تبني  املسرتدة  االستقصا   قالة،  310قوائم   )
ويعترب معدل االستجابة هذا من املعدالت العالية باعتبارا يفوق الحدود املتعارف   (84%)بنسبة استجابة  

% ، والذي ميكن إرجاع ذلم إىل املتابعة املستمرة وحرا الباحثة عيل  75%:  10عليها والتي ترتاول ما بني  
 (. 3التايل رقم ) تجميع القوائم. وفيام ييل توصيف عينة الدراسة يف الجدول
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 الوظيفية للمتيريات الدميوجرافية و توصيف عينة الدراسة وفقاً    : 3جدول  
 
 

 النسبةةةة  العةةةةةدد  املتةةةةييةةةةةةةر 
        النةةةةةةةوع  -1

 78.7 244 ذ كةةر 
 21.3 66 أنثةةى 

 100 310 اإلجمةايل
 العمةةر  -2

 19.7 61 35اق  من 
 36.1 112 40اىل 35 من  
 15.8 49 45اىل اق  من 40من 
 12.9 40 50اىل اق  من  45من 
 9.4 29 سنة  55إىل اق  من  50من 
 6.1 19 سنة فأكش 55

 100 310 اإلجمةةايل 
 سنوات الخربة -3

 21.6 67 سنوات   5اق  من
  10إىل اق  من  5من 

 سنوات
106 34.2 

 15.8 49 سنة  15إىل اق  من  10من 
 12.3 38 سنة  20اق  من إىل   15من 
 9.7 30 سنة  25إىل اق  من  20من 
 6.4 20 سنة فأكش 25

 100 310 اإلجمةةةايل
 الوظيفةةة -4

 7.0 22 رئيس قسم
 44.8 139 اخصايئ 
 48.0 149 فنى

 100 310 اإلجمةةةايل
 

؛ ، )الرا ةةدي (Mugane, 2016)موغةةان  { تم قياس الثقة التنظيمية من خالل اإلستناد إىل االدبيات التالية
 أبعاد، وذلم عيل النحو التايل: ثالثة( عبارة موزعة عيل 12) ويتكون املقياس من } (2019عبد الهادي، 

  Upper Management-Trustالثقة يف اإلدارة العليا  -
  Immediate Supervisor- Trustالثقة يف املرشف املبارش  -
  Coworker-Trustالثقة يف زمال  العم   -

 .الثقة التنظيمية ( توزيع العبارات عيل مقياس4ويوضر الجدول التايل رقم )
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 توزيع عبارات مقياس الثقة التنظيمية   : 4جدول  
 

 العبارات  األبعاد 
 4-1 الثقة يف اإلدارة العليا 
 8-5 الثقة يف املرشف املبارش 
 12-9 الثقة يف زمال  العم  

 

العةةاملني، والةةذي يتكةةون مةةن  لقياس إندماج (Saks, 2006)تم اإلعتامد عيل املقياس الذي أعدا  ساكس  
 ( عبارات موزعة عىل بعدين، وذلم كام ييل:10)
  Job Engagementاإلندماج الوظيفي   -
   Organizational Engagementاإلندماج التنظيمى -

 ( توزيع العبارات عيل مقياس إندماج العاملني.5ويوضر الجدول التايل رقم )

 توزيع عبارات مقياس إندماج العاملني   : 5جدول  
 

 العبارات  األبعاد 
 1-5 اإلندماج الوظيفي 
 6-10 اإلندماج التنظيمى 

 

 

 

 الخصائص الدميوجرافية والوظيفية -
 .(يف )النوع، والعمر(، بينام الخصائص الوظيفية متثلت يف )الخربة، والوظيفة تتمث  الخصائص الدميوجرافية

تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية لتحلي  بيانةةات الدراسةةة، وإلثبةةات مةةدى صةةحة فةةروض الدراسةةة، 
 Statistical Package for Social Sciences)وفقاً لربنامج الحزمة اإلحصةةائية للعلةةوم االجتامعيةةة وذلم 

"SPSS/ Version 24")  :كام ييل ، 

كةةام تةةم حسةةاب اإلتسةةاق   لقياس ثبات مقةةاييس الدراسةةة، Alpha Cronbachمعام  ألفا كرونباخ   -
وذلم بحساب معام  إرتباط ك  عبارة من عبارات البعةةد بالدرجةةة  Internal Consistencyالداخيل 

الكلية للبعد، وذلم ملعرفة مدى الوثوقية ىف إستجابات عينةةة الدراسةةة عةةىل أسةةئلة قالةةة اإلستقصةةا ، 
 .ئجها عىل مجتمع الدراسةومدى إمكإنية تعميم نتا

املتمثلة يف املتوسطات الحسةةابية، واإلنحرافةةات  Descriptive Statisticsاألساليب اإلحصائية الوصفية  -
 املعيارية، ومعامالت اإلختالف.

لقيةةاس قةةوة وإتجةةاا العالقةةة بةةني  Pearson Correlation Coefficient"معامةة  إرتبةةاط بريسةةون   -
 تنظيمية، وإندماج العاملني(.متيريات الدراسة )الثقة ال
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الثقةةة التنظيميةةة عةةيل   لتحديةةد أثةةر Simple Linear Regressionاإلنحدار الخطى البسةةيط   وذج  -
 Stepwise Multiple Linear" ةةوذج اإلنحةةدار الخطةةى املتعةةدد التةةدريجي إنةةدماج العةةاملني، و 

Regression"    يف إندماج العاملني.تأثرياً  أبعاد الثقة التنظيميةلتحديد أكش وأهم 

إقترصت الدراسة عيل بحت وإختبار العالقة بني ك  من الثقة التنظيمية وإندماج العةةاملني بةةالتطبيق  -
 عيل رشكات صناعة األدوية بقطاع األعامل العام.

