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بحث تطبٌقً  - الثقة التنظٌمٌة وأثرها فً تحقٌق األلتزام لدى األفراد

 مساهمة مختلطة -للمشروبات الغازٌة  فً شركة بغداد

 

 م. سندس رضٌوي خوٌن
Sundus Rdhaiwi@yahoo.com 

 كلٌة اإلدارة واإلقتصاد –الجامعة المستنصرٌة 

 

 المستخلص

الثقة التنظٌمٌة المتمثلة بـ )الثقة أبعاد هدؾ البحث إلى الوقوؾ على مدى اثر 

لدى األفراد  االلتزامالمنظمة( فً تحقٌق  بإدارةالعمل، والثقة  بالمشرفٌن، والثقة بزمالء

بشركة بؽداد للمشروبات الؽازٌة  ولقد اختبر البحث فً القطاع الصناعً ممثال، العاملٌن

بق على عٌنة عشوائٌة مساهمة مختلطة أحدى تشكٌالت وزارة الصناعة والمعادن، وط -

ا عامال ضمن المستوى اإلداري التنفٌذي، واستخدم البحث ( فرد66مكونة من )

االستبٌان أداة رئٌسة لجمع البٌانات والمعلومات مع بعض المقابالت الشخصٌة لؽرض 

 اختبارها ىالحصول على البٌانات األولٌة، وألجل معالجة البٌانات والمعلومات جر

، مثل: الوسط الحسابً المرجح، االنحراؾ المعٌاري ةمختبرٌة معلمال إحصائٌةبأدوات 

تحلٌل  اوأخٌر، لمعرفة العالقة بٌن المتؽٌرات  Chi-Square تخدامـاس إلى باإلضافة

 .(6065وبمستوى معنوي ) األثراالنحدار الخطً المتعدد لمعرفة 

ٌة )الثقة الثقة التنظٌم ديلبع اهناك تأثٌر أٌجابٌ إن إلىوقد توصل البحث 

العاملٌن فً شركة  اإلفرادفً تحقٌق االلتزام لدى  (المنظمة بإدارةبزمالء العمل، الثقة 

هذه العالقة االٌجابٌة لبعد الثقة التنظٌمٌة )الثقة  توؼاب بؽداد للمشروبات الؽازٌة،

الباحث بضرورة االهتمام  أوصىعلى ذلك  وبناءا، مبالمشرفٌن( فً تحقٌق االلتزام له

 .استراتٌجٌ بعداجهود التنمٌة البشرٌة  وإعطاءجودات المعرفٌة بالمو

 .التنظٌمً االلتزامالثقة التنظٌمٌة،  :كلمات الرئٌسٌةال
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 المقدمة

زام التنظٌمً الكثٌر من البحث واألهتمام بٌن تمفهومً الثقة التنظٌمٌة واألل ىالق
ألخٌرة، الذٌن ساهموا قلً المنظمة والسلوك التنظٌمً فً السنوات احمنظري وباحثً 

ا وطرح نظرٌات وتطوٌر أدوات قٌاس لهما، ولتصبحا مفً تطوٌر العدٌد من مفاهٌمه
البعض حجر الزاوٌة فً عمل منظمات الٌوم، من المتؽٌرات التنظٌمٌة األساسٌة، فعدها 

كل مباشر على العاملٌن، فتسهم فً خلق الشعور بالرضا تارة أو شتؤثر تطبٌقاتها ب
فً تارة أخرى، وهذا ٌعتمد على مستوى الثقة التنظٌمٌة المتبادلة بٌن المنظمة  ٌاءستباال

 والعاملٌن، ومدى األلتزام فً جوانب العمل.

لمتؽٌرٌن المذكورٌن بوصفها أسبقٌات ٌمكن أن تؤدي اومن هنا فقد ناقش الباحث 
تناع قفً مقدمتها األ العاملٌن، ألعتبارات عدة تعكس أهمٌة البحث، تأتً لى تطورإ

من نوع ما تربط بٌن المتؽٌرات المبحوثة، وإحتمال تأثٌر المتؽٌر بوجود عالقة 
وجد  لذيالتنظٌمً(، وا االلتزامالتفسٌري )الثقة التنظٌمٌة( فً المتؽٌر األستجابً )

بالرؼم من أن الظروؾ ، لدراسات التً بحثت حوله فً العراقالباحث قلة البحوث وا
مات العامة العراقٌة الٌوم التً تعد شركة بؽداد للمشروبات التً تمر بها بٌئة المنظ

على دراسة العالقة بٌن المتؽٌرات المبحوثة، لكونها بٌئة  الؽازٌة جزء منها، تشجع
مناسبة لبروز العدٌد من الظواهر لطالما كانت موضوعات مهمة للدراسة، ولم ٌقتصر 

إمتد الى خارجه، إذ ندرت البحوث ل ب قطرالتلك العالقة على داخل  قلة األهتمام بدراسة
والدراسات التً تناقش العالقة المبحوثة سواء فً البلدان العربٌة أو األجنبٌة حسبما 

سعى لجمع أكبر قدر من البحوث والدراسات ألعداد الجانب النظري ٌ والباحث وهالحظ 
 الخاص بالبحث الحالً.

البحث أهدافه فقد جرى  ققحوعبر تلك األهمٌة تحددت أهداؾ البحث، وألجل أن ٌ
عرض تقسٌمه الى أربعة مباحث، خصص األول منها لمنهجٌة البحث، أما الثانً فقد 

الجهود المعرفٌة السابقة ذات العالقة بموضوع البحث، فً حٌن تطرق المبحث الثالث 
والتوصٌات  االستنتاجاتوأخٌراً تناول المبحث الرابع أهم للبحث،  طبٌقًالى الجانب الت

 الباحث وحسب معطٌات البحث.  إلٌهالتً توصل ا

 
 منهجٌة البحث: المبحث األول

 أوالً: أهمٌة البحث

معاصر هو الثقة  يأدار مصطلحٌكتسب البحث الحالً أهمٌته من كونه ٌوضح 
التنظٌمٌة ومدى قدرته على تحقٌق األلتزام التنظٌمً فً المنظمات العراقٌة والتً هً 

ى أعتماد أبعاد أدارٌة تمكنها من تعزٌز قدراتها على تحقٌق الٌوم فً أمس الحاجة ال
 األلتزام التنظٌمً لمواجهة تحدٌاتها الحالٌة.
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 ثانٌاً: مشكلة البحث

أن دراسة أثر الثقة التنظٌمٌة فً المتؽٌرات التنظٌمٌة عامة قد أخذ رأى الباحث 
ة ولكن ما ٌمٌز مشكلة والباحثٌن فً األدار حٌزاً واسعاً من أهتمام العدٌد من الدارسٌن

هذا البحث هو ندرة البحوث المٌدانٌة السٌما على مستوى العراق التً تختبر أثر الثقة 
بالنسبة لنجاح التنظٌمٌة فً تحقٌق األلتزام التنظٌمً، وعلى الرؼم من أهمٌة الموضوع 

س وأستمرار المنظمة فأنه لم ٌحظى اال بالقلٌل من البحث والتحلٌل، وعلى هذا األسا
 األتً: ٌمكن التعرؾ على مضامٌن مشكلة البحث الحالً من خالل

 الثقة التنظٌمٌة على صعٌد المنظمات العراقٌة. مصطلحمحدودٌة شٌوع  .1

الثقة التنظٌمٌة كأساس فً تحقٌق األلتزام  تعرٌؾعدم تبنً المنظمات العراقٌة ل .2
 التنظٌمً.

