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 الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسةةةةةةةةةةج ناتير الظيمية النمايثيج الى التيج النمايثيج بذل  بيلن بي  
 24بلنحيي  هذا الهدف نم نصثيم اسنبيين ثكبن ثن الى العيثلين بيلثسنشفيية الظيثعيج بثصر. 

سةةةة اقا بايم البيحث بعثق ارنبيراة الصةةةةد  بالتبية لهذا ا سةةةةنبيينا بانلةةةةال  ن ظثي  الثعيث ة 
ثفردةا كين الصةةةةةةةةةةيلال للنحليق  384الثعييريج ثعمبيج لظثي  ثنغيراة ا سةةةةةةةةةةنبيين. ببلن حظم العيمج 

نبزي  ا سةةةنبيين الى العيمج العشةةةباطيج ال بييجا بنم نظثي  اسةةةنثيرة ا باانثد البيحث     282ثمهي 
ا سةةةةةةةةةةةةةةنبييمية ثن العيثلين ثحق البحث بنحليلهي إحصةةةةةةةةةةةةةةيطييا. ب اهرة المنيط  بظبد ا اج ارنبي  
ثعمبي إيظيب  بين  بعيد الظيمية النمايثيج ب بعيد التيج النمايثيجا كثي  شةةةيرة المنيط  إلى  ن همي   

الظيمةةية النمايثيةةج الى  بعةةيد التيةةج النمايثيةةج. حيةةث دلةةة المنةةيط  بظبد نةةاتير  نةةاتير ثعمبي عبعةةيد
 حد  بعيد -لبعدين  ي  ثن  بعيد الظيمية النمايثيج بهثي الثحفزاة بالهيكق النمايث  الى المزاهج 

ا كثةةي دلةةة المنةةيط  إلى بظبد نةةاتير ثعمبي لظثي   بعةةيد الظيمةةية النمايثيةةج الى -التيةةج النمايثيةةج
ا ب ريرا  شةةةةةةةةةةةةةةةيرة المنيط  إلى بظبد ناتير لبعدين  ي  ثن  بعيد - حد  بعيد التيج النمايثيج-لنزاما 

 حةةةد  بعةةةيد التيةةةج -الظيمةةةية النمايثيةةةج بهثةةةي حيب  انرةةةيذ اليرار بالهيكةةةق النمايث  الى المزاهةةةج 
 .-النمايثيج

 
 ا التيج النمايثيج ة الثفنيحيج : الظيمية النمايثيجالكلثي
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Summary 
 

The aim of this research is to study the impact of organizational DNA 

on organizational trust applied study on workers at university hospitals in 

Egypt. To achieve this objective we designed a survey of 24 questions, The 

researcher conducted validity and reliability tests for this questionnaire, and 

it became clear that all standard loading factors are significant for all the 

questionnaire variables. The sample size was 384 items, of which 282 were 

valid for analysis, and the researcher relied on distributing the questionnaire 

to the stratified random sample. The questionnaires were collected from the 

workers in question and analyzed statistically. The results showed that there 

is a positive significant correlation between the dimensions of organizational 

DNA and the dimensions of organizational trust, the results also indicated 

that there is a significant effect of the dimensions of organizational DNA on 

the dimensions of organizational trust. As the results indicated an effect of 

only two dimensions of organizational DNA , namely motivators and 

organizational structure, on integrity – one of the dimensions of 

organizational trust -. The results also indicated that there is a significant 

effect of all dimensions of organizational DNA on commitment – one of the 

dimensions of organizational trust -. Finally, the results indicated that there 

are a significant effect for only two dimensions of organizational DNA, 

namely decision-making rights and organizational structure on integrity – 

one of the dimensions of organizational trust -.  
 

 Key words: organizational DNA, organizational trust 
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 تمهيد
نبظد لكق ثماثج تيي ج ريصج نثيزهيا بيظب  ن ننبا   تيي ج العيثق ث  تيي ج الثماثج حنى 

كثي نحدد سلبكيية اع راد ثدى ادرة الثماثج الى  نسن ي  نيديم  هدا هي الن  نسعى إلى نحيييهيا
سُنردم ثص لال الظيمية النمايثيج لنحديد الرصيطص ا  نحيي  المظيح بالنيدم  ى نحيي   هدا هي. ب 

الثثيزة للثماثجا بنيبم  كرة الظيمية النمايثيج الى  ن لكق ثماثج هيكلهي الذى يثيزهي ان غيرهيا 
بعج دايطم عى ثماثج بهى )حيب  انريذ اليرارا الثعلبثيةا ببل   ر   Watson and Crick'sبايم

 .(Abdel-Raheem & Saad, 2019)الثحفزاة بالهيكق النمايثى(
بثن ظيمب آررا  صةةةبال ثبلةةةبة التيج النمايثيج ثح  اهنثيم الدارسةةةين بالثماثية ا داريج 
لثي لهي ثن  هثيج    إكسيب الثماثية ثزايي نمي سيج نسيادهي    بييطهي    البيطج الن  نعثق بهيا 

برهي    كثي يعبد هذا ا هنثيم إلى ا اج هذا الثفهبم بعدد ثن الثنغيراة النمايثيج الن  ن تر بد
نحثةةةق اع راد إلى نيبد التيةةةج ب ن بر الثماثةةةية باةةةدرنهةةةي الى نحيي   هةةةدا هةةةي بكفةةةي ة ب ةةةياليةةةجا 

 ,.Legood et al) ثتق النفبيض بثشةةةةةةةةةةةةةةةيركج الثعر ج بثحض إرادنهم بالثسةةةةةةةةةةةةةةطبلييةثري ر ال

2016). 
بذل  لثي نلعبه ثن الى اهنثيم ا ية كبير ثن  طية الشةةةةةةةةعب الثماثية الصةةةةةةةةحيج  بنحاى

حيبي    نيديم الراييج الصةةةةةةةةحيج لكي ج الثنعيثلين ثعهيا بماراا عهثيج نبا ر تيج الثريض    دبر 
الردثج الن  ينلييهي بكذل   هثيج ا لنزام بيلعيد المفسةةة  بين العيثق بالثماثج الصةةةحيج ثثي يسةةةياد 

ره ثن    نكبين شرصيج للثماثجا  يد اسنير البيحث    ن بي  دراسنه الى ا ية الصحج بيانبي
باليه ييبم البيحث    هذا البحث بنميبق ثنغير  الظهية الثسةةةةطبلج ان نيديم الردثية اللةةةةربريج.

الظيمية النمايثيج بالتيج النمايثيج بذل  بيلن بي  الى الثسةةةةةةةنشةةةةةةةفيية الظيثعيج بظثهبريج ثصةةةةةةةر 
 العربيج.

 أواًل : الخلفية النظرية :
 الجينات التنظيمية :-1

 التنظيمية :.مفهوم الجينات 1/1
ى )حيب  انرةةةيذ اليرارا  مهةةةي ابةةةيرة ان  ربعةةةج ابااةةةد ه (Neilson, et al.,2008)يرى 

 .بهذه اليبااد ثييز شرصيج الثماثج ا الهيكق النمايثى( بنعثق الى نالثعلبثيةا الثحفزاة
الظيمية النمايثيج بامهي ايادة البييمية الثرمج الن  يثكن البصةةةةةةةةةةةبق  (Dos,2013)بارف 

ظراطينهي بالع اية بين اع راد الذين  إليهي ثن ابق  ي  رد لديه ثعلبثية ان الثماثجا ببمينهيا با 
 يعثلبن بدارلهيا با اية ه    اع راد ث  اع راد الثبظبدين ريرظهي.
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الدراسةةةةية حيبلة ا سةةةةنفيدة ثن ثفهبم الظيمية  ن   (Momeni et al., 2014)ب بلةةةةال 
 النمايثيج كثفهبم ثظيزي يفسربن به رصيطص الثماثج بنسياد الى نفسير مشي ينهي. 

نثتق الظيمية النمايثيج مباي ثن  رييج النفكير    الثماثية ب سيليب اليييداة بالثييييس ب 
 . ((Khorasgani, et al., 2015بغيرهي ثن الثظي ة ذاة الصلج بهم 

الظيمية النمايثيج بامهي البميج الثكبمج ثن اليراراة  )Azudin & Mansor ,2017(بارف 
  الصحيحج بالثحفزاة بالثعلبثية بالهيكق النمايث .