التابعةةة للرشةةكة القابضةةة رشكات صناعة األدوية بقطاع األعامل العام فقةةط  إقترص إجرا  الدراسة عيل   -

لألدويةةة والكيامويةةات واملسةةتلزمات الطبيةةة، ومل تشةةم  رشكةةات تجةةارة األدويةةة، ورشكةةات صةةناعة 
 . املستلزمات الطبية

 م.2020فرباير  /2019تم تطبيق الجز  امليداين للبحت خالل الفرتة من ديسمرب -

 تقنني املقياس املستخدم 13-1-1
مر تقنيةن املقياس املستخدم ىف الدراسة بعدة إجرا ات وذلم للتأكد مةةن مةةدى صةةالحيته وجودتةةه، مةةن 

 خالل معام  الصدق والثبات الخاا به، وذلم عيل النحو التاىل:
تم عرضها قامت الباحثة بإجرا  إختبار مبديئ لقالة االستقصا ، حيت : Face Validityالصدق الظاهري  -

والتحقةةق يف صورتها األولية عيل عدد من العاملني بالرشكات مح  الدراسة، وذلم للتأكةةد مةةن وضةةوحها 
من صدق املقياس وإجرا  أى تعديالت أخرى وبعد اجرائها تم وضع القالةةة ىف صةةورتها النهائيةةة متهيةةداً 

 . لتوجيهها إىل املستقىص منهم
إجةةرا  اختبةةار ثبةةات للتأكةةد مةةن ذلةةم مةةن خةةالل  تم التحقق من: Reliability of Scaleثبات املقياس  -

، بإستخدام معام  ألفا كرونباخ)درجة االعتامدية(  إمكانية اإلعتامد عيل نتائج الدراسة يف تعميم النتائج  
 والصدق الذايت الذي ميث  )الجذر الرتبيعي ملعام  الثبات( وذلم عةةىل مسةةتوى جميةةع األبعةةاد الخاصةةة

 (:6. وذلم كام هو موضر بالجدول التاىل رقم )وإندماج العاملنيبالثقة التنظيمية 

   وإندماج العاملني   الثقة التنظيمية     بعاد معامالت الصدق والثبات أل   : 6جدول  

 الصةدق  الثبةةةةات  عدد العبارات  األبعاد 

 الثقة التنظيمية أبعاد  -1
 0.920 0.847 4 الثقة يف اإلدارة العليا 

 0.941 0.886 4 الثقة يف املرشف املبارش 
 0.854 0.731 4 الثقة يف زمال  العم  

 0.944 0.893 12 الثقة التنظيمية إجاميل:  



   2020 كتوبرا –خامس العدد ال -(  57املجلد )  –  ©جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلداريةمجلة 
 

 57 

 إندماج العاملني  -2
 0.976 0.954 5 اإلندماج الوظيفي 
 0.949 0.902 5 اإلندماج التنظيمى 

 0.952 0.907 10 إندماج العاملني إجاميل:  
 0.92 0.85 22  املقياس  إجاميل أبعاد 

 العالقةةة بةةني الثقةةة التنظيميةةة وإنةةدماج أبعةةاد إلجةةاميل  ويتضر من الجدول السةةابق أن معامةة  الثبةةات 
(، 0.92أثرا عىل الصدق الذايت فبلغ  )  ( مام يدل عىل الثبات املرتفع الذى إنعكس0.85 ، قد بلغ )العاملني

 مام يعني القدرة عيل اإلعتامد عيل تلم املقاييس.

 قياس مدي إدراك العاملني نحو متيريات الدراسة 13-1-2
 الثقة التنظيمية -

باستخدام املقيةةاس املطبةةق يف الدراسةةة أمكةةن حسةةاب املتوسةةط الحسةةايب واإلنحةةراف املعيةةاري، ومعامةة  
اإلختالف لك  بعد من أبعاد الثقة التنظيميةةة وذلةةم لتحديةةد األهميةةة النسةةبية، وذلةةم كةةام هةةو موضةةر 

 (. 7بالجدول رقم )

 الثقة التنظيمية   تالف ألبعاد املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومعامالت اإلخ   : 7جدول  
 

 العبارات   األبعاد/ 
املتوسط  
 الحسايب 

االنحراف  
 املعياري 

معام   
 االختالف 

األهمية  
 النسبية % 

 الثقة يف اإلدارة العليا البعد األول: 
 76.3 23.60 0.90 3.82 تقوم اإلدارة العليا بتوفري الدعم املادي واملعنوي لألفراد. .1
تةةوفر اإلدارة العليةةا املعلومةةات الالزمةةة لألفةةراد للمشةةاركة يف إتخةةاذ . 2

 القرارات.
3.97 0.81 20.43 79.5 

 78.5 20.62 0.80 3.92 متارس اإلدارة العليا سياسات إدارية واضحة.. 3
 81.2 20.19 0.82 4.06 تتعام  اإلدارة العليا بشك  عادل مع كافة األفراد.. 4

 78.1 18.78 0.73 3.90 املتوسط العام للبعد األول
 البعد الثاين: الثقة يف املرشف املبارش 