 

 ثالثاً: أهداف البحث

 -األتً:ً فأن أهداؾ البحث الحالً تتلخص 

الثقة  مصطلحًتقدٌم مرتكزات نظرٌة ألدارات المنظمات العراقٌة عن  .1
 التنظٌمً. وااللتزامالتنظٌمٌة 

للمشروبات الؽازٌة بؽداد دراسة مدى توفر أبعاد الثقة التنظٌمٌة فً شركة  .2
 التنظٌمً. لتحقٌق األلتزام

 التنظٌمً. االلتزامٌة وبٌن ٌمدراسة طبٌعة العالقة بٌن أبعاد الثقة التنظ .3

ؽٌر الثقة التنظٌمٌة( فً المتالمعنوي ألبعاد المتؽٌر المستقل ) قٌاس التأثٌر .4
 .المعتمد )األلتزام التنظٌمً(

 

 رابعاً: أنموذج البحث

تأسٌساً على التأطٌر النظري للمتؽٌرات ذات العالقة فً البحث الحالً، جرى بناء 
 اآلتٌة: باألعتماد على المتؽٌراتأنموذج البحث األفتراضً 

 :ة جرى دراسة ثالثة أبعاد للثقة التنظٌمٌة وهً )الثق أبعاد الثقة التنظٌمٌة
 .، الثقة بأدارة المنظمة(بالمشرفٌن، الثقة بزمالء العمل
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 ًوالشكل األتً ٌوضح أنموذج البحث األفتراضً والعالقات : األلتزام التنظٌم
 أثٌرٌة فٌما بٌن المتؽٌرات المذكورة أعاله.الت

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األنموذج األفتراضً للبحث : (0شكل رقم )

 المصدر: إعداد الباحثة

 خامساً: فرضٌات البحث

 ٌسعى أنموذج البحث الحالً الى أختبار الفرضٌتٌن الرئٌسٌتٌن األتٌتٌن:

 :توجد عالقة أرتباط معنوٌة بٌن أبعاد الثقة التنظٌمٌة )الثقة بالمشرفٌن،  األولى
 الثقة بأدارة المنظمة( واأللتزام التنظٌمً.الثقة بزمالء العمل، 

 :تؤثر أبعاد الثقة التنظٌمٌة )الثقة بالمشرفٌن، الثقة بزمالء العمل، الثقة  الثانٌة
 بأدارة المنظمة( تأثٌراً معنوٌاً فً تحقٌق األلتزام التنظٌمً.

 سادساً: وسٌلة جمع البٌانات

العاملٌن فً مستوى األدارة جرى أستخدام أسلوب المقابالت الشخصٌة مع األفراد 
فضالً  من قبل الباحث للمشكلة التً تهم البحث، استطالعالتنفٌذي والتً كانت بمثابة 

عن أستخدام األسلوب الرئٌسً وهو أسلوب أستمارة األستبٌان للحصول على البٌانات 
لمتؽٌر  فهً كاألتًالالزمة، اما بالنسبة للمقاٌٌس المعتمدة فً صٌاؼة استمارة األستبٌان 

، وبالنسبة لمتؽٌر األلتزام (Dirks & Ferrin, 2002) اسأعتماد مقٌة تم الثقة التنظٌمٌ
. أما لمستوى األجابة تم اعتماد (Gordon, et al., 1980)لدى األفراد فهو مقٌاس 
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، 4، أتفق =3، نوعاً ما=2، ال أتفق =1الخماسً وٌشمل )ال أتفق بشدة= رتمقٌاس لٌك
 *(:)األستبانة لفقرات  فً الجدول األتً وصفاً ( و5أتفق تماماً=

 
 هٌكل األستبانة: (0جدول )

متغٌرات 
 ئٌسةر

متغٌرات 
 فرعٌة

رموز 
 األستبانة

 العبارات

الثقة 
 التنظٌمٌة

الثقة 
 بالمشرفٌن

X1 
مشرفً فً العمل لدٌه مهارات تجعله متمكناً 

 من أداء عمله.

X2 
اختصاص المشرؾ ومعرفتهه بهدقائق األمهور 

 ً عمله تجعلنً أثق به.ف

X3 
جهههدٌر بالثقهههة وٌتفاعهههل بسهههرعة مهههع زمهههالء 

 العمل.

X4 
مشهههرفً فهههً العمهههل ٌقهههدم العهههون واألسهههناد 
لؤلخهههرٌن بعٌهههداً عهههن دافهههع الكسهههب المهههادي 

 والمعنوي

X5 .ٌحب لؤلخرٌن ما ٌحب لنفسه 

X6 
ٌعههد مشههاكل األخههرٌن مشههاكله وٌولٌههها نفههس 

 األهتمام.

X7 
ً المبههههادش الشخصههههٌة لجمٌههههع ٌههههدعم مشههههرف

 العاملٌن التً ٌؤمنون بها.

X8 
ٌسعى مشرفً دائماً لتعزٌز نقهاط األتفهاق مهع 

 الجمٌع واألبتعاد عن نقاط األختالؾ.

X9 
ٌسهههعى مشهههرفً للتوافهههق معهههً دون تفضهههٌل 

 مصلحته الذاتٌة.

 X10 الثقة
أسههتطٌع األعتمههاد علههى زمالئههً فههً العمههل 

 هم.لتنوع مهاراتهم ومعارف

 X11 بزمالء العمل
أختصاص ومعرفة زمالئً فً العمل بهدقائق 

 األمور فً عملهم تجعلنً أثق بهم.

 X12 
زمالئهههً فهههً العمهههل قهههادرون علهههى أنجهههاز 

 أعمالهم فً مختلؾ الظروؾ.

 X13 
زمالئههههً فههههً العمههههل ٌقههههدمون لههههً العههههون 
واألسهههناد بعٌهههداً عهههن دافهههع الكسهههب المهههادي 

 والمعنوي.