 . أبعاد الجينات التنظيمية :1/2
 (Momeni et al., 2014; Neilson et al. , 2008)نميبلة العديد ثن الدراسةةةية ثتق 

 ربعةةةج  بعةةةيد للظيمةةةية النمايثيةةةج ه  )إنرةةةيذ اليرارا الثعلبثةةةيةا بالثحفزاةا بالهيكةةةق النمايث (. 
ايدة اصةةةةةةةةةةةحيب اليراراة بالن يظب نحديد ب  كد ثن ند   الثعلبثية  ب  تم نعديق الهيكق النمايث  با 

 ب  شةةةلهي بنحدد هذه اعبعيد سةةةلب  الثماثج بمظيحهي  .(Neilson et al., 2008) نصةةةثيم الحبا ز
 .  (Momeni et al., 2014)   نحيي   هدا هي النمايثيج الثرغببج 

  وفيما يلى شرح لهذه األبعاد:
 Decision Right . حقوق إتخاذ القرار 1/2/1

إلى  ن بلبح حيب  إنريذ اليراراة نسياد     (Momeni et al., 2014) شيرة دراسج 
بصبق اليرار لعدد كبير ثن العيثلين بشكق سري  ثثي يسياد    إمرفيض النكيليف بالنمفيذ بشكق 
 سرةا    حين  ن ادم بلبح إنريذ اليراراة نسنغر  باة  كتر لبصبق اليرار لعدد كبير ثن 

 العيثلين . 
 )zudin & Mansor, 2017A(الى :  يذ اليراررنإشنثق حيب  نب 

 اهنثيم ا دارة بثراحق العثق ث  النركيز  ىن تر تيي ج الثماثج الى ثدب  :جين ثقافة المنظمة
الى النفيصيق بالمنيط ا با هنثيم بنشظي  العيثلين الى النظديد با بنكيرا باحنرام 

 يظيبيج بيمهم.إبنيديرهما بنب ير بيطج نمي سيج   العيثلين
  إلى  ىيظب  ن نكبن للثماثج اسنرانيظيج اليي بالحج نسع :استراتيجية المنظمةجين

نمفيذهيا بيظب  ن نكبن ر يج ا دارة العليي بيلبلبح الذي ينميسب ث  البيطج الن  نعثق بهي 
كثي يظب  ن ينم نيسيم ا سنرانيظيج العليي للثماثج إلى ثظثباج ثن ا سنرانيظيية   االثماثج

ثمهي بباس ج اليسم الثرنص بيانبيره بحدة  اثيق اسنرانيظيجا بيشير  العيثلين  ينم نمفيذ كق
    كق اسم ببل  ا سنرانيظيج الريصج بيليسم.
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 ثن ثماثج   يسهم ا رن ف    ظين  سلبب اليييدة الثنب : جين أسلوب القيادة المتبع
يركج العيثلين    ثش ىالى ر يج الثماثجا بي تر مث   ب  سلبب اليييدة الى ثد ىرر ع

نحيي  العدالج     ىصم  بانريذ اليراراة الهيثج  ب ا سنرانيظيج الريصج بإدارانهما بثد
ن بي  سييسج التباب بالعييبا باد ي دي نغيير الثماثج عسلبب اليييدة الذي ننبميه إلى 

 حدبث  فرة    هذا الظين.
 ثركزيج بنفبيض السل يةا نرنلف درظج ال  :جين درجة الالمركزية وتفويض السلطات

حيث اد نكبن همي  ث تراة بيطيج بسييسيج نحنم  ن يكبن اليرار ثركزيا باد نيبم ا دارة 
بنفبيض السل ية بإنبية   ثركزيج السل جا بامدثي نكبن همي    ثركزيج    اعدا  نيبم 

لين نحثق الثسطبليج ا دارة العليي بإنبية   ثركزيج السل جا ب   اق ال ثركزيج يفلق العيث
ا دارة العليي  سيليب رايبيج نسياد الى  ىث  نبا ر ادر ثميسب ثن السل جا بيكبن لد

 نحيي    ثركزيج السل ج.
 النيدم النيم  الصميا  ال زم عدا  اعمش ج ر ق دبرة  ى د :البيئة التنافسية ةجين حد

الحديتجا بلذل  كين ثن اللربري  العديد ثن الثنغيراة    بيطج النصمي  ىحيية الثمن  إل
 ن يباكب ذل  ن براا    الفكةر ا داريا بمبايج الثعلبثية الباظب نبا رهي بيلدرظج الن  

ينس  ث  الثنغيراة بيف  بثن لبينةهيا  ينحي  ثعهي ا سنردام اعثتةق للثبارد الثنيحج ببثي
الثباف  ىر إيظيبييا ال ن ينم ذل     اق سييسية اسنرانيظيج ثنكيثلجا ثثي ي ت ىال

 النمي س  للثماثج.
 Information. المعلومات 1/2/2

نيبم الثعلبثية بنمايم النمسةةةةةةةةةةةةةةي  بين كي ج ا داراة بالثديرين للعثق ثعي بشةةةةةةةةةةةةةةكق ذك ا 
بنسةةةةةةةياد العيثق    ثعر ج كيفيج  دا ه لثرنلف اعدبار باعاثيق الثسةةةةةةةمدة إليه  ثي يفعله كق ايثق 

 . (Soroush , et al., 2014)كق يبم هب ثن يشكق اعدا  الكل  للثماثج 
ديد آليج لنمفيذ اليراراة دارق الثماثجا بالثماثج الن  نثنل  بنسةةةةةةةةةةةةةةةياد الثعلبثية    نح

Estupinan ايادة ثعلبثية نكبن ثرمج بنسةةةةةةن ي  النغيير ث  ثن لبية العثق الدارليج بالريرظيج 

)Neilson,2014 &) . 
 الثعلبثية  ن حيث اعدا  العيثلين ليييس الثسةةةةةةةةةةةةةةنردثج الثييييس بيحدد ظين الثعلبثية

 الثعر جا بكيف بميق اعمشةةة جا نمسةةةي  ينم حيب  انريذ اليرار بالثحفزاةا بكيف الى ن تر السةةةيطج
 إليهيا حيث نعد الثعلبثية يحنيظبن الذين اع راد إلى يثلكبمهي الذين اع راد ثن الثعلبثية ميق ينم

 .(Abdel-Raheem& Saad , 2019)الثماثج  دارق الثعر ج بمشر لميق اعسيسيج البسيلج
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 Structure التنظيمى : الهيكل. 1/2/3
الهرم النمايث ا بكيف ننصةةةةةةةةةةةةةةق الر ب  بالثربعية  يثي بيمهي دارق  شةةةةةةةةةةةةةةكقيحدد الهيكق 

-Abdel)الرري ةةةةةج النمايثيةةةةةجا بكم اةةةةةدد ال بيةةةةةية الن  ينكبن ثمهةةةةةي هةةةةةذا الهرم النمايث  ا 

Raheem& Saad, 2019) . الى ب ي تر حظم الثماثج الى درظج ا حسةةةةةيس بيعثين البايف ا ب
 .)Hess & Ludwig, 2017(حظم اعمش ج الن  نثيرسهي بحظم نعيث نهي بحظم ثباردهي 

نراا  الثماثج امد بلةةعهي لهيكلهي النمايث  م ي  ا شةةراف الذي سةةننرذه هق   نبيظب 
نريذ اليراراة الثرنب ج  هب م ي  إشةةةةةةةراف لةةةةةةةي   م باسةةةةةةة  ثثي ي تر الى ا   ة الى النييرير با 
بيعاثيقا  م ي  ا شةةةةةةراف اللةةةةةةي  يمن  امه نييرير  اق ثثي يثكن ثن سةةةةةةراج انريذ اليرارا بيمثي 

 Momeni)لباس  يمن  امه نييرير كتيرة ثثي اد يعثق الى الب      إنريذ اليرار م ي  ا شراف ا

et al., 2014) مه  ي دي لةةي  م ي  ا شةةراف إلى  ن يكبن شةةكق الهيكق النمايث   بي ا إ  . ب
يحي  رايبج  كتر  عيليجا كثي  ن انسةةةةةةةةةةية م ي  ا شةةةةةةةةةةراف يزيد إحسةةةةةةةةةةيس العيثلين بظثيايج العثق 

 .)McCreary et al., 2015(لج بادالج الثعيث
 Motivatorsالمحفزات . 1/2/4

 لدى اع رادا  ل  ان نبليال البايفيج بالبداطق بالحبا ز يحدد ظين الثحفزاة اعهداف  
 ث  نبليال الثظي ة الن  يظب يبذلبمه ثن ظهدا ثي الى ا ثيلياي بغير ثيلييا  اع رادا ثكي اة كيفيج

 . (Abdel-Raheem& Saad, 2019)بهي  ا هنثيم
ظيدنه دبن  ن  بنب ر الثحفزاة ا سنعداد البظدام  الذي يسياد العيثق الى زييدة ا منيج با 

يعنريه ثزيد ثن ا ظهيد بالنعبا إمه ذل  ا سةةةةةةةنعداد الذي يهيل للعيثق ا ابيق بحثيس الى العثق 
(Hardy, 2009). 

