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ية وأثرها على التماثل التنظيمي لدى العاملين مالهوية التنظيخصائص   

 بشركات قطاع األعمال العام للغزل والنسيج بوسط الدلتا
 ىالعشرمحمد د. محمد حسن 

 دارة االعمال إمدرس 

 الكبرىالمعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة 
 المستخلص: 

ــــ  ة بي  هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى دراسة  ـــــ خصائص الهوية التنظيمية وأثرها العـ

وشـــمل   ،على التماثل التنظيمي لدى العاملي  بشـــر اط   األ ااعمال العال لل ول والنســـي  بوســـ  الدلتا

أعضــــــار اندارعي  العليا والوســــــ ى بشــــــر اط   األ ااعمال العال لل ول جميع مديري مجتمع البحث 

عبي  ســج ط إداراط شــاوع العاملي  بالشــر اط مو ــع و ،والنســي  التي ع ع في ا اإ إ ليو وســ  الدلتا

عو عوزيع العدد انجمالي لمفرداط العينة و، 1212( في عال 2211)الـدراســـــــة أع عـدد المـديري   ـد بل  

، وبل ت اسبة االستجابة مفردة 172بل  مو ع الدراسة ب ري ة التوزيع المتناسب والذى على الشـر اط 

 مفرده (. 102) أى  31.5%

ارعبـا  معنوي بي  جميع أبعـاد الهويـة التنظيمية وجميع أبعاد  وجود ع  ـةعوصـــــــلـت النتـائ  إلى و

المنظمة بخصـــــائص الهوية التوال اندارة العليا وبا ى أعضـــــار وأوصـــــت بضـــــرورة  التماثل التنظيمي.

مل على عح يق ة لتعويو  وة الهوية لديهو، والعالتنظيميـة وماع تضـــــــير م  ممارســـــــاط إدارية وســـــــلو ي

 .وعح يق المصالح الذاعية لألفراد والمنافع ان تصادية التوازع بي  اهتماماط اندارة لتح يق اارباح

 .(التنظيمىالتماثل ، الهوية التنظيمية: )الكلمات المفتاحية

Abstract:  

 This study mainly aimed to study the relationship between the 

characteristics of the organizational identity and its impact on organizational 

symmetry among employees of public enterprise sector companies for spinning 

and weaving in the middle of the delta, and the research community included all 

managers of members of the upper and middle administrations of public 

enterprise sector companies for spinning and weaving that fall within the region 

of the central delta. The records of the personnel affairs departments of the 

companies under study show that the number of managers reached (1123) in 

2020, and the total number of the sample items was distributed among the 

companies under study in a proportional manner, which amounted to 278 

individuals, and the response rate was 93.5% (i.e. 260 individuals). 

 The results found that there is a significant correlation relationship 

between all dimensions of organizational identity and all dimensions of 

organizational symmetry. It recommended the need for the higher management 

and the rest of the organization’s members to adhere to the characteristics of the 

organizational identity and the administrative and behavioral practices required 

to enhance the strength of their identity, and to work to balance the interests of 

management to achieve profits and achieve the self-interests of individuals. 

Key Words: (Organizational Identity, Organizational dentification). 

 تمهيد:

اسبيا  في مجال السلوك  حديثا   مفهوما   Organizational Identityعُعد الهوية التنظيمية 

ف د بدأ االهتمال بمو وأل الهوية التنظيمية للفرد يتسع منذ منتصف ال رع الما ي بالبياة  ،التنظيمي

فلو ينل  ،أما بالنسبة للبياة العربية ف  عوال الدراساط في هذا المو وأل في مراحلها المبكرة ،ال ربية

 و د يرجع السبب في ذلك ،احثي   بل ع دي  م  الوماعمو وأل الهوية التنظيمية االهتمال م  جااب الب
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إلى وا ع اندارة العربية ذاعها والتي ااصب اهتمامها على مو وعاط أخرى  السياساط التسوي ية لمختلف 

 ا فخ فا لبعض مت يراط السلوك التنظيمي  االلتوال والر ،أو إلى عفضي ط الباحثي  أافسهو ،المنتجاط