 X14 
فً العمل ٌحبون لؤلخرٌن ما ٌحبون  زمالئً
 لنفسهم.
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 X15 
أشههههعر بههههأن زمالئههههً فههههً العمههههل ٌعههههدون 
المشهههكالت التهههً أواجههههها وكأنمههها مشهههاكلهم 

 الخاصة بهم.

 X16 
زمالئً فً العمهل صهرٌحون ومنفتحهون مهع 

 اآلخرٌن.

 X17 
زمالئههً فههً العمههل ٌقٌمههون أتصههاالت معههً 

 سعٌاً للفهم المشترك بٌننا.

 X18 
ٌسعى زمالئهً فهً العمهل للتوافهق معهً دون 

 تفضٌل مصلحتهم الذاتٌة.

 الثقة
بأدارة 
 المنظمة

X19 
إدارة الشهركة قههادرة علهى أنجههاز أعمالهها فههً 

 مختلؾ الظروؾ.

X20 
سلوك األدارة ال ٌجعلنً بموقؾ المهدافع عهن 

 نفسً عندما أتعامل معها.

X21 
ر أختصههاص األدارة ومعرفتههها بههدقائق األمههو

 فً العمل تجعلنً أثق بها.

X22 
تقدم األدارة المساعدة والعون لجمٌع العاملٌن 

 حتى لو لم ٌطلبوا منها أٌة مساعدة.

X23 
إدارة الشههركة تنظههر الههى الجوانههب األٌجابٌههة 

 فً شخصٌة العاملٌن.

X24 
تبههادر األدارة بتقههدٌم المسههاعدة وفعههل الخٌههر 

على حساب لجمٌع العاملٌن حتى لو كان ذلك 
 مصالحها.

X25 
إدارة الشههركة تنظههر بعههٌن األعتبههار لمصههالح 

 األخرٌن عند أتخاذها القرارات.

X26 .إدارة الشركة تنفذ ما توعد به 

 X27 
تسعى األدارة ألقامة وتوسٌع األتصاالت بهٌن 

 جمٌع العاملٌن سعٌاً للفهم المشترك.

 

 

 

 

 

 

 



 5103/  53العدد   م. سندس رضيوي خوين بحث تطبيقي  – ا في تحقيق األلتزام لدى األفرادالثقة التنظيمية وأثره
 

 ISSN (1681-6870)                                  053                          مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم 

األلتزام 
 التنظٌمً

 الوالء

Y1 
الفخر واألعتزاز كونً أحد أفراد ههذه أشعر ب
 المنظمة

Y2 
وفقههاً لتوقعههاتً ومهها أؤمههن بههه ٌجعلنههً أخطههط 
ألن أكهون عضههواً فههً هههذه المنظمههة، وأعمههل 

 لصالحها. 

Y3 
ٌعتبههر وجههود الفههرد فههً هههذه المنظمههة مؤشههراً 

 لكفاءته.

Y4 .ًأعتبر مشاكل المنظمة هً مشاكلً شخصٌا 

Y5 أفراد المجتمهع الهذي تعمهل  ال أتوقع أن ٌمتلك
 فٌه المنظمة رؼبة قوٌة فً األنتماء لها.

Y6  ٌشهههعر المرؤوسهههون فهههً المنظمهههة بطمأنٌنهههة
 وأمان أكثر من مدرائها.

Y7 .أشعر بضعؾ والئً أتجاه هذه المنظمة 

Y8 . ثقتً بأؼلب أفراد المنظمة قلٌلة 

Y9  أتحههههدث بههههأطراء وإعجههههاب عههههن المنظمههههة
 ألصدقائً.

Y10  ٌمكهههن الحصهههول علهههى مكاسهههب كثٌهههرة عنهههد
 األنتماء لهذه المنظمة

Y11 .ًكان قرار ارتباطً بهذه المنظمة صائبا 

Y12 .هناك اختالؾ بٌن قٌمً وقٌم المنظمة 

Y13  نادراً مها أخبهر األخهرٌن أنهً عضهو فهً ههذه
 المنظمة.

Y14  ال ٌتطلهههب بقهههائً واسهههتقراري فهههً المنظمهههة
 .جهوداً كبٌرة

Y15  ال ٌتطلههههب األنتمههههاء لهههههذه المنظمههههة شههههروط
 كثٌرة.

Y16  ال ٌحصل األفراد على مكافأت مادٌهة مجزٌهة
 مقابل الجهود المبذولة

 المسؤولٌة

Y17  ،بالرؼم من عدم الرؼبة فهً العمهل بالمنظمهة
 فأن على الفرد تنفٌذ شروط وبنود الوظٌفة.

Y18 بعة تنفٌذ إن مسؤولٌة كل فرد فً المنظمة متا
 األدارة لشروط وبنود الوظٌفة.

Y19  من واجب كهل فهرد األهتمهام بالحصهول علهى
 معلومات ذات فائدة للمنظمة.

Y20  من واجب كل فرد دعهم ومسهاندة بهاقً أفهراد
المنظمهة مهن خهالل تشهجٌعهم تقهدٌم الشههكاوى 

 والتظلمات.
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Y21  مههن واجههب كههل فههرد معرفههة بنههود وشههروط
 الوظٌفة بدقة.

Y22  مههن مسههؤولٌة كههل فههرد فههً المنظمههة متابعههة
 تنفٌذ األخرٌن لشروط وبنود الوظٌفة.

Y23  ٌجهههب أن ٌضهههع كهههل فهههرد نصهههب عٌنٌهههه أن
 الشكوى والتظلم تتطلب وقتاً ومخاطرة.

الرؼبة فً 
 العمل

Y24  ًأرؼهههب أن أكهههون فهههً مكهههان ٌتطلهههب جههههودا
 كبٌرة أتوقع أن تساهم فً نجاح المنظمة.

Y25 فً مقدرتً للقٌام بأعمال خاصة لصالح  أشك
 المنظمة.

 
Y26  أرؼههب المشههاركة فههً أحههد اللجههان مههن أجههل

 خدمة المنظمة.

 
Y27  إذا ما ُسئلت، فأنً أتطلع للحصهول علهى أحهد

 المواقع المتمٌزة فً المنظمة.

 

األٌمان 
 بالمنظمة

Y28 .إن والئً للعمل ولٌس للمنظمة 

 
Y29 الحههالً، فههأن مسههألة طالمهها أنههً أتمتههع بعملهه ً

 أنتسابً لهذه المنظمة الٌشكل أي أهمٌة.

 
Y30  بأمكههانً العمههل فههً منظمههات أخههرى تههؤدي

 عمالً ٌختلؾ عن عملً الحالً.