 78.5 22.10 0.86 3.92 املبارش القدرة الالزمة ألدا  مهامه الوظيفية. ميتلم رئيىس. 5
 80.8 20.99 0.84 4.04 بتلبية احتياجات األفراد. رئيىس املبارشيهتم . 6
 82.4 59.95 2.47 4.12 أ عر ان رئيىس املبارش يقدر األفكار ويستمع لوجهات النظر املختلفة.. 7
 77.6 22.65 0.87 3.88 املبارش إىل تطوير وتحسني نتائج العم . رئيىسيسعي . 8

 77.7 22.63 0.88 3.89 املتوسط العام للبعد الثاين
 البعد الثالت: الثقة يف زمال  العم 

 83.10 77.85 3.23 4.15 إذا واجهت مشكلة فإن زماليئ سيبذلون قصاري جهدهم للمساعدة.. 9
 77.81 22.38 0.87 3.89 الزمال  بالتعاون واالحرتام.تتسم العالقات بني . 10
 77.81 22.85 0.88 3.89 توجد ثقة متبادلة بني زماليئ يف العم .. 11
 73.40 23.32 0.85 3.67 يعتمد الزمال  عيل بعضهم لتحقيق أهدافهم التنظيمية.. 12

 75.5 22.67 0.85 3.77 املتوسط العام للبعد الثالت
 77.0 23.01 0.88 3.85 الثقة التنظيميةاملتوسط العةام إلجاميل أبعاد 
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 يوضر الجدول السابق ما ييل:

  قد اتسمت باإليجابيةةه، حيةةت بلةةغ إجةةامىل الثقة التنظيميةإن أتجاهات مفردات العينة نحو أبعاد    -
الثقةةة %(، مبعنى أن مستوى  23.01(، ومعام  إختالف )3.85  )الثقة التنظيميةاملتوسط العام ألبعاد  

 ىف القطاع مح  الدراسة جيد.التنظيمية 

 ، وذلم وفقاً للمتوسطات الحسابية، وكان ترتيبها عيل الثقة التنظيميةتختلف األهمية النسبية ألبعاد   -
 (.قة يف زمال  العم الث –الثقة يف املرشف املبارش –الثقة يف اإلدارة العلياالنحو التايل: )

  هةةو األول مةةن حيةةت األهميةةة النسةةبية، حيةةت اتسةةمت إتجاهةةات الثقة يف اإلدارة العليةةايعد بعد   -

 (.18.78( ومعام  إختالف )3.90مفردات العينة باإليجابية، وذلم مبتوسط حسايب قدرا )

  يف املرتبة الثانية مةةن حيةةت األهميةةة النسةةبية، حيةةت أتسةةمت الثقة يف املرشف املبارشثم جا  بعد   -
 (.22.63( ومعام  إختالف )3.89إتجاهات مفردات عينة الدراسة نحوها باإليجابية، مبتوسط حسايب )

  يف املرتبه الثالثةةة واألخةةرية مةةن حيةةت األهميةةة النسةةبية، وقةةد الثقة يف زمال  العم وأخرياً جا  بعد   -
( ومعامةة  إخةةتالف 3.77دات عينة الدراسة نحوها باإليجابية، مبتوسط حسةةايب )اتسمت إتجاهات مفر 

 (.22.67قدرا )

 إندماج العاملني -
فيام ييل النتائج املتعلقة بقيةةاس مةةدي إدراك العةةاملني لإلنةةدماج بشةةقيه الةةوظيفي والتنظيمةةي، يوضةةحها 

 (.8الجدول التاىل رقم )

 إندماج العاملني املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ومعامالت اإلختالف ألبعاد  :  8جدول  
 

 األبعاد/ العبارات 
املتوسط  
 الحسايب 

االنحراف  
 املعياري 

معام   
 االختالف 

األهمية  
 النسبية % 

 اإلندماج الوظيفي : ولالبعد األ 
 73.6 22.79 0.83 3.68 أنا حقيقة اتفاين يف أدايئ لوظيفتي.. 1
 72.7 31.60 1.14 3.64 أحياناً أنهمم يف عميل لدرجة فقدي اإلحساس بالوقت.. 2
 75.7 81.28 3.07 3.79 باستهلم نفيس يف عميل بشك  كبري.. 3
 75.0 26.56 0.99 3.75 غالباً ما يشي  ذهني التفكري يف طرق جديدة ألدا  العم .. 4
 74.0 25.13 0.93 3.70 أدايئ لوظيفتي.أ عر باالنهامك الكيل أثنا  . 5

 74.2 26.96 1.00 3.71 ولاأل املتوسط العام للبعد 
 اإلندماج التنظيمى البعد الثاين: 

 68.5 33.89 1.16 3.42 يعترب كوين عضواً يف املنظمة آرس ومميزاً جداً.. 6
 84.8 57.64 2.44 4.24 هو اندماجي مع املنظمة. يعد أكش األ يا  إثارة بالنسبة ىل. 7
 84.6 18.38 0.77 4.23 بأحرا عيل اال رتاك يف األحداث الجارية يف املنظمة.. 8
 75.5 23.99 0.90 3.78 كوين عضواً يف املنظمة يجع  يل هدف يف الحياة.. 9
 82.8 19.80 0.82 4.14 يف املنظمة أمراً ممتعاً. بالنسبة يل فعمىل. 10

 79.2 19.46 0.77 3.96 املتوسط العام للبعد الثاين
 77.0 22.74 0.87 3.84 إندماج العاملنياملتوسط العةام إلجاميل أبعاد 
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  قةةد أتسةةمت باإليجابيةةة، إندماج العاملنييوضر الجدول السابق إن اتجاهات مفردات العينة نحو أبعاد  
%( مبعنةةى أن 22.74(، ومعام  إخةةتالف )3.84  )إندماج العاملنيحيت بلغ إجامىل املتوسط العام ألبعاد  