والموا نة بدأ مفهول الهوية التنظيمية مهم   مفهول محوري في المجال البحثي وذلك حتى اهاية 

الثمااينياط م  ال رع العشري ، ومنذ ذلك الحي  أدرك الباحثوع المعاصروع اآلثار المحتملة للهوية 

اواع  العمل ااساسية اامر الذي جعل م   ضية الهوية  فكرة عامة مفهوما  التنظيمية للعاملي  على

 .)1225مر ويا في مجال السلوك التنظيمي) ر،

وي لق علير البعض أيضا  ) التوحد  Organizational dentificationويُعد التماثل التنظيمي 

هدا  ، وهو يشير إلى التشابر في ال يو واام  المفاهيو الحديثة اسبيا  في مجال اندارة بشكل عالالتنظيمى( 

والرغباط بي  العاملي  والمنظمة، و د ازداد االهتمال بالتماثل التنظيمي في  ور اادوار التي ع ول بها 

المنظماط في عح يق التنمية المستدامة، لذلك أصبح التماثل التنظيمي  رورة ملحة اظرا  لما عشهده البياة 

راف ها العديد م  الظواهر السلبية والتي شكلت مأز ا  أصبح م  الضروري أع ععمل اندارية م  ع وراط 

المنظمة على مواجهتر، فأساليب العمل ع يرط وظهرط  يو وعاداط وأهدا  جديدة للمنظمة، وفى ظل 

هذه ااجوار عاات بياة المنظمة م  الفو ى واالرعباك مما أثر هذا الو ع على العاملي  وأصبح والرهو 

(، ويعتبر التماثل التنظيمي مؤشر مهو لسلوك مكاع العمل، حيث  لما 1225وااتمائهو مشتتا  )العتيبي، 

 Meleady)ازدادط  وة هوية الفرد مع منظمتر،  لما زادط دوافعر في التصر  بسلوك يعوز اجاحر

and Crisp, 2017) . 

نظيمية ي، حيث عمثل الهوية التويوجد اخت   بي  مص لحي الهوية التنظيمية، والتماثل التنظيم

خصائص أو سماط موروثة ومتميوة  ورط عبر الوم  م  خ ل عاريخ المنظمة، وهى عر و على 

محاولة إجابة اافراد ع  السؤال المتعلق بم  اح   منظمة، أي ماذا يميواا ع  غيراا م  المنظماط 

 لسماط الجوهرية للمنظمة، بينما يمثل التماثلالمماثلة، وما اندرا اط المشتر ة بي  العاملي  فيما يخص ا

التنظيمي شعور الموظف بوجود رواب  عجمعر بالمنظمة التي يعمل فيها، حيث يتجاوز االخت   الثااوي 

 (. 1220اآلخري  )عبد الفتاح، أبو سيف، مع  مع المنظمة لكى يتوصل إلى اامور التي يتفق فيها

عمال العال لل ول والنسي  بق ليو وس  الدلتا  مجال شر اط   األ اا الباحث باختيار  الو

للت بيق، اار يعتبر م  ال  اعاط التي علعب دورا  مهما في ا تصادياط البلداع المت دمة والنامية وعرعب  

ارعبا ا  مباشرا  بالتنمية اال تصادية واالجتماعية، وعح يق الرفاهية واالزدهار للمجتمعاط، ولكي عب ى هذه 

ط في السوإ وعستمر في مجال عملها ينب ي أع عمتلك ميوة عنافسية للموارد البشرية عمكنها م  الشر ا

 الب ار واالستمرار. 

هوية الخصائص واا   ا مما سبق، عأعى هذه الدراسة  محاولة م  الباحث للتعر  على عأثير 

ل لل ول التابعة ل  األ ااعمال العاالتنظيمية على التماثل التنظيمي، بالت بيق على العاملي  بالشر اط 

 والنسي  بق ليو وس  الدلتا".