العيثلين اصيرى ظهدهم للحصبق الى الثزيد ثن الثكي آة بالحبا ز الثيديجا بنكبن  يبذقب 
 .)Hess & Ludwig, 2017(ثحفزاا لهم امدثي يشعربن بعدالج نبزيعهي  يثي بيمهم 

 الثقة التنظيمية :-2
 . مفهوم الثقة التنظيمية :2/1

التيج دارق الثماثية بان همي  إظثية ثعين الى نعريف  (Baştug et al., 2016) شير 
سلب   ه يلتيج امدثي نمشا ا اج بين إتمين ييبم  حدهثي بنصرف ثعين يظعله ارله لتيج لآلررا  

 . رنييراثق ثشيبه للحكم با  ثيصبد  ب
درا  الثماثج  كثي يثكن نعريف التيج النمايثيج بامهي إدرا  الفرد لدام بنشظي  الثماثجا با 

 . (Karapinar et al., 2016)بيييم العيثلين بثسطبليينهم بباظبينهم نظيه الثماثج 
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 Legood)بيثكن نعريف التيج الى  مهي ادم الش     مزاهج بشرصيج ب صيلج الشرص 

et al., 2016) . 
 ىسيحي ا ال آرر ن  رداانييد ايم بإالتيج بامهي اانييد الفرد (Alajmi, 2017) باد ارف 

 . باثيمجبي ديهي  ينهلنزاثإ
باليراراة  الثماثجا إيثين الفرد باهداف النمايثيج  ن التيج (Gülbahar, 2017) ب بلال

 الثماثج .ا ببظثي  اع راد العيثلين ثعه  ى النمايثيجا بالثشرف الثبيشر باللباطال
 حيلج  مهي الى النمايثيج التيج نعريف إلى أنه يمكن (Connelly et al., 2018)ب شير 

 للر ر.  الثماثج  يهي ننعرض الن  الثبااف    للثشيكق العيثلين إدرا  لكيفيج ثرندة نغذيج نيدم مفسيج
بالتيج ه  إسنعداد  حد اع راف للنعرض إلى نصر ية  رف آرر بمي  الى نبا  ثمه  ن 
هذا ال رف اآلرر سييبم بسلب  ثي يشكق  هثيج للبات  الذي   يحيبق بدبره  ن يرااب  ب ينحكم    

 . (Elewa & El Banan, 2019)هذا ال رف 
 الثقة التنظيمية أبعاد. 2/2

 ;Chathotha et al.,2011; Parra et al., 2011)نميبلة العديد ثن الدراسية ثتق 

Armour, 2016; Connelly et al., 2018)  ت تج  بعيد للتيج النمايثيج ه  )المزاهجا با لنزاما
 بالظدارة(ا بيثكن نميبلهم كثي يل :

 Integrity. النزاهة 2/2/1
حيث  التيج بمي     هيثي امصرا نعنبر المزاهجإلى أن  (Chathotha et al.,2011) شير 
 الثماثج. بنشثق لدى ثيببلج نكبن بالن  العيثق بهي النزم الن  بالييم الثبيدئ الى  مهي نسنحبذ

 باعثيمج ا مفنيح بنشظي  للعيثلينا با رشيد النبظيه بنب ير بالعدالجا المزاهج ثتق اميصر المزاهج
 كي ج اع راف. بين الثماثج دارق الع اية    بالصد 

المزاهج ه  اثن   الثبيدئ اعر ايج  ب الثعييير إلى أن  (Armour, 2016) يثي  شير 
 الثهميج با لنزام بهي بتبية.

ه  الثبيدي  الن  نحكم سلب  الثبتب    ن المزاهج (Connelly et al., 2018)ب بلال 
  يه الثرنب ج بشرصينها ب ر اه.

 ن المزاهج ننصق بيعهليج ببيدراة الثبتب   يها بنشير إلى  (Singh & Desa, 2018)بذكر 
 الثبيدي  الن  ينبميهي الفرد الثبتب   يه نظيه اآلررين.

 Commitmentااللتزام  2/2/2
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 ل   الثماثج إلى ابة ا منثي  إلى  ن ا لنزام يظسد (Chathotha et al., 2011) شير 
 الفرد رغبج بينلثن ا لنزام العي ف  بالثسنثر بالن  نشير إلى .زثميج  نرة ثدار بهي الى العثق ان
 ا اج  مشي  الثماثج انرذنهي الن  بي ظرا اة ا لنزام بينعل  .بهي با رنبي  بيلثماثج ا مدثيج   

اهير العيثقا ث  اعظق  بيلج  شعبراا  يرل  ثثي  يها با سنتثير بادرانها بثهيرانه بثعر نه التيج با 
 التيج. ثن  الى ثسنبى إلى سي دي ا لنزام ثن  الى لذا  إن ثسنبى. بب   العيثق

 إلى  ن ا لنزام ينثيز بت تج اباثق ه : (Vanhala et al., 2016)ب شيرة دراسج 
 ا يثين اليبي باهداف الثماثج بايثهي باببلهي. -1

 الرغبج    بذق ظهد كبير مييبج ان الثماثج. -2

 ابيج    الحفيا الى البيج الثماثج.رغبج  -3

يرنب  بيلتيي ج ايليج التيج بينلثن إلى  ن ا لنزام  (Singh& Desa, 2018) يثي  شير 
 الهبيج النمايثيج بالثشيركج النمايثيج بالب   النمايث . 

 Dependabilityالجدارة  2/2/3
بيلعميصر الثنعليج بتيج إلى  ن بعد الظدارة يرنب   (Chathotha et al., 2011) شير 

الثماثج    العيثلين ثن حيث تينهي    ثثيرسينه ب رييج  داطه للثهيم الثبكله لها لذا يمبغ   ن نيبم 
 الثماثج بنيديم الدام له بنبظيهه لنحسين ثهيرانه.

نعم  ادرة الفرد الى الب ي  ببابده بدرظج الى  مهي   (Vanhala et al., 2016)نميبلهي ب 
 ثثي ي دي إلى تيج العث      الثماثج.ثرنفعج 

الى  مهي ادرة الفرد الى  دا  العثق بداج بحذر  (Ayaz& Bati, 2017)كثي نميبلهي 
 ب رييج سليثج ثن  بق ثرة.

إلى  ن الظدارة نعم  ادرة الفرد الى  دا  ثهيم اثله  (Connelly et al., 2018)ب شير 
الشعبر بيلكفي ة يدام ذل  سلب  الثبيد ة ببذق الثزيد ثن بثهيرة بكفي ة ايليجا بث  ارنفية ثسنبى 

الظهد    العثقا بالثتيبرة امد ثباظهج الثبااف الصعبجا بالبحث ان  رص المثبا بانريذ النصر ية 
 .الثبيدرة ابق ا ل رار إليهي باليدرة الى نبا  الثشك ة بالفرص بانريذ اليراراة    لب  ذل 

 ن الظدارة ه  حرص العيثق الى نمفيذ العيد  (Singh & Desa, 2018)ب بلحة دراسج 
 الذي نم بيمه ببين الثماثج عدا  العثق ب ييا لليبااد بالنعليثية الثماثج للعثق دارق الثماثج.