 ىف القطاع مح  الدراسة جيد. إندماج العاملنيمستوى 

تيبها عيل  ، وذلم وفًقا للمتوسطات الحسابية، وكان تر إندماج العاملنيكام تختلف األهمية النسبية ألبعاد  
  هو األول مةةن اإلندماج التنظيمى(. حيت يعد بعد  اإلندماج الوظيفي  -اإلندماج التنظيمىالنحو التايل: )

حيت األهمية النسبية، َحيُت أتسمت إتجاهات مفردات العينة باإليجابية، وذلةةم مبتوسةةط حسةةايب قةةدرا 
  يف املرتبه الثانية واألخرية من حيةةت اإلندماج الوظيفي%(. ثم جا  بعد  19.46( ومعام  إختالف )3.96)

( 3.71األهمية النسبية، وقد أتسمت إتجاهات مفردات عينة الدراسة نحةةوا باإليجابيةةة مبتوسةةط حسةةايب )

 (.26.96ومعام  إختالف قدرا )

ة االرتبةةاط بةةني متيةةريات الدراسةةة باسةةتخدام لتحديد طبيعة العالقة بني متيريات الدراسة، تم قياس عالقةة 
 (:9مصفوفة معامالت ارتباط بريسون، وذلم كام هو موضر بالجدول التايل رقم )

 مصفوفة االرتباط بني متيريات الدراسة :  9جدول  
 

  .(0.001من )  أق  معنوية مستوى عند دالة  ***

عالقة إرتباط طردية ذات داللة إحصائية بني املتيري املستق  املتمث  يف ويتضر من الجدول السابق: وجود  
 ، وبةةني املرشةةف املبةةارش، الثقةةة يف زمةةال  العمةة  يف الثقة، العليا اإلدارة يف الثقةالثقة التنظيمية وأبعادها  

وذلةةم عنةةد    اإلنةةدماج التنظيمةةى ،  اإلنةةدماج الةةوظيفيوأبعادا  املتيري التابع املتمث  يف إندماج العاملني  
 (.0.001مستوي معنوية أق  من )

 

 املتيريات 
الثقة يف  
 اإلدارة العليا 

الثقة يف  
 املرشف املبارش 

يف زمال     الثقة 
 العم  

  اإلندماج 
 الوظيفي 

اإلندماج  
 التنظيمى 

الثقة  
 التنظيمية 

إندماج  
 العاملني 

الثقة يف اإلدارة  
 العليا 

-       

الثقة يف املرشف 
 املبارش 

0.643 *** -      

     - *** 0.602 *** 0.552 الثقة يف زمال  العم  

    - *** 0.374 *** 0218. *** 0.185 اإلندماج الوظيفي 

   - *** 0.157 *** 0.389 *** 0.483 *** 0.566 اإلندماج التنظيمى 

  - *** 0.555 *** 0.306 *** 0.846 *** 0.883 *** 0.837 الثقة التنظيمية

 - *** 0.634 *** 0.787 *** 0.367 *** 0.496 *** 0.532 *** 0.612 إندماج العاملني 
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 األول نتائج إختبار الفرض 13-3-1
  ةةوذجي، ميكةةن إجةةرا   وإنةةدماج العةةاملني الةةوظيفجاميل أبعاد الثقة التنظيمية  إ بناً  عيل ثبوت العالقة بني  
و ك  العالقة وعام إذا كانت ذات تأثريات جوهرية أم  تأثريمدي معنوية اللتحديد اإلنحدار الخطي البسيط 

 (.10. وذلم كام هو موضر يف جدول رقم )إنها غري دالة إحصائياً 

 إندماج  عاد الثقة التنظيمية عىل  أثري إجاميل أب معنوية ت اإلنحدار الخطي البسيط لتحديد   وذج    : 10جدول  
 ي العاملني الوظيف 

 

 املتيري املستق  

 املعلامت 
 املقدرة 

i 

T. test F. test 
2R 

 القيمة 
مستوى  
 املعنوية 

 القيمة 
مستوى  
 املعنوية 

 % 26.6 ***0.001 111.50 ** 0.01 3.27 0.89 الجز  الثابت
    ** 0.01 10.56 0.24 الثقة التنظيمية

 (.   0.01دالة عند مستوى معنوية أق  من )**       
  .(0.001من )  أق  معنوية مستوى عند دالة  ***     

 :أن من الجدول السابق يتضر

 R)2(معام  التحديد  -
املتيةةري التةةابع %( من التيري الكيل يف 26.6ر )ةأبعاد الثقة التنظيمية  يفسإجاميل  نجد أن املتيري املستق   

(. وبةةاقي النسةةبة يرجةةع إىل الخطةةأ العشةةوايئ يف املعادلةةة أو رمبةةا لعةةدم إدراج يالةةوظيفإندماج العاملني  )
 متيريات مستقلة أخرى كان من املفروض إدراجها ضمن النموذج. 

 اختبار معنوية املتيري املستق   -
ذو تةةأثري معنةةوي عةةىل املتيةةري  ،  أبعاد الثقة التنظيميةنجد أن املتيري املستق    (T.test)باستخدام اختبار  

( وذلم عند مستوى معنويةةة أقةة  مةةن 10.56، حيت بليت قيمة  ت  )(يالوظيف  إندماج العاملني)التابع  
(0.01.) 