 
من وذلك ل المتغٌر التابع )األلتزام التنظٌمً( الى عدد من المتغٌرات الفرعٌة ٌفصت)*( تم 

 أنموذج وفرضٌات البحث.كمتغٌر واحد فً أجل توضٌحه ألفراد العٌنة اال أنها أستخدمت 

 
 سابعاً: مجتمع وعٌنة البحث

مجتمع األفراد العاملٌن فً شركة بؽداد لقد تناول هذا البحث بالعرض والتحلٌل 
 إلشباعالعراقً المجتمع للمشروبات الؽازٌة. وهً أحدى الشركات التً ٌعتمد علٌها 

التنمٌة فً العراق وهً تهدؾ الى  وما لها من دور بارز فً عملٌة،  أفرادهحاجات 
تطوٌر المنتجات الحالٌة فً ضوء التعدٌالت التً تدخل على المادة األولٌة أو فً مجال 
التحدٌث والتطوٌر فً مواد التعبئة والتؽلٌؾ بما ٌحقق الموازنة بٌن القٌمة والجودة 

 والبساطة.

ة الدنٌا )التنفٌذٌة(، ذلك من األفراد العاملٌن فً مستوى األدارعٌنة  اختٌاروقد جرى 
جرى ة، ر( استما76مفردات عٌنة البحث بواقع )على  ةاناستمارات االستببتوزٌع 

 (.66هو )الصالحة للتحلٌل ( أستمارة، بذلك أصبح حجم العٌنة 66استرجاع )
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 الجانب النظري ً:المبحث الثان

 أوالً: الثقة التنظٌمٌة

ة بأهتمام فكري متمٌز لم ٌشهد فً العقود حضٌت الثقة التنظٌمٌة فً العقود األخٌر
السابقة، وهذا ما نلمسه من خالل الدراسات بشأن طبٌعتها، وتحدٌد دورها فً بناء الحٌاة 

بٌة للثقة فً المعاصرة والمقبلة، وتعود بداٌات األهتمام بها الى بداٌة الدراسة التجرٌ
نحو أٌجاد حلول لتصاعد من القرن الماضً مع توجه األنظار  أواخر عقد الخمسٌنٌات

 Mortonوزٌادة كلفة سباق التسلح الناتج عن تلك التوترات، إذ قام الحرب الباردة 

Deutsh  بدراسة الثقة من خالل أستخدام العاب ذات مزٌج من الدوافع  1958فً عام

إذ قام وذلك فً تجارب مختبرٌة أشرك فٌها أشخاص ؼرباء بعضهم عن بعض، 
ت سلوكٌة وأستدل على الثقة من خالل التعاون بٌن الالعبٌن وذلك بتعرٌؾ الثقة بعبارا

 ,Moran & Hoy)عن طرٌق حساب المنافع والخسائر الناتجة عن ذلك التعاون 

1998: 335). 

لتشكل عصب الحٌاة مع ظهور الثورة التكنولوجٌة  انتقلتوبعد مرور الزمن 
أصبحت تدخل فً كل مجاالت  ودخول األعمال حٌز التجارة واألعمال األلكترونٌة، إذ

الحٌاة. لذلك دار التفكٌر حول السعً لتأطٌر مفهومها، وتحدٌد أهمٌتها، وصٌاؼة 
 أبعادها.

 

 تعرٌفال .أ 

فً  اختلفوامن حداثة أهتمام الباحثٌن ببحث الثقة التنظٌمٌة اال أنهم قد  على الرؼم
( أنها "توقعات 11: 1986عن محتواها، فمثالً أوضح )الصباغ،  المعبرالتعرٌؾ وضع 

مشتركة بٌن طرفٌن أذ ٌنظر لها بعد األتفاق علٌها، كعقد نفسً ؼٌر مكتوب بٌنهما، مع 
"األفتراضات  :للثقة بأنها (Bidault, et al., 1998:149)األلتزام به سلوكٌاً". ونظر 

التً تفترض بأن الطرؾ األخر سوؾ لن ٌكون أنتهازي وؼٌر أمٌن ولهذا السبب سوؾ 
 الثقة التنظٌمٌةأن  (Hoy & Moren , 2000:8) عمل ضار باآلخرٌن". وقالبلن ٌقوم 

"رؼبة المجموعة أو الفرد لٌكون عرضه لتأثر بأفعال الطرؾ اآلخر فً ضوء ثقته  هً 
 Hoy)بأن ذلك الطرؾ ذو نزعة خٌرٌة وموثوق به، وكفوء، وصادق، ومتفتح". وأشار 

& Nault, 2002: 118) اٌجابٌة التنظٌمٌة بأنها "مشاعر أمكانٌة وصؾ الثقة إلى 

ٌمتلكها األفراد حول نواٌا وسلوكٌات األعضاء التنظٌمٌٌن معتمدة على األدوار 
 & Becerra)المتبادل بٌنهم". وبٌن  واالعتمادالتنظٌمٌة، والعالقات والتوقعات، 

Gupta, 2003: 33) " ،ى حالة نفسٌة تمثل القابلٌة على التنبؤ والمعتمدة علأن الثقة
 (Nielsen, 2004:240)رؾ اآلخر". ووصؾ طلنواٌا وسلوك ال االٌجابٌةالتوقعات 

شخص ما حول أمكانٌة الحصول على التصرؾ المرؼوب به والذي  بأنها "أعتقاد وتوقع
بأنها "درجة تفوٌض  (Straiter, 2005: 88)ٌؤدى من قبل الحائز على الثقة". وأكد 
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لذٌن ٌمثلون التوقعات األٌجابٌة الواثقة ألنجازهم بعض المسؤولٌات والمهام للمرؤوسٌن ا
"عملٌة أعتماد  الثقةأن  (Martins, 2008: 757)لتلك المهام والمسؤولٌات". ورأى 

معٌنة والتً تكون ذات أهمٌة على الحائز على الثقة بالتصرؾ طبقاً لتوقعات مانح الثقة 
دة من ضعؾ مانح الثقة". وعبر الثقة من ؼٌر أن ٌقوم الحائز على الثقة باألستفا حلمان

(Neveu, 2009: 11)  عن المفهوم األساسً للثقة بكونها "أعتقاد الفرد أو المجموعة

اآلخرٌن سٌقومون بأداء جهد مخلص حسن النٌة منسجم مع األلتزامات الضمنٌة  بأن
منها والظاهرة، وأن ٌكون صادق فً أي مفاوضات سبقت تلك األلتزامات، وعدم أخذ 

بأنها "  (McAllister, 2010:27)تٌحت الفرصة لذلك". وحدد أضافٌة وأن أُ مزاٌا 

أعتقاد فرد أو رؼبته فً التصرؾ بناءاً على قاعدة كلمات وتصرفات فرد آخر 
 ".وقراراته

القول بأن الثقة التنظٌمٌة "توقعات،  إلى ٌخلص الباحثمع هدؾ البحث  وانسجاما
لها األفراد العاملٌن فً المنظمة، والمرتبطة ومعتقدات، ومشاعر أٌجابٌة، ورؼبات ٌحم