 
 ًا : أهمية البحثثاني

 : يلي كما والتطبيقي العلمي المستويين على البحث هذا أهمية تظهر
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 : العلمي ىالمستو  -1
 بين الفظبة نيليق    بالثسيهثج بالتيج النمايثيج الظيمية النمايثيج الى اللب  ثن الثزيد إليي  1/1

 .الثنغيراة هذه نميبلة الن  باعظمبيج العربيج الدراسية
الظيمية  ثظيل     بالنحليق البحث ثن لثزيد البيحتين بعض  ثيم الثظيق  نال    الثسةةةةةةةةةةةةةيادة 1/2

 .بالتيج النمايثيج النمايثيج

 الن  المنةيط  ر ق ثن التيةج النمايثيةج دام    الظيمةية النمايثيةج دبر ان ث شةةةةةةةةةةةةةةراة نب ير 1/3
 .البحث هذا    إليهي النبصق يثكن

 : التطبيقي ىالمستو  -2
ثن ر ق زييدة ارنبي هم بيلثماثجا بثي يعبد  الثسنشفييةدارق  لعيثلينالنمايث  ل الثميخدام  2/1

بيلمف  الى الثثيرسةةةةةية ا داريج بنحسةةةةةين الصةةةةةبرة الذهميج امهي لدى كي ج اع راف ا ببيلنيل  زييدة 
 الى نحيي   هدا هي ثن ر ق الظيمية النمايثيج . الثسنشفييةادرة هذه 

   زيةةيدة النفةةيا ة بين العةةيثلين بالثةةديرين ثن ر ق ن بي  ثفهبم ظةةديةةد ثتةةق  الثسةةةةةةةةةةةةةةةةياةةدة 2/2
 .التيج لدى العيثقالظيمية النمايثيج بثي يعبد بيلمف  الى زييدة 

 التيج النمايثيج درظج زييدة الى نسيادهم الن  الثينرحية ثن بعدد بيلثسنشفيية الثسطبلين إثداد 2/3
  . الظيمية النمايثيج اسنردام ر ق ثن الثبافين ىلد
 ًا : مشكلة البحثلثثا

العةةيثلبن  بهةةي ينسةةةةةةةةةةةةةةم الن  التيةةج النمايثيةةج درظةج لنحةةديةد اسةةةةةةةةةةةةةةن  ايةةج دراسةةةةةةةةةةةةةةةج نم إظرا 
 ا داراة    الثسةةةطبلين ثن ادد ث  شةةةرصةةةيج ثييب ة إظرا  نم كذل . البحثبيلثسةةةنشةةةفيية ثحق 

 :النيليج الاباهر ان الدراسج هذه كشفة باد بيلثسنشفيية النيبعج
 .امرفيض درظج ا انثيد الى الزث      العثق -1

 .  نبظد حريج نيثج    ثمياشج احنييظية العثق ث  الرطيس الثبيشر -2

 .ابق انريذ اليراراة امرفيض درظج اهنثيم ا دارة    النعرف الى آرا  العيثلين -3

 كثي البحث شكلجث صييغج  ثكن ا سن  ايج الدراسج ثن انلحة الن  الثايهر بثن         
ا بهب اعثر الذي  التيج النمايثيج لدى العيثلين بيلثسنشفيية ثحق الن بي  ثسنبى    النفيبة" :يل 

بثي ه  ا التيج النمايثيجالى  للظيمية النمايثيجهق همي  ناتير ثبيشر ي رح النسي  ة النيليج : 
 " كتر  بعيد الظيمية النمايثيج ناتيرا    التيج النمايثيج بيلثسنشفيية ثحق البحثا 

 رابعًا : أهداف البحث
 نحديد درظج ا رنبي   بعيد الظيمية النمايثيج ث   بعيد التيج النمايثيج . -1
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 . التيج النمايثيج  بعيد الى الظيمية النمايثيج  بعيدبعض  ناتير نحديد -2

 فروض البحثخامسًا : 
نبظةةد ا اةةج ارنبةةي  ذاة د لةةج احصةةةةةةةةةةةةةةةةيطيةةج بين بعض  بعةةيد الظيمةةية النمايثيةةج ب بعةةيد التيةةج  -1

 النمايثيج .

 الفرض هذا ثن بيشن  . التيج النمايثيج بعيد  الى عبعيد الظيمية النمايثيج ثعمبي ناتير يبظد -2
 : النيليج الفرايج الفربض ثظثباج

 .المزاهج الى الظيمية النمايثيج عبعيد ثعمبي ناتير يبظد. 2/1
 .ا لنزام الى الظيمية النمايثيج عبعيد ثعمبي ناتير يبظد. 2/2
 .الظدارة الى الظيمية النمايثيج عبعيد ثعمبي ناتير يبظد. 2/3

 ًا : أسلوب البحثسادس
 ظث  ب سةةةةلبب بالعيمجا البحث بثظنث  اييسةةةةهيا ب سةةةةيليب البحث ثنغيراة ثن كق بنلةةةةثن

 نحليق    الثسةةةةةةةةنردثج ا حصةةةةةةةةيطيج باعسةةةةةةةةيليب ا بثصةةةةةةةةيدرهي للبحث الث لببج بالبييمية البييميةا
 :النيل  المحب الى بذل .  البييمية

 : يل  ثي إلى البحث هذا ثنغيراة نميسم:  قياسها وأساليب البحث متغيرات  -1
 الجينات التنظيمية:  المستقل المتغير. 1/1

بينكبن ثن  ربعج  بعيد للظيمية  (Neilson et al., 2008)نم ا انثيد الى ثيييس 
النمايثيج ه  )انريذ اليرارا الثعلبثيةا بالثحفزاةا بالهيكق النمايث (ا بنم اييس هذه اعبعيد بعدد 

( ابيرة نعكس اسنظيبية الثسنيصى ثمه لثدى إدراكهم ن بي   لسفج الظيمية النمايثيجا بنم 14)
 يسب ث  ثظيق ن بي  البحث. نعديق بعض العبيراة لننم

 الثقة التنظيمية:  التابع المتغير. 1/2
بينكبن ثن ت تج  بعيد للتيج النمايثيج ه   (Armour, 2016)نم ا انثيد الى ثيييس 

( ابيراة نعكس اسنظيبية الثسنيصى 10ا بنم اييس هذه اعبعيد بعدد ))المزاهجا با لنزاما بالظدارة(
 لثنغير التيج النمايثيجا بنم نعديق بعض العبيراة لننميسب ث  ثظيق ن بي  البحث. 

 وقد اهتم الباحث بإجراء اختبارات صدق وثبات المقياس وذلك على النحو التالي :
 صدق وثبات المقياس -2

 . صدق المحكمين2/1   
ادد ثن  الةةةةةةةةةةةةةي  هيطج الندريس بكليية النظيرة بظيثعية نم ارض ايطثج ا سةةةةةةةةةةةةةنبيين الى       

الثمصةةةبرة بببرسةةةعيد بذل  لثعر ج ظبامب اليصةةةبر الثبظبدة    الييطثجا باد  بدى ه    الثحكثبن 
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بعض الث حاية ثن حيث المباح  الشةةةةةةةةةةةةةةكليج باللغبيج بالثبلةةةةةةةةةةةةةةبايج بنم حذف بعض العبيراة 
لي ج ا  بيراة  ررى لنكبن ذاة د لج  بلال.با 

 . صدق المحتوى2/2
ايم البيحث بيسنردام النحليق العيثل  النبكيدي ليييس صد  الثحنبى ل سنبيين بانلال  ن 
الظيمية النمايثيج ننلثن  ربعج ثنغيراة  رايج ه  )حيب  انريذ اليرارا الثعلبثيةا الثحفزاةا 

ريذ ابيراة لحيب  ان 4ابيرة بباا   14الهيكق النمايث ( بيرنبر الثيييس الريص بهي الع اج بين 
ابيراة للهيكق النمايث ا ب اهرة منيط   3ابيراة للثحفزاةا ب 3ابيراة للثعلبثيةا ب 4اليرارا ب