 والدراسات السابقة: ىأوالً: اإلطار النظر

الباحث  تعرضيعتناول هذه الدراسة مت يري  هما: الهوية التنظيمية، والتماثل التنظيمي، وم  ثو 

  هذي  المت يري  وأبعادهو على احٍو م  انيجاز لإل ار النظري، والدراساط الساب ة لكل مت يٍر م

 الفرعية، وذلك  ما يلي:

 لهوية التنظيمية:      المتغير األول: ا  Organizational Identity 

عناول الباحث مت ير الهوية التنظيمية م  خ ل عسلي  الضور على مفهومها، وأبعادها، 

 ، وذلك على النحو التالي: اوالدراساط الساب ة الخاصة به

 الهوية التنظيمية:مفهوم  .أ

ويمك   ،يفاط المتعل ة بالهوية التنظيميةع  وجود العديد م  التعرالعديد م  الباحثي   شف 

 فيما يلى: عحديد أهو هذه التعريفاط للباحث

بأاها" عمثل خصائص المنظمة التي عميوها ع  غيرها، والتي  (Albert et al ,2001) هايُعرف

يتجسد  م  اعت اداط اعضائها والعاملي  فيها بكل و وح"  وبالشكل الذى  أهدافها الجوهرية، عتضم

( بأاها" ما يعت ده أعضار المنظمة أار أساسي ودائو اسبيا  ومتميو م  صفاط المنظمة 1220،مسلو)ويرى

( بأاها" ذلك العنصر الذى يشير 1227،الفهداوى )م اراة ب يرها م  المنظماط ااخرى"، بينما يُعرفها 

السلوك الجماعي والذى م  خ لر يعبر أعضار المنظمة ع  ع  تهو بخصائص المنظمة ااساسية إلى 
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عبد )وأبعادها  ال يو والمعت داط والمبادئ وال يادة وما يشكل معنى اولاك ااعضار" ويعرفها 

 ،د الل يفعب)ها "، ويرا( بأاها" ععبر ع  سماط المنظمة ااساسية والمميوة لها ع  غيرها1222،الوهاب

( بأاها" سماط ععر  بها المنظمة بما يميوها ع  غيرها م  المنظماط، وم  ثو فقع على 1222،وجودة 

عند اعصال المنظمة باا را  المعنية  العاملي  والمنافسي ، مة االهتمال بها وأخذها بالحسباع إدارة المنظ

 والموردي .

تعملها المنظمة ل رض عمييو افسها ايجابيا  ( بأاها" الموايا التي عس1221،الع وى )ويعرفها 

 (Lovas ,2013)ع  ااخري  وعمتد هذه الموايا حول ما هو مثالي لنوأل محدد م  المنظماط"، ويعرفها

بأاها" ال يو والمعت داط التي عوجر عصرفاط العاملي  في المنظمة، والسماط المر وية التي عحدد جوهر 

( بأاها عفسر ما الذى يراه العاملوع  سماط مر وية فار ة للمنظمة التي 1225، ر )ويعرفهاالمنظمة"، 

ينتموع إليها؟، أو ما الذى يجعل منظمة ما مختلفة ع  غيرها م  المنظماط على النحو الذى يرسخ لها 

 ئصهاخصا علىشك   فريدا  في أعي  العاملي  بها؟ و ذا ما الذى يجعل منظمة ما مب ية ولفتراط  ويلة 

بد الل يف ع)التنظيمية الفريدة بالرغو م  الت ير الذى ي رأ على ااهدا  التنظيمية ذاعها؟"،  ما يعرفها 

( بأاها" مدى ااتمار العاملي  للمنظمة  كل بدال م  الوحداط التي يعملوع بها"، 1225،

أعضائها بأاها" الفهو الجماعي لخصائص المنظمة م   بل  (Loggert and ahlin ,2015)ويعرفها

بأاها" عتضم   ل م  مشاعر التضام   ((Mesmer et al,2015ويرى و ذلك الجهاط الخارجية"، 

الجماعي، والدعو العا في والسلو ي فض  ع  إدراك الخصائص المشتر ة مع أعضار الجماعة"، 

الداخلي والخارجي  بأاها" وسيلر اللتوال ووالر العميل (Zundelt et al,2016ويعرفها)

بأاها" مجموعر م  الخصائص المميوة التي ععكس عبنى المنظمة لتلك   (Mujib,2017)هاظمة"،ويراللمن

بأاها اتاج عرا مي راسخ عبر الوم  ويتعلق  (Martin et al ,2011الخصائص بشكل دائو"، ويعرفها )