بالمبادش، والقٌم، بالسلوكٌات األدارٌة المطبقة من قبلهم، والتً ُروعً فٌها األلتزام 
 عن كل ما ٌضر الطرفٌن". بتعادوالمعاٌٌر األخالقٌة العامة واألدارٌة الخاصة، واال

 

 األهمٌة .ب 

لكثٌر من الباحثٌن والكتاب، كان فً أن أهمٌة الثقة التنظٌمٌة فً المنظمات أكدها ا
الذٌن أدركوا أن  (Likert, 1967 ; McGregor 1967 ; Argyris, 1973)مقدمتهم 

الثقة المتبادلة بٌن األفراد والمنظمة عامالً مهماً فً تحقٌق التفاعل فٌها. بعدها ٌؤكد 
(Cook & Wall, 1980:40) ن الثقة عنصر مهم وضروري لتكوٌن العالقات أ

. ، إذ أنها تشجع االستقرار التنظٌمً والرضا بٌن أعضاء المنظمةعاونٌة فً المنظمةالت
قة التنظٌمٌة فً تخفٌض الصراعات السلبٌة وتعزٌز األستجابات الفعالة فً ثوتساعد ال

وتعمل الثقة على تقلٌل الرقابة  .(Rousseau, et al., 1998:394)حل المشكالت 

وكذلك تقلل من مستوٌات األتصال،  العمل األداري،المباشرة والتوجٌه المستمر فً 
,  هرمٌة الهٌاكل التنظٌمٌة، ألن األخٌرة تمٌل الى هدم الثقة التنظٌمٌة وتخفض

(Amico, 2003: 3)  ووجود الثقة المتبادلة بٌن العاملٌن والمنظمة ٌسهم فً التطبٌق
كما تخلق . (McAllister, 1995:23)األكثر فاعلٌة لؤلستراتٌجٌة، والتنسٌق األداري 

التعامل، وهذا ٌعود الى الخبرة المتراكمة بٌن لثقة األمان المستقبلً بٌن أطراؾ ا
. وتؤدي الثقة (Mayer, et al., 1995: 709)األطراؾ حول سلوكٌات بعضهم لآلخر 

دوراً حاسماً فً تحقٌق األلتزام بٌن العاملٌن، كما لها أهمٌة فً تخفٌؾ شدة الضؽط 
ئج أٌجابٌة لهم، كذلك تعد الثقة مهمة فً رفع مستوى االداء التنظٌمً، النفسً كنتا

 .(Kallebery, et al., 2004: 3)وعملٌة خلق المعرفة 

ص الباحث مما تقدم أن الثقة تعد شرط أساسً للتعاون، وتحقٌق الرضا ٌخل
 األداء التنظٌمً. واأللتزام والفاعلٌة التنظٌمٌة، وأرتفاع مستوى
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 األبعاد .ج 

 (Mayer & Davis, 1999:126) الباحثون الى تنوع أبعاد الثقة، أذ حددأشار 
 Costa, et)أربعة أبعاد هً القدرة، والنزعة الخٌرٌة، واألمانة، والمعولٌة. وتبنى 

al.,2001:227),  فً بحثهم أبعاد النزعة للثقة، وأدراك الجدارة بالثقة، والسلوك
على  (Dirks & Ferrin, 2002: 615)التعاونً، والسٌطرة على السلوك. وعول 

المنظمة  بإدارةثالثة أبعاد للثقة تمثلت فً: الثقة بالمشرفٌن، والثقة بزمالء العمل، والثقة 
 :Child & Mollering, 2003)بحث الحالً. ودرس الوهذا ما تم اعتماده فعالً فً 

هداؾ، وجرأة ، والمشاركة باألاآلخرٌن سبعة أبعاد للثقة التنظٌمٌة وهً عدم خذول (73

 ، وندرة التعارض، والصداقة، وجو العمل الجٌد.واالنفتاحالتفوٌض، 

الكفاءة، والنزعة الخٌرٌة كبعدٌن  (Levin & Cross, 2004:1479) وأستخدم

 الموارد إستراتٌجٌةعند تطبٌق  االعتبارمهمٌن للثقة التنظٌمٌة، البد من أخذهما بنظر 
ألدراك مجاالت الثقة التنظٌمٌة، البد أن  (Straiter, 2005: 87) أوردوالبشرٌة. 

، والجدارة بالثقة، والشعبٌة، والصداقة، االعتمادٌةتعكس الثقة التنظٌمٌة األبعاد اآلتٌة: 
تصورهما  (Mcknight & Chervany, 2009: 35). وبٌن وحب المزاح، والسذاجة

 لثقة التنظٌمٌة على النزعة الخٌرٌة، والقدرة، والنٌة للثقة.ل

 
 انٌاً: األلتزام التنظٌمًث

التنظٌمً( أهتمام علماء السلوك التنظٌمً وباحثوه، منذ  االلتزامذب موضوع )ج
مطلع النصؾ الثانً من القرن العشرٌن حتى وقتنا الحاضر. وتركزت البحوث حول 

 ، وكشؾ أهمٌته، وتشخٌص أبعاده لتفسٌر مستواه وقٌاس آثاره.تعرٌفه تحدٌد 

 
 التعرٌف .أ 

الساٌكولوجٌة للفرد وطبٌعة عالقته  من الباحثٌن وصؾ الجوانب أستطاع عدد
بالمنظمة، ودرجة قبوله أو رفضه لقٌمها، وأهدافها وأتجاهات البقاء فٌها. فمثالً أكد 

(Kanter, 1968: 499)  :الرؼبة التً ٌبدٌها الفرد  بمثابة"بأطار فلسفً أن األلتزام هو

وذكر ة بالحٌوٌة والنشاط ومنحها الوالء". للتفاعل األجتماعً من أجل تزوٌد المنظم
(Putti, et al., 1989:275)  بأن األلتزام هو : "القوة النسبٌة لتطابق الفرد مع المنظمة

: هو االلتزام التنظٌمًأن  (Newstrom & Davis, 2002:150)وأرتباطه بها". وقال 

كة المشار "الدرجة التً تحدد مدى التطابق بٌن أهداؾ الفرد والمنظمة لؽرض
 ." والعضوٌة المستمرة للمنظمة

هو :"الدرجة التً  االلتزامبأن  (Mathis & Jackson, 2003: 207-208) وبٌن

فً  واالستمرارٌشعر من خاللها الفرد بقبوله لؤلهداؾ التنظٌمٌة والرؼبة بالبقاء 
ونه: عن المفهوم األساسً لؤللتزام بك (Meyer, et al., 2004: 991)المنظمة". وعبر 
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 زم الفرد بنهج العمل الذي له عالقة بهدؾ معٌن". ورأى "القوى التً تل
(Buchanan, 2007: 78)  ،أنه: "أهتمام ؼٌر ملموس وتحٌز ألهداؾ المنظمة جمٌعها
 :Perter, et al., 2008)  وضمن التصور العام وضحبأستثناء المٌل للبقاء فٌها". 