 النحليق ا حصيط   ن ظثي  الثعيث ة الثعييريج ثعمبيج. 
كثي انلال  ن التيج النمايثيج ننلثن ت تج ثنغيراة  رايج ه  )ا لنزاما المزاهجا الظدارة( 

ابيراة للمزاهجا  3ابيراة ل لنزاما ب 3ابيراة بباا   10ي الع اج بين بيرنبر الثيييس الريص به
 ابيراة للظدارةا ب اهرة منيط  النحليق ا حصيط   ن ظثي  الثعيث ة الثعييريج ثعمبيج 4ب
 . ثبات المقياس2/3

 رنبةةةير تبةةةية ثيةةةيييس ظثي   Cronbach's Alpha نم اسةةةةةةةةةةةةةةنرةةةدام ارنبةةةير  لفةةةي كربمبةةةيخ
( النيل  1) بعيد الظيمية النمايثيجا  بعيد التيج النمايثيج( . بيشةةةةةةةير بييمية الظدبق رام )الثنغيراة 

 إلى ايم ثعيث ة التبية بالصد  الذان  لييطثج ا سنيصي  :
 (1جدول رقم )

 قيم معامالت الثبات والصدق الذاتي لقائمة االستقصاء

 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي 
 :  والعينة البحث مجتمع -2

المتغير المستقل 
 وأبعاده 

معامل 
 الثبات

معامل الصدق 
 الذاتي

المتغير التابع 
 وأبعاده

معامل 
 الثبات

معامل الصدق 
 الذاتي

 0.985 0.972 الثقة التنظيمية 0.963 0.929 الجينات التنظيمية

 0.958 0.919 االلتزام 0.951 0.905 حقوق اتخاذ القرار

 0.966 0.935 النزاهة 0.855 0.732 المعلومات

 0.930 0.865 الجدارة 0.925 0.865 المحفزات

    0.952 0.907 الهيكل التنظيمي
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ثسةةةةةةةةةةنشةةةةةةةةةةفيية ينثتق ثظنث  البحث  ى الفري  ال ب  بهيطج النثريض بالفميين با داريين بيل
. النعليم العيل  بالبحث العلث  ايثق ثن باا  المشةةةةةةرة ا حصةةةةةةيطيج لبزارة 49017الظيثعيج باددهم 

 بي انثيد% 95% بثسةةةةةةةةةةةةنبى تيج 5امد مسةةةةةةةةةةةةبج ر ا  ثفردة 384 بلن الذي العيمج حظم نحديد بنم
ثمناثج  اشةةةةةباطيج ب رييج العيمج بسةةةةةحب البيحث بايم (Saunders et al., 2009 : p. 219)الى
 . البحث ثظنث  ثن
 : البيانات جمع أسلوب -3

 : النيليين اعسلببين الى البيحث اانثد
 باعظمبيج العربيج الثراظ  الى ا   ة ر ق ثن بذل  : المكتبية الدراسلللة أسللللوب. 3/1 

 الماري ا  ير بمي  بهدف بذل  البحث بثنغيراة الثرنب ج بالرسةةةيطق بالبحبث بالدبريية الكنب ثن
 . البحث لثبلبة بالفكري

 آرا  الى للنعرف اسنبيين ايطثج اسنردام ر ق ثن:  الميدانيلة الدراسة أسلوب. 3/2
 .للعيثلين بيلتيج النمايثيج با انهي الظيمية النمايثيج نبا ر ثن كق حبق العيثلين

 البيانات تحليل في المستخدمة اإلحصائية األساليب -4
 .بامحرا ينهي العيمج   راد ظيبية  الثنبس  ليييس الثعييريج با محرا ية الثنبس ية -1

 .  رنبير الع اية بين الثنغيراة() ا رنبي  لبيرسبن  رنبير الفرض اعبقثصفب ج  -2

  ري  ان بذل  ،التيم   الفرض  رنبير Stepwise الثندرج الثنعدد ا محدار  سةةةةةةةةةةةةةةلبب -3
  هثيةةجالى الثنغيراة هةةذه  كتر لنحةةديةةد النةةيب  الثنغير الى الثسةةةةةةةةةةةةةةنيلةةج الثنغيراة إدرةةيق
  . اعهثيج    يليه الذي تم ا النيب  الثنغير

 اثليية   ( SPSS) ا داريج العلبم    ا حصةةةةةةةةةةةةةةةيطيج البراث  حزثج البيحث سةةةةةةةةةةةةةةنردمبا
 . ا حصيط  النحليق
 نتائج الدراسة الميدانية :: سابعاً 

 :للبياناتالتحليل الوصفي  -1
 ا(spss.v.18)النحليق البصف  للبييمية بيسنردام البرميث  ا حصيط  البيحث اسنردم 

ايم الثنبس ية با محرا ية الثعييريج لثنغيراة  نبصيف ثنغيراة الدراسج بيسنردامبذل  بهدف 
 .البحث    الثسنشفيية ثحق الن بي 

ب بعيد ( الثنبسةةة ية با محرا ية الثعييريج عبعيد الظيمية النمايثيج 2ظدبق رام ) بيبلةةةال
 بذل  كثي يل :  التيج النمايثيج بيلثسنشفيية ثحق البحث

 (2)جدول رقم 
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 وأبعاد الثقة التنظيمية المتوسطات واالنحرافات المعيارية الخاصة ألبعاد الجينات التنظيمية
 االنحراف المعياري المتوسط العبارة

 0.716 3.508 الظيمية النمايثيج

 0.830 3.917 حيب  انريذ اليرار

 0.619 4.020 الثعلبثية

 0.831 3.696 الثحفزاة

 0.873 3.612 الهيكق النمايث 

 1.054 3.177 التيج النمايثيج

 1.037 3.211 المزاهج

 1.103 3.113 ا لنزام

 1.107 3.206 الظدارة 

 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي      
بثي يعم  نبا ر ثفهبم  3.508بينلةةةال ثن الظدبق  ن ثنبسةةة  الظيمية النمايثيج ككق بلن   

بدرظج ثنبس ج ا  الثشيركين    نيديم الردثج ال بيج بيلثسنشفيية الظيثعيجالظيمية النمايثيج بين 
( 3.612اد سةةظلة ثنبسةة ية نرابحة ثي بين ) بعيد الظيمية النمايثيج كثي انلةةال ثن الظدبق  ن 

ا  يثي حصق بعد الهيكق  4.020( ا  حصق بعد الثعلبثية الى  الى ثنبس  بكين 4.020) إلى
ا  يثي حصةةةةةةةةةةةةةلة  بعيد حيب  انريذ اليرارا بالثحفزاة  3.612النمايث  الى  اق ايثج حيث بلغة 

الثشةةةةةةةةةيركين بين  االى النبال  ا بهذا يعكس نبا ر  بعيد الظيمية النمايثيج 3.696ا  3.917الى 
 . بدرظج  كبر ثن ثنبس ج م الردثج ال بيج بيلثسنشفيية الظيثعيج   نيدي
بثي يعم  إدرا   3.177 ن ثنبسةةةةةةةةةةةةةة  التيج النمايثيج ككق بلن كثي ينلةةةةةةةةةةةةةةال ثن الظدبق   

للتيج النمايثيج بدرظج ثنبسةةةةة ج ا كثي  الثشةةةةةيركين    نيديم الردثج ال بيج بيلثسةةةةةنشةةةةةفيية الظيثعيج
( إلى 3.113اد سةةةةةةةظلة ثنبسةةةةةةة ية نرابحة ثي بين )نمايثيج  بعيد التيج الانلةةةةةةةال ثن الظدبق  ن 

ا  يثي حصةةةق ا لنزام الى  اق ايثج  3.211( ا  حصةةةق المزاهج الى  الى ثنبسةةة  بكين 3.211)
ا بهذا يعكس نبا ر  بعيد التيج  3.206ا  يثي حصةةق بعد الظدارة الى ثنبسةة   3.113حيث بلغة 

 . بدرظج ثنبس ج ال بيج بيلثسنشفيية الظيثعيجالثشيركين    نيديم الردثج النمايثيج بين 
 :الثقة التنظيميةوبين أبعاد  أبعاد الجينات التنظيميةالعالقة بين :  2
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  بيعج الى للنعرف بيرسبن ارنبي   سلبب بيسنردام ا حصيط  النحليق بإظرا  البيحث ايم
. الثنغيراة هذه بين ا رنبي  بانظيه ابة لنحديد بذل ا بالتيج النمايثيج الظيمية النمايثيج بين ا رنبي 

بكلثي اانربة ايثج ثعيثق ا رنبي  ثن الباحد الصحيال كلثي دق ذل  الى ابة ا رنبي  بين الثنغيرينا 
   حين ندق ا شيرة الثبظبج الى  ن ا نظيه  ردي بندق ا شيرة السيلبج الى  ن ا نظيه اكس . 