 اختبار معنوية جودة توفيق  وذج اإلنحدار -
-F)، وحيةةت أن قيمةةة إختبةةار (F-test)الختبار معنوية جودة توفيق النموذج كك ، تم اسةةتخدام إختبةةار 

test)  ( مام يدل عىل جودة تةةأثري  ةةوذج 0.001( وهي ذات معنوية عند مستوى أق  من )111.50هي ، )
 . يالوظيف إندماج العاملنياإلنحدار عىل 

 معادلة النموذج: -

 أبعاد الثقة التنظيمية 0.24الثابت +   0.89=  يالوظيفإندماج العاملني 
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مةةن خةةالل قيةةاس   يالوظيفإندماج العاملني  ومن  وذج العالقة اإلنحدارية السابقة، ميكن التنبؤ بدرجات  
إجاميل أبعاد الثقة التنظيمية، وتطبيق ذلم النموذج، وهو يدل عىل أن ك  تيري مبقةةدار وحةةدة واحةةدة ىف 

 (. 0.24إجاميل أبعاد الثقة التنظيمية قد يؤدي إىل تيري يف  عور العاملني باإلندماج الوظيفي مبقدار)

إندماج أبعاد الثقة التنظيمية تأثرياً عيل   وذج اإلنحدار الخطي املتعدد التدريجي لتحديد أكش    -
 الوظيفيالعاملني 

وذلةةم مةةن خةةالل  الةةوظيفيإندماج العاملني أكش أبعاد الثقة التنظيمية تأثرياً عيل   (11يوضر جدول رقم )
 عيل النحو التايل:  وذج اإلنحدار الخطي املتعدد التدريجيإجرا   

         إندماج  اإلنحدار الخطى املتعدد التدريجي للتنبؤ بأكش أبعاد الثقة التنظيمية تأثرياً عىل   وذج    : 11جدول                 
 الوظيفي   العاملني     

 

 املتيري املستق  

 املعلامت 
 املقدرة 

i 

T. test F. test 
VIF 2R 

 القيمة  
 مستوى 
 املعنوية 

 القيمة 
مستوى  
 املعنوية 

 *** 0.001 2.73 0.76 الثابتالجز   

38.58 0.01 ** 

- 

27.4 % 
 1.83 *** 0.001 4.36 0.39 العليا  اإلدارة يف  الثقة
 2.00 0.137 1.49 0.11 املرشف املبارش  يف  الثقة
 1.69 *** 0.001 3.42 0.25 العم   زمال   يف  الثقة
 (.   0.01دالة عند مستوى معنوية أق  من )**      
   .(0.001من )  أق  معنوية مستوى عند دالة ***     

 يتضر من الجدول السابق ما ييل:

 R)2(معام  التحديد  -
%( مةةن التيةةري الكةةيل يف املتيةةري التةةابع 27.4ر )ةتفسةة (،  أبعاد الثقة التنظيمية)نجد أن املتيريات املستقلة  

الوظيفي(، وباقي النسبة يرجع إىل الخطأ العشوايئ يف املعادلةةة أو رمبةةا لعةةدم إندماج العاملني  املتمث  ىف )
طبيعة  وذج االنحدار  إدراج متيريات مستقلة أخرى كان من املفروض إدراجها ضمن النموذج أو إلختالف

 عن النموذج الخطي. 

 اختبار معنوية املتيري املستق  -
هةةي:   الةةوظيفي  انةةدماج العةةاملنيعةةىل    املتيريات املستقلة األكش تةةأثريًانجد أن    (T.test)باستخدام اختبار  

التةةوايل وذلةةم ( عةةىل 3.42(، )4.36، حيت بليت قةةيم  ت  )(العم  زمال  يف الثقة، العليا اإلدارة يف الثقة)
وإندماج ( املرشف املبارش يف الثقة(.  بينام ال توجد عالقة تأثريية بني )0.001عند مستوى معنوية أق  من )

 ، حيت كانت قيمة  ت  غري دالة معنوياً.الوظيفي العاملني
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 اختبار معنوية جودة توفيق  وذج اإلنحدار -
-F)، وحيةةت أن قيمةةة اختبةةار (F-test)الختبار معنوية جودة توفيق النموذج كك ، تم اسةةتخدام اختبةةار  

test)  ( مةةام يةةدل عةةىل جةةودة تةةأثري  ةةوذج 0.01( وهي ذات معنوية عند مستوى أق  مةةن )38.58هي ،)
 الوظيفي.إندماج العاملني اإلنحدار عىل 

  (VIF)معام  تضخم التباين  -
، بني املتيريات املستقلة وبعضها البعا، تم حساب Multicollinearityإزدواج خطى  لتحديد مدى وجود  

(VIF)  وهى اختصارVariance inflation factor  لك  متيةةري مسةةتق  عةةىل حةةدة مةةع بةةاقى املتيةةريات
املستقلة، وقد أتضر أن املتيريات املستقلة املقبولة ضمن  ةةوذج اإلنحةةدار الخطةةى املتعةةدد ال تعةةا  مةةن 

( مةةام يةةدل عةةىل عةةدم 10أق  من )  VIFشكلة اإلزدواج الخطى ىف أياً من هذا املتيريات، حيت إن قيم  م

 وجود مشكلة.