الساب ة،  يفاطوفى  ور التعري ، وعم ئها والمجتمع بوجر عال،بث افتها، ومر وها وسمعتها احو المنافس

 ريف م  أ ثر التعريفاط و وحا  (، وذلك على اعتبار أع هذا التع1225، ر )ععريف يتفق مع فقار الباحث

 الهوية التنظيمية.    لماهية

 أبعاد الهوية التنظيمية:  .ب

اعتماد معظو هذه اادبياط على  ياس  الحظللعديد م  أدبياط الدراساط الساب ة  الباحثبمراجعة 

هذا المت ير م  خ ل أبعاد عصف خصائصر، في حي  اعتمدط بعض اادبياط ااخرى على  ياس هذا 

 (. 2المت ير م  خ ل مجموعة م  العباراط، وهذا ما يو حر الجدول التالي ر و )

 (1جدول رقم )

 أبعاد الهوية التنظيمية كما تناولتها أدبيات الدراسات السابقة 
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           مجموعة م  العباراط

 الباحث اعتمادا على ما ورد في أدبياط الدراساط الساب ة.: إعداد المصدر
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عتمد على أربعة أبعاد عصف خصائص الجدول السابق، فقع الباحث سو  ي وفى  ور ما عضمنر 

الهوية التنظيمية وهى ) وة الهوية، والهوية المعيارية، والهوية النفعية، والصورة الذهنية للمنظمة(، وذلك 

ها عوافرها ؤوية التنظيمية يعبر ع  الخصائص المميوة للمنظمة والتي يعت د أعضام  من لق أع مفهول اله

(، 1227الفهداوى  ،1222عبد الوهاب  ،1220مسلو)لى ععريف  ل بُعد م  هذه اابعادفيها، وفيما ي

 وذلك  ما يلى: 

 

ال االلتوعتضم  أربعة عناصر أساسية هي: الو وح، والتر يو، والتميو، ودرجة قوة الهوية:  .1

بها، فكلما  اات هوية المنظمة وا حة ومفهومة لجميع أعضار المنظمة زادط  وعها، وأيضا   لما 

 اات هوية المنظمة مر وة في خصائص محددة فيما يتعلق بالمنتجاط التي ع دمها والممارساط 

وائها ة المنظمة واحتاندارية السائدة فيها، أدى ذلك إلى زيادة  درعها المدر ة، وبالمثل فقع عميو هوي

م  المنظماط ااخرى أدى ذلك الى زيادة  وة  هاعلى خصائص عجعل لها صفاط متميوة ع  غير

الهوية التنظيمية، وأخيرا  فقع التوال اندارة العليا وبا ي أعضار المنظمة بمت لباط الهوية التنظيمية 

 ة هوية المنظمة لديهو. وما ع تضير م  ممارساط إدارية وسلو ية غالبا  ما يعوز م   و

وعتشكل هذه الهوية م  خ ل احترال إدارة المنظمة واعضائها لل يو والت اليد الهوية المعيارية:  .0

وااعرا  المهنية السائدة في الصناعة التي ينتمى اليها المنظمة واعباأل اندارة  يما  أخ  ية معينة 

 ظمة.في ععام عها مع جميع اا را  م  داخل وخارج المن

وعتشكل هذه الهوية م  اهتماماط اندارة بتح يق المكاسب اال تصادية وععظيو الهوية النفعية:  .3

 اارباح وعح يق المصالح الذاعية بصر  النظر ع  أية اعتباراط ا را  أخرى.

االا باعاط التي يعت د أعضار المنظمة أاها موجودة لدى اآلخري  ع  الصورة الذهنية للمنظمة:  .4

 و، وي يس هذا المت ير ال وة النسبية لهوية المنظمة  ما يدر ها العاملوع بالمنظمة.منظمته

 

 الدراسات السابقة التي تناولت الهوية التنظيمية: .ج

( بنار اموذج متكامل يصف العوامل المحددة ل وة التوحد بي  هوير 1220،دراسة مسلو)استهدفت  

  وعوصلت اتائ لتنظيمية والسلو ية الناعجة عنها،ا الفرد وهوير المنظمة ويو ح ااثار والممارساط

 الدراسة إلى وجود ع  ر  ردية بي   وة هوية المنظمة ودرجة التوحد التنظيمي لدى االفراد العاملي  بها. 