رد وقبوله بأهداؾ المنظمة وقٌمها والرؼبة فً الف قوة أٌمان" بأنه:  االلتزاممفهوم  (605

 بذل قصارى الجهود لصالحها والمحافظة على عضوٌته فٌها".

 االلتزام تعرٌؾواضحاً على  اتفاقا، ٌالحظ أن هناك تعار ٌؾمن كل ما تقدم، من 
فً التفسٌر. ومن ذلك ٌمكن القول بأن األلتزام هو: "عملٌة األٌمان  االختالؾبالرؼم من 

 تلك القٌم". دبأهداؾ المنظمة وقٌمها والعمل بأقصى طاقة لتحقٌق تلك األهداؾ وتجسٌ

 

 األهمٌة .ب 

 ,Lee)التنظٌمً بٌن األفراد ٌمكن أن ٌتمثل بالنتائج اآلتٌة  االلتزامببناء  االهتمامأن 

2003: 179): 

 وثقتهم بالمنظمة وبالتالً تحقٌق األستقرار التنظٌمً.زٌادة تماسك األفراد  .1

ادة معدل التوافق بالقٌم واألهداؾ بٌن الفرد والمنظمة مما ٌؤدي الى رفع زٌ .2
 مستوى الروح المعنوٌة لؤلفراد.

 زٌادة معدالت األداء واألنتاجٌة. .3

 أنخفاض مستوى دوران العمل والؽٌاب. .4

 قلة الخالفات التً تحصل بٌن األفراد العاملٌن واألدارة. .5

 

 األبعاد .ج 

لؤلستدالل بها تشخٌص عدد من األبعاد  ىجرٌبٌة الالعدٌد من الدراسات الت اتجهت
وٌمثل  .عن مستوى األلتزام وتحدٌد طبٌعة تأثٌره فً متؽٌرات تنظٌمٌة وسلوكٌة

(Porter, et al., 1974: 605)  رواد فً هذا الجانب، من خالل إسهامهم فً تحدٌد

األٌمان بقوة وقبول أهداؾ المنظمة، والرؼبة فً بذل مجهود أكبر  :ثالثة أبعاد هً
فً المحافظة على اعضاء المنظمة. وأستعان  لصالح المنظمة، والرؼبة الصادقة
(Gordon, et al., 1980: 487)  ،بدرجة الوالء، والمسؤولٌة، والرؼبة فً العمل

الحالً.  فعالً فً البحث اعتمادهتم هذا ما وواألٌمان بالمنظمة أبعاداً لؤللتزام التنظٌمً، 
التنظٌمً على تصورهما لؤللتزام  (O'Reilly & Caldwell, 1980: 591)وبنى 
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على الوالء، والواجب  (Wiener, 1982: 422)األلتزام األتجاهً والسلوكً. وأعتمد 

 بشكل عام، والتجدٌد التنظٌمً.

للبقاء.  وااللتزامقٌمً، ال االلتزام إلى (Bateman &Strasser,1984: 99) وأشار
التنظٌمً وهً المسؤولٌة ، والرؼبة  ( ثالثة أبعاد لؤللتزام11: 1997ودرس )الدوري، 

 ,Stallworth) وحاول عدد من الباحثٌن من بٌنهم .والتطابق باألستقرار فً العمل،

2003: 410)  ،(Ugboro, 2003: 340)  ،(Laka-Mathebula, 2004: 110) 

ألبعاد باأللتزام الشعوري، واأللتزام المعٌاري، واأللتزام المستمر. التعبٌر عن هذه ا
 االلتزامً وهما التنظٌم لاللتزامبدراسة بعدٌن  (Arany, et al., 2010: 400)وأهتم 

 النقابً والمهنً.

 
 

 تائج البحثعرض وتحلٌل ن: المبحث الثالث

 عرض النتائج .1

بعض أسالٌب األحصاء الوصفً  عرض آراء العٌنة بأستخدام إلىتهدؾ هذه الفقرة 
لمتؽٌرات البحث، والمتمثلة باألوساط الحسابٌة المرجحة للمتؽٌرات بؽٌة تحدٌد مستوى 
كل منها، واألنحراؾ المعٌاري لتشخٌص مدٌات تشتت القٌم عن أوساطها الحسابٌة 

 المرجحة.

 جابات المدراءاف المعٌاري إلرنحالوسط الحسابً المرجح واال: (5جدول )

          N= 60 

 المتغٌر
رمز المؤشر فً 
 أستمارة األستبٌان

الوسط الحسابً 
 المرجح

 األنحراف المعٌاري

 الثقة بالمشرفٌن

X1 2732 57.1 

X2 2722 57.2 

X3 2712 57.. 

X4 2725 57.. 

X5 2722 57.2 

X6 274. 2723 

X7 27.1 273. 

X8 2723 273. 

X9 2754 27.3 

  4.28 األجمالً
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 الثقة بزمالء العمل

X10 .75. 57.5 

X11 .744 2752 

X12 .713 5723 

X13 .72. 5725 

X14 .753 5732 

X15 .733 2723 

X16 .72. 5725 

X17 .744 2752 

X18 .75. 57.5 

  4..2 األجمالً

 الثقة بأدارة المنظمة

X19 .7.2 575. 

X20 .711 5752 

X21 .741 2753 

X22 .732 5721 

X23 .712 5752 

X24 .7.5 575. 

X25 .7.. 5754 

X26 .721 5722 

X27 .722 5755 

  2.23 األجمالً

 االلتزام التنظٌمً

Y1 .722 2715 

Y2 17.1 5722 

Y3 .734 27.3 

Y4 .754 574. 

Y5 .7.1 5755 

Y6 .71 2755 

Y7 .733 5735 

Y8 2752 57.5 

Y9 .7.. 2... 

Y10 1722 573. 

Y11 .751 5732 

Y12 .7.2 2732 

Y13 .721 575. 

Y14 .723 573. 

Y15 .722 272. 
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Y16 .7.3 5732 

Y17 .7.1 5754 

Y18 .752 57.2 

Y19 .745 5712 

Y20 .732 5753 

Y21 .722 5744 

Y22 27.. 2755 

Y23 .722 2752 

Y24 .723 2752 

Y25 27.. 5.0. 

Y26 .733 2723 

Y27 .722 2744 

Y28 .722 572. 