  معادلة النموذج  -

 العم  زمال  يف الثقة0.25 + العليا اإلدارة يف الثقة 0.39)الثابت( +  0.76الوظيفي = إندماج العاملني
 

الةةوظيفي، مةةن خةةالل إنةةدماج العةةاملني  ومن خالل  وذج العالقة االنحدارية السابق، ميكن التنبؤ بدرجات  
 قياس أبعاد الثقة التنظيمية، وتطبيق ذلم النموذج، والذي يدل عىل أن:

الةةوظيفي العةةاملني  إنةةدماجقد يؤدى إىل تيةةري يف  العليا اإلدارة يف الثقةك  تيري مبقدار وحدة واحدة ىف  -
 (.0.39مبقدار )

الةةوظيفي إنةةدماج العةةاملني قد يؤدى إىل تيةةري يف  العم  زمال  يف الثقةك  تيري مبقدار وحدة واحدة ىف  -
 (.0.25مبقدار )

 بناً  عيل النتائج السابقة، ميكن استخالا اآليت:

( عةةيل إنةةدماج العمةة  زمةةال  يف الثقةةة، العليا اإلدارة يف الثقة) الثقة التنظيميةالتأثري الدال والفعال ألبعاد 
من النموذج لعدم وجود عالقة تأثرييةةة بينةةه  املرشف املبارش( يف الثقة)، بينام خرج بعد الوظيفيالعاملني 
 .ومن ثم، ميكن قبول الفرض األول للدراسة بشك  جزيئالوظيفي. إندماج العاملني وبني 

 الثاين نتائج إختبار الفرض 13-3-2
  ةةوذج، ميكةةن إجةةرا   وإندماج العةةاملني التنظيمةةيجاميل أبعاد الثقة التنظيمية  إ بناً  عيل ثبوت العالقة بني  
و ك  العالقة وعام إذا كانت ذات تأثريات جوهرية أم  تأثريمدي معنوية اللتحديد اإلنحدار الخطي البسيط 

 (.12م ). وذلم كام هو موضر يف جدول رقإنها غري دالة إحصائياً 
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              إندماج  عاد الثقة التنظيمية عىل  أثري إجاميل أب معنوية ت اإلنحدار الخطي البسيط لتحديد   وذج  :  12جدول  
 العاملني التنظيمي 

 

 املتيري املستق  

 املعلامت 
 املقدرة 

i 

T. test F. test 
2R 

 القيمة 
مستوى  
 املعنوية 

 املعنوية مستوى   القيمة 

 % 30.8 ***0.001 136.98 ** 0.01 7.98 1.63 الجز  الثابت
    ** 0.01 11.70 0.20 الثقة التنظيمية

 (.   0.01دالة عند مستوى معنوية أق  من )**  
  .(0.001من )  أق  معنوية مستوى عند دالة  ***

 :أن من الجدول السابق يتضر

 R)2(معام  التحديد  -
%( من التيري الكةةيل يف املتيةةري التةةابع 30.8أبعاد الثقة التنظيمية  يفرس )إجاميل  املتيري املستق   نجد أن  

التنظيمي(. وبةةاقي النسةةبة يرجةةع إىل الخطةةأ العشةةوايئ يف املعادلةةة أو رمبةةا لعةةدم إدراج إندماج العاملني  )
 متيريات مستقلة أخرى كان من املفروض إدراجها ضمن النموذج. 

 معنوية املتيري املستق  اختبار  -
ذو تةةأثري معنةةوي عةةىل املتيةةري  ،  أبعاد الثقة التنظيميةنجد أن املتيري املستق    (T.test)باستخدام اختبار  

( وذلم عند مستوى معنوية أقةة  مةةن 11.70، حيت بليت قيمة  ت  )التنظيمي(  إندماج العاملني)التابع  
(0.01.) 

 اختبار معنوية جودة توفيق  وذج اإلنحدار -
-F)، وحيةةت أن قيمةةة إختبةةار (F-test)الختبار معنوية جودة توفيق النموذج كك ، تم اسةةتخدام إختبةةار 

test)  ( مام يدل عىل جودة تةةأثري  ةةوذج 0.001( وهي ذات معنوية عند مستوى أق  من )136.98هي ، )
 التنظيمي.  إندماج العاملنياإلنحدار عىل 

 معادلة النموذج: -

 أبعاد الثقة التنظيمية 0.20الثابت + 1.63التنظيمي = إندماج العاملني 
 

التنظيمي مةةن خةةالل قيةةاس ندماج العاملني إ ومن  وذج العالقة اإلنحدارية السابقة، ميكن التنبؤ بدرجات 
إجاميل أبعاد الثقة التنظيمية، وتطبيق ذلم النموذج، وهو يدل عىل أن ك  تيري مبقةةدار وحةةدة واحةةدة ىف 

 (. 0.20إجاميل أبعاد الثقة التنظيمية قد يؤدي إىل تيري يف  عور العاملني باإلندماج التنظيمي مبقدار)
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إندماج الخطي املتعدد التدريجي لتحديد أكش أبعاد الثقة التنظيمية تأثرياً عيل     وذج اإلنحدار  -
 التنظيميالعاملني 

وذلةةم مةةن خةةالل  التنظيميإندماج العاملني أكش أبعاد الثقة التنظيمية تأثرياً عيل   (13يوضر جدول رقم )
 عيل النحو التايل:   الخطي املتعدد التدريجي  وذج اإلنحدارإجرا   

 

  إندماج العاملني  وذج اإلنحدار الخطى املتعدد التدريجي للتنبؤ بأكش أبعاد الثقة التنظيمية تأثرياً عىل    : 13جدول               
 التنظيمي 

 