التعر  على الع  ة بي  الهوية التنظيمية الى ف د هدفت (Voss et al. 2006)  ا دراسةأم

دراسة إلى وجود ارعبا  معنوي بي  خصائص الهوية التنظيمية واادار واادار التنظيمي، وعوصلت ال

 التنظيمي. 

( إلي اختبار دور الهوية التنظيمية في أبعاد المسار المهني 1227،الفهداوى )في حي  استهدفت دراسة  

با ير ارعاعضار هيار التدريس في جامعر االابار العرا ية وعوصلت اتائ  الدراسة الى وجود ع  اط 

ذاط دالالط إحصائية بي  الهوية التنظيمية والمسار المهني بمختلف أبعاده مما يعنى أع المسار المهني 

اعضار هيار التدريس في جامعر االابار يتو ف على درجة شعورهو بوجود الهوية التنظيمية الم يبة 

 اص  ع  حياعهو الوظيفية والعملية.

( عحديد الع  ة بي  خصائص الهوية التنظيمية 1222،هابعبد الو)ستهدفت دراسة بينما ا

للمستشفياط الحكومية بمحافظة  فر الشيخ ودرجة التوحد التنظيمي وبي  سلو ياط االلتوال التنظيمي 

وجود ع  ر  ردير معنوير بي  خصائص الهوية التنظيمية وبي  درجة  الىلأل بار العاملي ، وعوصلت 

المتمثلة في )  وة الهوية, الهوية المعيارية, الصورة الذهنية الحالية( ووجود التوحد التنظيمي لأل بار 

 ع  ر عكسير بي  الهوية النفعية ودرجة التوحد التنظيمي.

هدفت التعر  على عأثير  ل م  الهوية التنظيمية، ف(Dahalla et al. ,2012) أما دراسة 

ظماط في ظل الض و  المؤسسية، و د عوصلت والصورة والسمعة على االستجاباط االستراعيجية للمن

الدراسة إلى وجود أثر معنوي لكل م  الهوية التنظيمية، والصورة والسمعة على االستجاباط االستراعيجية 

 للمنظماط. 

( استكشا  فجوة الهوية التنظيمية في المؤسساط 1221،استهدفت دراسة )الع وىوفى سياإ آخر 

اسبة  لى أعاثير حجو هذه الفجوة في احتمالير  بول مبادراط الت ير ،وعوصلت التعليمية العرا ية، وبياع عأ
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عالية عهتو بكل م  الجوااب المعيارية والجوااب النفعية  منظمتهو هوير عنظيمير يريدوع أع عمتلك  بيرة

 في العمل.

على التعر  على أثر الهوية التنظيمية (Kerwin, 2013) استهدفت دراسة  وعلى جااب آخر  

الصراأل في المنظماط الريا ية بكندا، وعوصلت إلى أع الهوية التنظيمية لها عأثير معنوي على عشكيل 

إلى أع ال يادة الرسمية وغير الرسمية علعب دورا في  أيضا  عوصلت و صراأل ال ائو في هذه المنظماط،ال

 ع وير الهوية التنظيمية.

تخدال أثر االاحدار اللوجستي في دراسة (، إلى اس1225،عبد الل يف) ما استهدفت دراسة 

ع  ر ومعنوير عأثير المت يراط الحا مة لكل م  االغتراب الوظيفي واالحتراإ الوظيفي على الهوية 

التنظيمية بالمنظماط بال  اعي  الحكومي والخاص بمحافظة ال ائف وعوصلت الدراسة الى وجود ع  ر 

 لوظيفي والهوية التنظيمية.معنوير بي     م  االحتراإ واالغتراب ا

التعر  على  بيعة الع  ة بي  العوامل الخمسة فهدفت الى ( 1225،ابراهيو )دراسة  أما

الكبرى للشخصية والهوية التنظيمية للفرد  ما استهدفت دراسة الدور الوسي  ندراك خرإ الع د النفسي 

ر بي  العوامل الخمسة للشخصية والهوية في هذه الع  ة وعوصلت اتائ  الدراسة إلي وجود ع  ر معنوي

 التنظيمية. 