 بذل  الى المحب النيل :
 (3جدول رقم )

 عامالت االرتباط بين متغيرات البحثم

حقوق اتخاذ  

 القرار

الهيكل  المحفزات المعلومات

 التنظيمي

 **.3310 **.4360 **.4560 **.4950 االلتزام

 **.2390 **.4520 **.3980 **.3420 النزاهة

 **.3300 **.4190 **.4580 **.5920 الجدارة

 %1ثعمبيج ى**ثعيث ة ارنبي  ثعمبيج امد ثسنب 
 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي   

 بعيد الظيمية بين  نرابحة بيرسبنرنبي  إايم ثعيث ة  ن ( 3بينلال ثن الظدبق رام )
حيث كين  لعف إرنبي  بين الهيكق ( 592.0 ا239.0بين ) التيج النمايثيجب بعيد النمايثيج 

كين  ابى ارنبي  بين حيب  انريذ اليرار بالظدارة ببلن (ا    حين 0.239النمايث  با لنزام ببلن )
إرنبي  إيظيب   بيعم  ذل %ا 1ثعمبيج  ىا بنبين  ن هذه الثعيث ة ثعمبيج امد ثسنب (0.592)

 التيج النمايثيج.ب بعيد  الظيمية النمايثيجبين  بعيد 
 :ىبالذي يمص الاعبق ثثي سب  ينلال صحج الفرض 

  "الجينات التنظيمية وأبعاد الثقة التنظيمية أبعادبين معنوي  ارتباطيوجد  "
  

 :بالمستشفيات محل البحث  أبعاد الجينات التنظيمية على أبعاد الثقة التنظيمية تأثير: 3
ا محدار  ب ريينين بهثي ايم البيحث بإظرا  النحليق ا حصيط  بيسنردام  سلبب ا محدار

با محدار الثنعدد بذل  ليييس ناتير الظيمية النمايثيج الى التيج النمايثيجا ( Enter) البسي 
التيج  بعيد  ىال جثسنيل اةكثنغير   بعيد الظيمية النمايثيج( بذل  ليييس ناتير Stepwise) الثندرج

 نغير    الثنغيراةال    نفسيركثنغيراة نيبعجا بذل  لنحديد ادرة الثنغيراة الثسنيلج النمايثيج 
 :بذل  كثي يل  النيبعج

غة ا، تم صي كمتغير تابع الثقة التنظيمية ىكمتغير مستقل عل الجينات التنظيمية قياس تأثير. 3/1
 :ىوالذي ينص علالتالي الفرض 
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 "الثقة التنظيمية  ىعل إيجابي للجينات التنظيميةيوجد تأثير معنوي " 
ى ال الظيمية النمايثيجلناتير البسي  ( نيديراة ثعيث ة ا محدار 4يبلال الظدبق رام )ب 

 . التيج النمايثيج
 (4جدول رقم )  

  نتائج تحليل االنحدار لتأثير الجينات التنظيمية على الثقة التنظيمية

 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي
 ( إلى :4نشير بييمية الظدبق رام )

  تببة ثعمبيج مثبذج ا محدارا حيث بلغة ايثجF (231.638 به  ثعمبيج امد ثسةةةةةةةةةةةةةةنبى )
بهب ناتير  0.529حيث بلغة ايثنهي  β٪. بتبة ثعمبيج ثعيثق الناتير الثبيشةةةةةةةةةةةةةةر 1ثعمبيج 

 إيظيب  ثعمبي.

   ثعمبيج ثعيث ة إمحدار الظيمية النمايثيج بالحد التيبةا حيث بلغة ايثجT  للحد التيبة
( 0.409( بالييج الثعدلج )0.428) 2R( به  ثعمبيجا ببلغة ايثج ثعيثق النفسةةةةةةةةةةةةةةير 2.136)

ا التيج النمايثيج٪ ثن النغيراة الن  نحدث    40.9ثثي يعم   ن الظيمية النمايثيج نفسةةةةةةةةةةةةةةر 
 ٪ يرظ  إلى ناتير اباثق  ررى لم ناهر    المثبذج. 59.1بالبيا  

قبول الفرض حيث "يوجد أثر معنوي للجينات التنظيمية على الثقة  بناء على ما سبق يتضح
 التنظيمية".

 النزاهة: ىعل ةمستقل اتكمتغير  أبعاد الجينات التنظيمية قياس تأثير. 3/2
أبعاد الجينات لتأثير المتدرج المتعدد  اإلنحدار( تقديرات معامالت 5يوضح الجدول رقم )

 . ى النزاهةعل التنظيمية
 (5)جدول رقم 

  المتدرجالمتعدد  اإلنحدارتقديرات معامالت 

 (Stepwise)ى النزاهة باستخدام طريقة عل أبعاد الجينات التنظيميةلتأثير 

 2R (Stepwise)طريقة  المتغير المستقل
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 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي        
 ( مايلي:5يتضح من الجدول رقم )

 ( ن ايثج F( الثحسببج للمثبذج بلغة )ا ببلغة ايثج88.300) الثعمبيج (Sig.)  الريصج بهي
لبعدين رنفية ثعمبيج المثبذج ككقا بثن المثبذج ينلال بظبد ناتير ثعمبي إثثي يعم  ا (0.000)

بتبة ثعمبيج ثعيثق  .المزاهج ىالثن  بعيد للظيمية النمايثيج بهثي الثحفزاةا بالهيكق النمايث  
 بالهيكق النمايث  الى المزاهج.ا بنشير إلى الناتير السلب  لبعدي الثحفزاة βالناتير 

 ( 2 ن ايثجR ) بعدين ثن  بعيد الظيمية  ن  ىيشير إل ا ثثي (0.399للمثبذج ككق بلغة )الثعدلج
( ثن النغيير الذي يحدث    39.9%نفسر )بهثي )الثحفزاةا بالهيكق النمايث (  النمايثيج

 المزاهج. الثنغير النيب  بهب
 ( نبين ثن ايثجChange 2R  ) هم العميصر الثفسرة للنغير الذي  يثتق  الثحفزاةن امصر

 هبيليا ( ثن هذا النغير30.5%ا حيث يفسر هذا العمصر )المزاهجيحدث    الثنغير النيب  بهب 
 .ثن هذا النغير ي  ( 1.7%حيث يفسر هذا العمصر ) الهيكق النمايث    اعهثيج امصر 

  بالثعلبثية ثن  بعيد الظيمية النمايثيج ثن الناتير    المزاهج اسنبعد المثبذج حيب  انريذ اليرارا
 عمهثي غير ث ترين ثعمبييا.