 املتيري املستق  

 املعلامت 
 املقدرة 

i 

T. test F. test 

VIF 2R 
 القيمة 

 مستوى 
 املعنوية 

 القيمة 
مستوى  
 املعنوية 

 *** 0.001 7.06 1.44 الجز  الثابت

53.97 0.01 ** 

- 

34.6 % 
 1.83 *** 0.001 6.75 0.44 العليا  اإلدارة يف  الثقة
 2.00 *** 0.001 2.80 0.16 املرشف املبارش  يف  الثقة
 1.69 0.4 0.74 0.04 العم   زمال   يف  الثقة

 (.   0.01دالة عند مستوى معنوية أق  من ) **            
   .(0.001من )  أق  معنوية مستوى عند دالة ***           

 يتضر من الجدول السابق ما ييل:

 R)2(معام  التحديد  -
%( مةةن التيةةري الكةةيل يف املتيةةري التةةابع 34.6تفرسةة )(،  أبعاد الثقة التنظيميةةة)املتيريات املستقلة    نجد أن

التنظيمي(، وباقي النسبة يرجع إىل الخطأ العشوايئ يف املعادلة أو رمبةةا لعةةدم إندماج العاملني  املتمث  ىف )
إدراج متيريات مستقلة أخرى كان من املفروض إدراجها ضمن النموذج أو إلختالف طبيعة  وذج االنحدار 

 ي. عن النموذج الخط

 اختبار معنوية املتيري املستق  -
هةةي:   التنظيمةةي  إنةةدماج العةةاملنيعةةىل    املتيريات املستقلة األكش تأثريًانجد أن    (T.test)باستخدام اختبار  

( عىل التوايل وذلةةم 2.80(، )6.75، حيت بليت قيم  ت  )(املرشف املبارش يف الثقة، العليا اإلدارة يف الثقة)
وإنةةدماج ( العمةة  زمال  يف الثقة(.  بينام ال توجد عالقة تأثريية بني )0.001أق  من )عند مستوى معنوية 

 ، حيت كانت قيمة  ت  غري دالة معنوياً.التنظيمي العاملني

 اختبار معنوية جودة توفيق  وذج اإلنحدار -
-F)، وحيةةت أن قيمةةة اختبةةار (F-test)الختبار معنوية جودة توفيق النموذج كك ، تم اسةةتخدام اختبةةار  

test)  ( مةةام يةةدل عةةىل جةةودة تةةأثري  ةةوذج 0.01( وهي ذات معنوية عند مستوى أق  مةةن )53.97هي ،)
 التنظيمي. إندماج العاملنياإلنحدار عىل 
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  (VIF)معام  تضخم التباين  -
، بني املتيريات املستقلة وبعضها البعا، تم حساب Multicollinearityلتحديد مدى وجود إزدواج خطى  

(VIF)  وهى اختصارVariance inflation factor  لك  متيةةري مسةةتق  عةةىل حةةدة مةةع بةةاقى املتيةةريات
دد ال تعةةا  مةةن املستقلة، وقد أتضر أن املتيريات املستقلة املقبولة ضمن  ةةوذج اإلنحةةدار الخطةةى املتعةة 

( مةةام يةةدل عةةىل عةةدم 10أق  من )  VIFمشكلة اإلزدواج الخطى ىف أياً من هذا املتيريات، حيت إن قيم  
 وجود مشكلة.

  معادلة النموذج:  -

 املرشف املبارش يف الثقة 0.16   +  العليا اإلدارة يف الثقة 0.44)الثابت( +  1.44التنظيمي =   إندماج العاملني
 

التنظيمةةي، مةةن خةةالل إندماج العةةاملني  ومن خالل  وذج العالقة االنحدارية السابق، ميكن التنبؤ بدرجات  
 قياس أبعاد الثقة التنظيمية، وتطبيق ذلم النموذج، والذي يدل عىل أن:

ظيمةةي التنإنةةدماج العةةاملني قد يؤدى إىل تيري يف  العليا اإلدارة يف الثقةك  تيري مبقدار وحدة واحدة ىف  -
 (.0.44مبقدار )

التنظيمي إندماج العاملني قد يؤدى إىل تيري يف  املرشف املبارش يف الثقةك  تيري مبقدار وحدة واحدة ىف  -
 (.0.16مبقدار )

 بناً  عيل النتائج السابقة، ميكن استخالا اآليت:

( عةةيل إنةةدماج املرشف املبارش يف الثقة، العليا اإلدارة يف الثقة) الثقة التنظيميةالتأثري الدال والفعال ألبعاد 

من النموذج لعةةدم وجةةود عالقةةة تأثرييةةة بينةةه  العم ( زمال  يف الثقة)، بينام خرج بعد التنظيميالعاملني 
 .ومن ثم، ميكن قبول الفرض الثاين للدراسة بشك  جزيئالتنظيمي. إندماج العاملني وبني 

 لقد تم التوص  إىل مجموعة من النتائج، ميكن عرضها يف النقاط التالية:

العاملني. ويتفق هذا مةةع  الثقة التنظيمية وإندماج عالقة إرتباط طردية ذات داللة إحصائية بنيتوجد   -
أوجو وزمةةالؤا   &    (Simbolon et al., 2018)سيمبولون وزمالؤا   ما توصلت إليه دراسة ك  من  

(Ugwu et al.,2014) ، فكلام تم تعزيز وتدعيم مستويات الثقة التنظيميةةة مةةن خةةالل مةةنر العةةاملني
 الةةتعلم وإثةةرا  خةةرباتهم، كلةةام ازداد السلطات الالزمة ألدا  مهامهم هذا باإلضافة إىل تشةةجيعهم عةةىل

  عور العاملني باالندماج بشقيه  الوظيفي، والتنظيمي . 