Y29 .723 2724 

Y30 272. 2752 

  2..2 األجمالً

 
المتؽٌرات المتمثلة بكالً من )الثقة بزمالء العمل، الثقة  أن( 1ٌالحظ من الجدول )

( 3047،  3061بأدارة المنظمة( حصلت على أوساط حسابٌة مرجحة إجمالٌة بلؽت )
وهذا  (،3التوالً، وهً أوساط حسابٌة مرجحة أعلى من الوسط الفرضً البالػ )على 

العاملٌن من  اإلفرادهناك عالقات تعاونٌة متبادلة ومٌل موقفً اٌجابً بٌن  أنٌعنً 
التصاالت المفتوحة بٌنهم اوالمعلومات و األفكارحٌث االعتماد المتبادل واالشتراك فً 

اؾ هذا فٌما ٌتعلق ببعد ) الثقة بزمالء العمل ( ، أما وذلك بما ٌسهم فً تحقٌق األهد
بالنسبة لبعد ) الثقة بإدارة المنظمة ( فتشٌر النتائج إلى أن اإلدارة العلٌا جدٌرة بثقة 

 فٌماو العاملٌن من خالل إشباع حاجاتهم ورؼباتهم وتوفٌر الدعم المادي والمعنوي لهم . 
( وهو 1048على وسط حسابً مرجح بلػ ) ل ٌتعلق ببعد ) الثقة بالمشرفٌن ( فقد حص

، استشؾ من ذلك أن المشرفٌن لم ٌكتسبوا ثقة المرؤوسٌن لعدم  أقل من الوسط الفرضً
الهتمام بمصالحهم اتوافر خصائص الكفاءة ، والجدارة ، واالنفتاح على المرؤوسٌن و

 والعدالة فً التعامل معهم بالشكل المطلوب . 

فقد حصل على وسط  (عتمد والمتمثل بـ )األلتزام التنظٌمًأما بالنسبة للمتؽٌر الم
 Y8( على الرؼم من حصول الفقرات والتً ٌعكسها )4014بلػ ) حسابً مرجح أجمالً

 ،Y22 ،Y25  ،Y30ًوعلٌه ،  ( على أوساط حسابٌة مرجحة أقل من الوسط الفرض

راد وهً : " أٌمانهم فان هناك صفات لها تأثٌر كبٌر فً ارتفاع مستوى االلتزام لدى اإلف
القوي بالمنظمة وقبولهم ألهدافها وقٌمها باإلضافة إلى االستعداد لبذل أقصى جهد ممكن 

  فً خدمة المنظمة ".
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 الفرضٌات وتحلٌل النتائج اختبار .2

 أوالً: أختبار العالقة

بوجود عالقة بٌن أبعاد الثقة )الثقة بالمشرفٌن،  األولى الفرضٌة الرئٌسة اختبارتم 
قة بزمالء العمل، الثقة بأدارة المنظمة( واأللتزام التنظٌمً بأستخدام أسلوب من الث

 .Chi-Square (X2)األسالٌب األحصائٌة الالمعلمٌة هو الـ 

( أظهرت النتائج وجود عالقة بٌن )الثقة بزمالء العمل، الثقة بأدارة المنظمة
( على التوالً 65076  ،75045) Chi-Square (X2)واأللتزام التنظٌمً، إذ بلؽت 

وهذا ما ٌوضحه  6065( عند مستوى معنوٌة 46073وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة )
 (.3الجدول )

 بشكل جزئً وتصاغ بالشكل اآلتً: لىاألو علٌه تقبل الفرضٌة الرئٌسة

المنظمة(  بإدارةمعنوٌة ما بٌن كل من )الثقة بزمالء العمل، الثقة  ارتباطوجد عالقة ت"
 ."التنظٌمً وااللتزام

 

 أختبار العالقة للشركة المبحوثة  :(5جدول )

          N=60 

 X2 الثقة بالمشرفٌن الثقة بزمالء العمل الثقة بأدارة المنظمة

317.1 21732 ..751 Y ًاأللتزام التنظٌم 

 
 

 التأثٌر  اختبارثانٌاً: 

ٌمً بأستخدام أنموذج التنظأبعاد الثقة التنظٌمٌة فً تحقٌق األلتزام  تأثٌر اختبارتم 
األنحدار الخطً المتعدد وقد بٌنت النتائج بأن هنالك أثر معنوي لكل من بعدي )الثقة 

 (F)بزمالء العمل، الثقة بأدارة المنظمة( فً تحقٌق األلتزام التنظٌمً إذ بلؽت قٌمة 
، (4011التوالً وهً أكبر من قٌمتها الجدولٌة البالؽة )( على 7098،  5068المحسوبة )

فً حٌن أظهرت النتائج بعدم وجود أثر معنوي لبعد )الثقة بالمشرفٌن( فً تحقٌق 
وهً أقل من قٌمتها الجدولٌة  (6036المحسوبة ) (F)األلتزام التنظٌمً إذ بلؽت قٌمة 

 (.4011البالؽة )

الرئٌسة الثانٌة قبوالً جزئٌاً وتتم صٌاؼة فرضٌة من خالل ما تقدم ٌتم قبول الفرضٌة 
 ن الفرضٌة المصاؼة وتكون:بدٌلة ع
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تأثٌراً معنوٌاً فً "تؤثر أبعاد الثقة التنظٌمٌة )الثقة بزمالء العمل، الثقة بأدارة المنظمة( 
والجدول األتً ٌوضح نتائج األختبارات التً جرى األستناد  . التنظٌمً" االلتزامتحقٌق 

 .علٌها فٌما ذكر أعاله، بأستخدام أنموذج األنحدار الخطً المتعدد

 

 أختبار األثر للشركة المبحوثة: (1جدول )

    N=60 

المتغٌر 
 المعتمد

المتغٌر 
 المستقل

مستوى 
 المعنوٌة

 (F)قٌمة 
 الجدولٌة

معامل 
التحدٌد 
(R2) 

 (F)قٌمة 
 المحسوبة

نوع 
 األثر

األلتزام 
 التنظٌمً

الثقة 
 بالمشرفٌن

271 .755 27..% 27.2 
ؼٌر 
 معنوي

الثقة 
بزمالء 
 العمل

 معنوي 1724 3754%. 755. 271

الثقة بأدارة 
 المنظمة

 معنوي 3754 2725%. 755. 271

 
 

 األستنتاجات والتوصٌات: المبحث الرابع

 
 أوالً: األستنتاجات

الجانب النظري، وتحلٌل النتائج المٌدانٌة وأختبار أنموذج  استعراضمن خالل 
 ة:ٌتوفرضٌات البحث الحالً، أستخلصت الباحثة األستنتاجات اآل

الثقة بزمالء العمل، والثقة بعدي )درجة الثقة التنظٌمٌة المتمثلة فً  ارتفاع .1
بإدارة المنظمة(، وهذا ٌعنً توافر عدد من الخصائص والسمات التً تجعل 
الفرد جدٌر بثقة اآلخرٌن وتشمل كل من االلتزام فً العمل والقٌم والمبادش 