( التعر  على  بيعة الع  ة بي  ال يادة 1220،عبد الفتاح, وأبو سيف )في حي  استهدفت دراسة 

الخادمة ومكوااط التماثل مع الهوية التنظيمية بمدارس التعليو  بل الجامعي بمصر م  وجر اظر المعلمي ، 

الهوية مع ثل اتممكوااط الع  ة معنوية  ردية بي  ال يادة الخادمة و وعوصلت الدراسة إلى وجود

 التنظيمية.

إلى التعر  على أثـر أساليب إدارة االا باأل على  والتي هدفت( 1222وأ دط دراسة )بكر ،  

ارعبا   ةالى وجود ع  الهوية التنظيمية، بالت بيق على عينة م  العامليـ  انداريي  فـي جامعـة اازهر، 

ان رار وع ديـر اآلخري ، إظهار الحاجة للمسـاعدة، امـوذج ي تـدى )  ردية بيـ  أساليب إدارة االا باأل

ة على الهوي التهديد ـة ارعبـا  عكسـية بيـ  أسـلوب انجبار أو والهويـة التنظيميـة، ووجـود ع(، بـر

اآلخري ، إظهار الحاجة ان رار وع ديـر ا )التنظيمية، و اات أساليب إدارة االا باأل اا ثر عأثيـر

  (.للمساعدة، اموذج ي تدى بر

( رصد  يفية عشكيل 1223دراسة )جاد،أما فيما يتعلق بتشكيل الهوية التنظيمية ف د استهدفت 

الهوية التنظيمية لدى العاملي  في شر اط االعصاالط العاملة في مصر وعحديد مراحل عشكيل الهوية، 

إلى أع هناك بعض عناصر الهوية عو التر يو عليها م   بل بعض شر اط االعصاالط وعوصلت الدراسة 

دوع أخرى وف ا لرؤيتها وأهدافها،  ما عبي  أار عندما يلتحق العامل بأي شر ة فقار يمر بمجموعة م  

وية هالمراحل عسمى بمراحل التنشاة االجتماعية، ويتو فيها عشكيل هوية العامل وث افتر بما يتناسب مع 

الشر ة وث افتها وما يتبناه المؤسسوع لها وأصحاب المصالح فيها عبر مراحل مختلفة، وهذه المراحل 

مرحلة ما  بل التحاإ الموظف بالشر ة، مرحلة االلتحاإ، مرحلة بنار الع  اط بي  الموظفي ، مرحلة  :هي

 عوحد للهوية أو ازدواجيتها.عشكيل خصائص الهوية، و د يحدث فيما بعد ااصهار للهوية، و د يظهر 

الى التعر  على الع  ة بي  ال يادة التحويلية وااللتوال التنظيمي في  (،1212وهدفت دراسة )على،

الجامعاط الخاصة العرا ية في مدينة  ر وك. ا افة لتحديد ما اذا  اع للهوية التنظيمية دورا وسي ا في 

وال ل يادة التحويلية على االلتلوجود اثر  ،م  النتائ  أهمها ةعلك الع  ة، و د عوصلت الدراسة الى مجموع

وجود ك ذلالى أ ف التنظيمي،  ما او حت وجود اثر معنوي للهوية التنظيمية على االلتوال التنظيمي،

 ع  ة بي  ال يادة التحويلية والهوية التنظيمية. 

 :المتغير الثانى: التماثل التنظيميOrganizational Identification            
 والدراساط الساب ة الخاصة بر،تناول الباحث مت ير التماثل التنظيمي م  خ ل مفهومر، وأبعاده، ي

 وذلك على النحو التالي:

 مفهوم التماثل التنظيمي:  .أ

  خ ل ل التنظيمي مع  وجود العديد م  التعريفاط المتعل ة بالتماثالعديد م  الباحثي   شف 

 فيما يلى: عحديد أهو هذه التعريفاط ويمك  للباحث، عحديد خصائصر

بأار" علك العملية التي عتكامل وعت ابق م  خ لها أهدا  المنظمة، ( 1220،العتيبى)يعرفر 