كانةةت:  يف الرشكات مح  الدراسةةة الوظيفيعيل إندماج العاملني    األكش تأثرياً   الثقة التنظيميةإن أبعاد   -
بعةةد  عالقة تأثري ذات داللة إحصائية بةةنيال توجد (، بينام العم  زمال  يف الثقة، العليا اإلدارة يف الثقة)
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ومةةن ثةةم ميكةةن قبةةول . حيت مل يثبت معنويتهالوظيفي، وإندماج العاملني  املرشف املبارش( يف الثقة)
الرشةةكات محةة  . وتعزو الباحثة هةةذا النتيجةةة إىل أن إهةةتامم إدارة الفرض األول للدراسة بشك  جزيئ

وبني العاملني،   ثقة التنظيمية من خالل تحسني العالقة بينهمبذل املزيد من الجهود لزيادة البالدراسة  
، وقةةدراتهموتوفري التيذية العكسية بشأن آدائهم، وإعطائهم دورات تدريبية لتطوير وصق  مهاراتهم  

. يؤدي إىل تعزيز  عور العاملني بأنهم قادرون عيل التأثري عةةيل العم  زمال وخلق عالقات تواص  بني 
  العم ، وبالتايل سيستجيبون بسلوكيات وظيفية إيجابية.نتائج 

كانةةت:  يف الرشكات مح  الدراسة  التنظيميعيل إندماج العاملني    األكش تأثرياً   الثقة التنظيميةإن أبعاد   -
 ال توجد عالقةةة تةةأثري ذات داللةةة إحصةةائية بةةني(، بينام املرشف املبارش يف الثقة، العليا اإلدارة يف الثقة)

ومن ثم ميكن قبةةول . حيت مل يثبت معنويته التنظيمي،وإندماج العاملني  العم ( زمال  يف الثقة)بعد 
. وتعزو الباحثة هذا النتيجة إىل أن املنظمةةة التةةي تسةةعي جاهةةدة الفرض الثاين للدراسة  بشك  جزيئ

 أكرب من غريها.لخلق جو من الثقة، وتوفري بيئة عم  إيجابية تحفز عامليها عيل االندماج فيها بدرجة 

بناً  عيل ما تم التوص  إليه من نتائج، ميكن للباحثة أن تقرتل بعا التوصةةيات التةةي مةةن  ةةأنها االرتقةةا  
 وذلم عىل النحو التايل:  رشكات صناعة األدوية بقطاع األعامل العام،مبستوي أدا  

السياسات اإلدارية التي تعم  عيل تةةوفري بيئةةة وورة سعي رشكات الصناعات الدوائية لتطبيق ودعم   -
تنظيمية آمنة ومستقرة للعاملني، من خالل العدالة يف تطبيق اإلجرا ات واللوائر وتوزيع أعبا  العم  

 دون متييز، والتقلي  من املركزية الشديدة والهياك  التنظيمية الجامدة.

 نسانية الطيبة والتعاون والثقة بني العاملني.  حرا اإلدارة العليا عيل أن يسود مناخ من العالقات اإل  -

قيام إدارة املنظمة بتعزيز وتدعيم مستويات الثقة التنظيمية مع العةةاملني بالرشةةكات محةة  الدراسةةة،  -
من خالل االجتامعات واللقا ات الدورية معهم ملعرفة املشةةكالت التةةي تةةواجهم والعمةة  عةةيل حلهةةا، 

 مقرتحاتهم، وتقديم الدعم املادي واملعنوي لهم. والسامل لهم بإبدا  وجهات نظرهم و 

إتاحة الفرصة للعاملني للمشاركة يف صنع وإتخاذ القرارات، وذلةةم مةةن خةةالل تةةوفري نظةةام معلومةةات  -
متكام  دقيق و ام ، وتذلي  الصعاب التي قد تواجههم أثنا  تأدية مهامهم الوظيفية لتعزيةةز  ةةعور 

 العاملني باإلندماج يف العم .

ركات محةة  الدراسةةة إىل اإلنةةدماج بإعتبةةارا إسةةرتاتيجية تنظيميةةة ةن تنظر اإلدارة العليا يف الشةة يجب أ  -
 وثقافية موسعة تطبق يف كافة املستويات التنظيمية، ويعتمد عىل مجموعة من االتصاالت الواضحة.

اراتهم تخطيط وتنفيذ برامج تدريبية للعاملني يف الرشكات مح  الدراسة تهدف إيل صق  وتطةةوير مهةة  -
 وقدراتهم الوظيفية وذلم لتحسني مستوي إندماج العاملني. 
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Abstract 
  

The study aims to identify the nature of the relationship between 

organizational trust and employee’s engagement in both its job and 

organizational aspects,  applied to sample of workers in pharmaceutical 

companies of the public enterprise sector.  The study sample consisted 

of "369" workers in pharmaceutical companies. The most important 

results showed: the dimensions of organizational trust (upper 

management-trust, coworker-trust) have a statistically significant 

impact on job engagement in the companies concerned, while there is 

no statistically significant impact between dimension "immediate 

supervisor- trust" and job engagement. Also the dimensions of 

organizational trust (upper management-trust, immediate supervisor-

trust) have a statistically significant impact on organizational 

engagement in the companies concerned", while there is no statistically 

significant impact between dimension "coworker-trust" and 

organizational engagement. 
 

Keywords: Organizational Trust, Employee’s Engagement, 
Pharmaceutical Industry. 
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