  لجينات بعاد امعنوي أل إيجابيبناء على ما سبق يتضح قبول الفرض حيث "يوجد تأثير
 ".النزاهةالتنظيمية على 

 االلتزام: ىعل ةمستقل اتكمتغير  أبعاد الجينات التنظيمية قياس تأثير. 3/2
أبعاد الجينات لتأثير المتدرج المتعدد  اإلنحدار( تقديرات معامالت 6يوضح الجدول رقم )

 . ى االلتزامعل التنظيمية
 (6جدول رقم )

  المتدرجالمتعدد  اإلنحدارتقديرات معامالت 

 (Stepwise)ى االلتزام باستخدام طريقة عل أبعاد الجينات التنظيميةلتأثير 

0.26 التنظيميالهيكل 
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0.04
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4.022 0.04
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Sig. 0.000    

2R 0.412    
 2Adj. R 0.399    
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 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي              

 ( مايلي :6يتضح من الجدول رقم )
 ( ن ايثج F( الثحسببج للمثبذج بلغة )ا ببلغة ايثج46.539) الثعمبيج (Sig.)  الريصج بهي

رنفية ثعمبيج المثبذج ككقا بثن المثبذج ينلال بظبد ناتير ثعمبي إثثي يعم  ا ( 0.000)
عربعج  بعيد ثن الظيمية النمايثيج به  الثحفزاةا بالهيكق النمايث ا بحيب  انريذ اليرارا 

ا بنشير إلى الناتير السلب  عبعيد βكثي تبة ثعمبيج ثعيثق الناتير  .ا لنزام ىالبالثعلبثية 
 ا لنزام. الظيمية النمايثيج الى

 ( 2 ن ايثجR ) بعيد الظيمية النمايثيج ن  ىيشير إل (ا ثثي0.359للمثبذج ككق بلغة )الثعدلج  
( ثن 35.9%نفسر )به  )الثحفزاةا بالثعلبثيةا بحيب  انريذ اليرارا بالهيكق النمايث ( 

 ا لنزام.النغيير الذي يحدث    الثنغير النيب  بهب 
 ( نبين ثن ايثجChange 2R  ) هم العميصر الثفسرة للنغير الذي  يثتق  الثحفزاةن امصر

 ه( ثن هذا النغيرا بيلي30.5%حيث يفسر هذا العمصر ) ا لنزاميحدث    الثنغير النيب  بهب 
 هبيلي اثن هذا النغير ي  ( 5.6%حيث يفسر هذا العمصر ) الثعلبثية    اعهثيج امصر
ا ثن هذا النغير ي  ( 0.9%سر هذا العمصر )حيث يف حيب  انريذ اليرار    اعهثيج امصر

ثن هذا  ي  ( 0.8%حيث يفسر هذا العمصر ) الهيكق النمايث     اعهثيج امصر هبيلي
 .النغير

  لجينات بعاد امعنوي أل إيجابيبناء على ما سبق يتضح قبول الفرض حيث "يوجد تأثير
 ".االلتزامالتنظيمية على 

 الجدارة: ىعل ةمستقل اتكمتغير  أبعاد الجينات التنظيمية قياس تأثير. 3/3
 بعيد الظيمية لناتير الثندرج الثنعدد  ا محدار( نيديراة ثعيث ة 7يبلال الظدبق رام )

 .ى الظدارةال النمايثيج
 (7جدول رقم )  

  المتدرجالمتعدد  اإلنحدارتقديرات معامالت 

 (Stepwise)ى الجدارة باستخدام طريقة عل أبعاد الجينات التنظيميةلتأثير 
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 المصدر : إعداد الباحث في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي      

 ( مايلي :7يتضح من الجدول رقم )
 ( ن ايثج F( الثحسببج للمثبذج بلغة )ا ببلغة ايثج83.132) الثعمبيج (Sig.)  الريصج بهي

رنفية ثعمبيج المثبذج ككقا بثن المثبذج ينلال بظبد ناتير ثعمبي إثثي يعم  ا ( 0.000)
 .الظدارة ىاللبعدين ثن  بعيد الظيمية النمايثيج بهثي حيب  انريذ اليرارا بالهيكق النمايث  

ا بنشير إلى الناتير السلب  عبعيد الظيمية النمايثيج الى βكثي تبة ثعمبيج ثعيثق الناتير 
 ا لنزام.

 ( 2 ن ايثجR ) بعدين ثن  بعيد  ن  ىيشير إل (ا ثثي0.388للمثبذج ككق بلغة )الثعدلج
( ثن النغيير 38.8%) بهثي )حيب  انريذ اليرارا الهيكق النمايث ( يفسران الظيمية النمايثيج

 الظدارة.الذي يحدث    الثنغير النيب  بهب 
 ( نبين ثن ايثجChange 2R  ) عميصر الثفسرة للنغير هم ال يثتق  حيب  انريذ اليرارن امصر

( ثن هذا النغيرا 39.7%ا حيث يفسر هذا العمصر )الظدارةالذي يحدث    الثنغير النيب  بهب 
ثن هذا  ي  ( 0.9%حيث يفسر هذا العمصر ) الهيكق النمايث     اعهثيج امصر هبيلي

 .النغير
  الناتير    الظدارة عمهثي اسنبعد المثبذج الثحفزاةا بالثعلبثية ثن  بعيد الظيمية النمايثيج ثن

 غير ث ترين ثعمبييا.
  لجينات بعاد امعنوي أل إيجابيبناء على ما سبق يتضح قبول الفرض حيث "يوجد تأثير

 ".الجدارةالتنظيمية على 
 ثامنًا : ملخص النتائج

 فيما يتعلق بعالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة : -أ

  سفرة منيط  النحليق ا حصيط  اثي يل  :
نبظد ا اج ارنبي  ثعمبيج بين  بعيد الظيمية النمايثيج ب بعيد التيج النمايثيج حيث كين  لعف  -1

(ا    حين كين  ابى ارنبي  بين حيب  0.239إرنبي  بين الهيكق النمايث  با لنزام ببلن )
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ثعمبيج  ىا بنبين  ن هذه الثعيث ة ثعمبيج امد ثسنب (0.592انريذ اليرار بالظدارة ببلن )
التيج النمايثيج. ببمي ا الى ب بعيد  الظيمية النمايثيجإرنبي  إيظيب  بين  بعيد  بيعم  ذل %ا 1

المنيط  ا حصيطيج السيبيج ا ينم اببق الفرض اعبق الرطيس   ي بظبد ا اج ثعمبيج عبعيد 
 الظيمية النمايثيج ب بعيد التيج النمايثيج. 

 التابع :فيما يتعلق بتأثير المتغير المستقل على  -ب

  سفرة منيط  النحليق ا حصيط  اثي يل  :
" تببة صحج الفرض الفرا  اعبق ظزطيي ثن الفرض التيم  الرطيس  الذي يمص الى  مه  -1

ا  ثن ر ق اسنردام  رييج يوجد تأثير معنوي ألبعاد الجينات التنظيمية على بعد النزاهة"
Stepwise بالهيكق النمايث  الى بعد المزاهج ا  نبين بظبد ناتير ثعمبي لبعدي الثحفزاة

  .%1امد ثسنبى ثعمبيج 
" يوجد تببة صحج الفرض الفرا  التيم  ثن الفرض التيم  الرطيس  الذي يمص الى  مه  -2

نبين  Stepwise ا بيسنردام  رييجتأثير معنوي ألبعاد الجينات التنظيمية على بعد االلتزام"
 .% 1ا لنزام امد ثسنبى ثعمبيج  ىالبظبد ناتير ثعمبي لظثي   بعيد الظيمية النمايثيج 

" تببة صحج الفرض الفرا  التيلث ظزطييا ثن الفرض التيم  الرطيس  الذي يمص الى  مه  -3
 Stepwiseا بيسنردام  رييج يوجد تأثير معنوي ألبعاد الجينات التنظيمية على بعد الجدارة"

ثن  بعيد الظيمية النمايثيج هثي حيب  انريذ اليرار بالهيكق  بظبد ناتير ثعمبي لبعديننبين 
وبناًء على النتائج  .%1الظدارة كاحد  بعيد التيج النمايثيج امد ثسنبى ثعمبيج  ىالالنمايث  

اإلحصائية السابقة ، يمكن القول بثبوت صحة الفرض الثاني الرئيسي جزئياً حيث يوجد تأثير 
  وي لمعظم أبعاد الجينات التنظيمية على أبعاد الثقة التنظيمية.معن

 تاسعًا : توصيات البحث
    لب  ثي  سفرة امه منيط  الدراسج الثيداميج  ثكن للبيحث نيديم النبصيية النيليج :

 يثكن لإلدارة العليي انبية الر باة النيليج:

 ثراظعج كي ج الثصيدر  ب دراسج الرصيطص النمايثيج. -1

نيييم الثماثج اسنرانيظيي بناسيس الظين الثرغبب )ثتق اانثيد الثماثج الى  ر  العثق     -2
  داطهي(

 نحديد الرصيطص للظين الثرغبب لنحديد كيفيج نعثيثه    الثسنيبق الى كي ج  رظي  الثسنشفى. -3

 بل  ر   لثسيادة الظين    النغلب الى الثعباية الن  نباظهه امد بدايج نعثيثه. -4



 الثقة التنظيمية " دراسة تطبيقية عيل العاملني باملستشفيات الجامعية بجمهورية مرص العربية......تأثري الجينات التنظيمية عيل 
 محمديوسف محمد 

566 
 
 

مدب  شكيبى للنعرف الى ردبد  عق اع بي  بهيطج النثريض لنحسين اثليج النباصق بل  ص -5
 ثعهم.