الثقة ها هذا فٌما ٌتعلق ببعد )ء وؼٌرواالهتمام بمصالح الزمٌل ومساعدة الزمال
ثقة بإدارة المنظمة( فٌعود السبب إلى توفٌر البالنسبة لبعد ) أمابزمالء العمل(، 

األقسام اؼلب  الهٌكل التنظٌمً المرن والمناسب فضال عن التعامل العادل مع
فٌما عدا ذلك بعد والفروع ٌضاؾ إلى ذلك تطابق أقوال اإلدارة مع أفعالها، 

د العٌنة المبحوثة الى الجوانب األٌجابٌة التً لمشرفٌن( إذ ٌفتقر أفرا)الثقة با
كانت قد تمٌزت بها فً ضوء تواجد هذا البعد التنظٌمً، ومهم فً تحقٌق 

 األلتزام لدى أفرادها.
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األثار األٌجابٌة الناجمة عن  أفراد العٌنة المبحوثة الى افتقارالرؼم من على  .2
اال أن ذلك لم ٌمنع من تمٌز أفرادها بمستوى جٌد سٌادة بعد )الثقة بالمشرفٌن( 

)نحو( الشركة، مما ٌعنً وجود أبعاد أخرى تؤثر وبشكل  اتجاه االلتزاممن 
 أللتزام لدى األفراد وٌقود الى نجاحهم وتمٌزهم.أٌجابً فً مستوى ا

ق التأكد من عدم وجود عالقة معنوٌة تربط بٌن بعد )الثقة بالمشرفٌن( وتحقٌ .3
، مما ٌؤكد على ضعؾ العالقات بٌن المشرفٌن لدى اإلفراد العاملٌنااللتزام 

على العمل واإلفراد بسبب الرقابة المباشرة من قبل المشرؾ على العمل 
 .اري مما ٌحد من ثقة الفرد بمشرفهوالتوجٌه المستمر فً العمل اإلد

( )الثقة بزمالء العمل، والثقة بأدارة المنظمة برزت عالقة قوٌة بٌن بعدي .4
رفع فً ً بأهمٌة هذٌن البعدٌن حلدى األفراد العاملٌن مما ٌووتحقٌق األلتزام 

 هم لخدمة الشركة.اد وبالتالً دفعالروح المعنوٌة لؤلفر

كان لبعد )الثقة بزمالء العمل( اثر فً تحقٌق االلتزام لدى االفراد وهذا ٌدل  .5
ة المبحوثة والتً على ان االهداؾ والقرارات السلٌمة التً تتخذها ادارة الشرك

تخدم مصلحة جمٌع االفراد ساهمت فً التأثٌر على سلوكهم وبشكل اٌجابً مما 
 .رة وزٌادة التزامهم بالمنضمة ككلشجع ذلك على زٌادة ثقتهم باإلدا

أن وجود العالقات التنظٌمٌة أظهرت النتائج المٌدانٌة فً هذه الشركة على  .6
األفراد داخل الشركة ٌسهم فً تحقٌق المتماسكة واألعتماد المتبادل بٌن جمٌع 

وتعزٌز الثقة بٌن زمالء العمل، مما أدى الى وجود تأثٌر للثقة بزمالء العمل 
 التنظٌمً. االلتزامفً تحقٌق 

أتضح من نتائج التحلٌل المٌدانً أن شدة الممارسات واألجراءات الرقابٌة  .7
ن ثقة األفراد م تدحواألشرافٌة الحازمة من قبل المشرفٌن فً هذه الشركة 

 المشرفٌن. اتجاهاألفراد بالمشرفٌن مما أدى الى ضعؾ التزام 

 
 ثانٌاً: التوصٌات

ه األهتمام بمبدأ الثقة بالمشرفٌن بوصفه مدخالً أساسٌاً لتنمٌة التزامهم نحو ٌتوج .1
 الشركة والنابع من قناعتهم الشخصٌة.

وصفها موجوداً تنمٌة وإشاعة الثقة بٌن األفراد داخل الشركة المبحوثة، ب .2
ستراتٌجٌاً ؼٌر قابل للتقلٌد والمنافسة، إذ أن توافر الخبرة والمٌزة التقنٌة لم ٌعد 

 أمراً كافٌاً لتحقٌق النجاح التنظٌمً.
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تمكٌن إدارة الشركة عبر مدرائها ومشرفٌها من أعتماد دٌمقراطٌة األدارة  .3
آمنة وصحٌة  ت الطٌبة مع جمٌع العاملٌن وبما ٌعزز خلق بٌئة عملاوالعالق

 ترفع من درجة األحترام المتبادل بٌن جمٌع األفراد.

مسألة تعزٌز التماسك ضرورة أنتباه األدارة العلٌا فً الشركة المبحوثة الى  .4
 والعالقات التعاونٌة مما ٌدعم بناء الثقة بٌن األفراد.

خالل تولٌد القناعة الكاملة لدٌهم من أن تعزٌز حالة الشعور بالمسؤولٌة من  .5
 الجهود المبذولة ستكون فً صالح الجمٌع.

مستمرة ألفرادها من أجل تشجٌع األدارة العلٌا بأقامة دورات تدرٌبٌة تطوٌرٌة  .6
 تنمٌة قدراتهم ومهاراتهم األبداعٌة.
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Abstract: The research aims to identify the extent of 

the impact of the dimensions of Organizational Trust 

( Trust in Supervisors, Trust in Co-worker and Trust 

in Organization Management) in achieving the 

commitment of personnel,  I have tested the search in 

the industrial sector, representing a company 

Baghdad Soft Drinks / contribution mixed one of the 

formations and the Ministry of Industry and 

Minerals, and applied to a random sample of (60) 

individuals working within the administrative level 

executive, and use the search questionnaire key tool 

to collect data and information with some interviews 

for the purpose of obtaining on the initial data, and 

for data processing and information bold tested tools 

statistical Amwalimah and tested, such as: the 

arithmetic mean likely, standard deviation, in 

addition to the use of chi-square to see the 

relationship between the variables and, finally, linear 
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regression analysis multi to see the impact and the 

level of significant (0.05). 

The research found that there is a positive 

effect of the dimensions of organizational trust (Trust 

in Co-worker, Trust in Organization Management) in 

achieving the commitment of personnel in Baghdad 

Company for soft drinks, and absent this relationship 

is positive after organizational trust (trust 

supervisors) to achieve compliance with them, and 

based on the researcher recommended that attention 

be given to assets and cognitive development efforts 

strategically human dimension.                                                                                 

 

Keywords: Organizational Trust, Organizational 

Commitment. 