شراكهم  ى صييغج إسنرانيظيج الثماثجا نحفيز  -6 نثكين العيثلين بنفبيلهم بعض الص حيية با 
 العيثلين  اهير ادرانهم ا بداايج با بنكيريج.

بالنى يثكن  ن نرل  ثميريا يدام التيج بل  سييسية إداريج بالحج  ى الثسنشفيية الظيثعيج  -7
النمايثيج ثتق نحيي  العدالج النمايثيج بامبااهي الت تج )ا ظراطيج بالنبزيعيج بالنفياليج( بين ظثي  

 العيثلينا ب ن يكبن النيييم الى  سيس الظهد الثبذبق.

عيثق ث  ظثي  بل   سس للنعيثق بين الرطيس بالثر بسين نيبم الى الشفي يج الث ليج  ى الن -8
الثر بسينا بنيديم الثعلبثية بالنفسيراة ال زثج للعثق لكي ج الثر بسين الى حد سبا ا إلي ج 

 إلى ا حنرام الثنبيدق بيمهثي.

ندايم الع اية ا ظنثيايج بيمهثي بعيد ليي اة دبريج ثعهم دارق بريرج م ي  العثقا بالناكيد  -9
 اثليج نحيي  اعهداف الى  مهي ثسطبليج ظثيايج.الى النعيبن بالعثق كفري  بالمار إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المراجع :عاشرا

1. Abdel-Raheem, Amgad B., & Saad, M., (2019), Organizational 

Personality as a Moderating Variable of the Relationship between 



 2020 أكتوبر – الرابعالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 

567 
 

Organizational DNA and Innovative Performance, Journal of Business 

and Management Sciences, 7(3), 131-139.  

2. Alajmi, Sanad A., (2017) , Organizational Trust: A Gateway to 

Psychological Empowerment , Journal of Management Research , 

9(1) , 52-69 . 

3. Armour, Colin E., (2016), An Evaluation of Individuals' Construction 

of Personal Trust in Organizations, Doctor of Philosophy, Walden 

University. 

4. Ayaz, N., & Bati, T.,(2017) , The Relationship between Organizational 

Trust and Stress in Tourism Enterprises: The Case of Kitchen 

Department Employees , Journal of Business Research-Türk , 9(1) , 

527-541. 

5. Azudin A., & Mansor N., (2017), Management accounting practices of 

SMEs: The impact of organizational DNA, business potential and 

operational technology, Asia Pacific Management Review , 1-5.  

6. Baştug, G., Pala, A., Kumartaşli, M., Günel, I., & Duyan,  M.,(2016) , 

Investigation of the Relationship between Organizational Trust and 

Organizational Commitment ,  Universal Journal of Educational 

Research , 4(6) ,1418-1425. 

7. Chathotha, Prakash K., Mak, B., Simc, J., Jauhari, V., & Manaktola, K., 

(2011),  Assessing dimensions of organizational trust across cultures: A 

comparative analysis of U.S. and Indian full service hotels , 

International Journal of Hospitality Management , 30, 233–242. 

8. Connelly, Brian L., Crook, T., Combs, James G., Ketchen, David J., & 

Aguinis, H., (2018), Competence- and Integrity-Based Trust in 

Interorganizational Relationships: Which Matters More?, Journal of 

Management, 44(3), 919-945. 

9. Dos, I., (2013) , School DNA and Its Transfer , American Journal of 

Human Ecology , 2, (1) , 7-15 .  

10. Elewa, Amal H., & El Banan, Sahar H., (2019), Organizational Culture, 

Organizational Trust and Workplace Bullying Among Staff Nurses at 

Public and Private Hospitals, International Journal of Nursing 

Didactics, 9 (4), 10-20. 

11. Estupinan J., & Neilson Gary L.,(2014) , The 10 Principles of 

Organizational DNA, strategy+business , October 27, available at : 

https://organizationalexcellence.virginia.edu 

12. Hardy, B., (2009) ,  morale : definitions, dimensions and measurement , 

Doctor of Philosophy, Trinity Hall, University of Cambridge . 

13. Hess, E., & Ludwig, K.,(2017), United Parcel Service, Inc.: The 

Challenge of Protecting Organizational DNA, Darden Case No. UVA-

S-0238. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2975238 

https://organizationalexcellence.virginia.edu/
https://ssrn.com/abstract=2975238


 الثقة التنظيمية " دراسة تطبيقية عيل العاملني باملستشفيات الجامعية بجمهورية مرص العربية......تأثري الجينات التنظيمية عيل 
 محمديوسف محمد 

568 
 
 

14. Khorasgani, Akbar E., Nosouhi, A., & Bahrami, M., (2015), a 

comparative study of organizational dna in private companies in terms 

of tax evasion based on Honald and Silverman's Model , Indian 

Journal of Fundamental and Applied Life Sciences , 5,1391-1400.  

15. Karapinar, Pinar B., Camgoz, Selin M., & Ekmekci, Ozge T., (2016) , 

The Mediating Effect of Organizational Trust on the Link between the 

Areas of Work Life and Emotional Exhaustion, Educational Sciences: 

Theory & Practice, 16(6), 1947-1980. 

16. Legood, A., Thomas, G., & Sacramento, C., (2016) , Leader 

trustworthy behavior and organizational trust: the role of the immediate 

manager for cultivating trust , Journal of Applied Social Psychology, 

46, 673-686 . 

17. McCreary,F.,Gomez, M.,& Schloss, D.,(2015), Infusing User 

Experience into the Organizational DNA of an Enterprise IT Shop , 

International Conference on HCI in Business , Santa Clara, USA , 

513-524 . 

18. Momeni,  Z., Zoleikha, F., Dargic, R., & Rajabi, M., (2014) , 

Identification of Organizational DNA based on Honald Model , Reef 

Resources Assessment and Management Technical Paper 40(1) ,  

391-405 . 

19. Neilson, Gary L., Martin, Karla L., & Powrs, E., (2008) , The secrets to 

successful strategy execution , Harvard Business Review , 1-15 . 

20. Parra, Manuel G., Nalda, Álvaro L.,& Perles, S., (2011),Towards a 

more humanistic understanding of organizational trust , Journal of 

Management Development, 30(6) , 605-614 . 

21. Saunders, M., Lewis, P., &  Thornhill, A., (2009) , Research Methods 

for Business Students, Fifth edition, Harlow: Prentice Hall. 

22. Singh, K., & Desa, Z., (2018), Organizational Trust And Job 

Performance: A Study Of Land And Survey Department, International 

Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 

8(11), 1954–1961.  

23. Soroush, S., Mohammad, M., Behzad, P., & Esfahani, Davood N., 

(2014), Studying of Organizational DNA in Esfahan Province Sport 

and Youth Offices, International Journal of Human Resource 

Studies, 4(3) ,125-138. 

24. Vanhala, M., Heilmann, P., & Salminen, H., (2016),Organizational 

Trust Dimensions as Antecedents of Organizational Commitment, 

Knowledge and Process Management, 23(1) , 46-61.  

 
 

 

http://www.cibtech.org/sp.ed/jls/2015/04/171-JLS-S4-171-AKBAR-COMPARITIVE.pdf
http://www.cibtech.org/sp.ed/jls/2015/04/171-JLS-S4-171-AKBAR-COMPARITIVE.pdf


 2020 أكتوبر – الرابعالعدد  –( 21املجلد ) –مجلة البحوث املالية والتجارية 

569 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