بأار" التواصل النفسي والعا في والذهني بي  ( 1220،الشواورة )  ريُعرفوااهدا  الخاصة بالفرد"، و
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الفرد والمنظمة، ودرجة عشابر أهدا  الفرد مع أهدا  المنظمة، وهى درجة اسبية"، ويعرفر 

مفاهيو الذاعية لتتوافق مع مجموعة المفاهيو وال يو ال يال العاملي  بقعادة عشكيل "( بأار 1221،مرزوإ)

( بأار" الوالر للمنظمة والحماس لتح يق 1225،الع   )"، ويعرفر السائدة في المنظمة التي يعملوع فيها

أهدافها والدفاأل عنها ودعمها ومحا اة سلوك االعضار اآلخري ، وبالتالي فهي عملية إ ناأل داخلية 

وخارجية م  خ ل اادماج رغباط الفرد مع رغباط المنظمة والذى يؤدى إلى ايجاد حالة م  التماثل، أي 

مصيره بمصير المنظمة،  ما أار يشير إلى التشابر في ال يو وااهدا  والرغباط بي  العامل رب  العامل ل

بأار" مدى عوحد أو ااتمار اافراد إلى جماعة أو جماعاط  ((Avanzi et al  ,2018ويعرفر والمنظمة، 

بأار" شكل م  أشكال هوية العمل، مشيرا إلى مدى عداخل هوية  (Wang et al ,2017)معينة"، ويعرفر 

بأار" اوأل آخر م  اوعية الذاط التي عدفع  (Fallatah et al ,2017المنظمة وهوية الموظف"، ويعرفر)

همة أي عضو في بأار" مدى مسا(Meleady and Crisp ,2017) شعور اافراد باالاتمار"، ويعرفر 

بأار"  (Asadullah et al,2017) رفرــــــــــــويع ،ريف الذاعي للفرد"ـــــــــــالتعمجموعة عنظيمية في 

 Matherne)شكل م  أشكال التماسك ال وى للحفاظ على الع  ة بي  الموظف وصاحب العمل"، ويعرفر

et al,2017)  بأار" التوحد مع المنظمة أو االاتمار لها  عامل مساهو في عدد م  السلو ياط انيجابية التي

بأار" شكل محدد م  أشكال الهوية (Cavazotte et al, 2017) يظهرها موظفي  الشر ة"، ويعرفر 

بأار" الدرجة التي يعتبر فيها العاملوع أافسهو  جور  Taşkıran et al, 2017)االجتماعية"، ويعرفر )

م  المنظمة، م  خ ل عماثلر مع  يمها ورسالتها وأهدافها، وم  ثو عتجر  راراعهو اندارية احو مصلحة 

 المنظمة". 

 ععريف التماثل التنظيمي بأار" شعور اابع م  ذاط ر التعريفاط الساب ة يمك  للباحثوفى  و

ثي ة عمل على إاشار رواب  وي لر لتوظيف مفاهيمر ومعت داعر بما يتوافق مع منظمتر، والفرد يسعى م  خ

 بينر وبي  أفراد المنظمة التي يعمل بها". 

 أبعاد التماثل التنظيمي:  .أ

 حظولت  ياس التماثل التنظيمي، الللعديد م  أدبياط الدراساط الساب ة التي عنا الباحثبمراجعة 

 ( (Johnson et al ,1999ذلك   دو ال بع Cheney ,1983)اعتماد معظو هذه اادبياط على م ياس)

) الوالر التنظيمي، والتشابر، والعضوية(، في حي   والذى يتضم  ث ثة أبعاد هيبت وير هذا الم ياس 

اعتمادا  على اعتمدط بعض اادبياط ااخرى على  ياس هذا المت ير م  خ ل مجموعة م  العباراط 

 (. 1، وهذا ما يو حر الجدول التالي ر و ) (Mael and Ashforth,1992)م ياس

 (0جدول )

 أبعاد التماثل التنظيمي كما تناولتها أدبيات الدراسات السابقة

 األبعاد                  
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     (1222)البشابشة,

     (1221)مرزوإ,

     (1222)ال راواة،والمعشر,

     (1225)الع  ,

     (1220)الشواورة,

     (1220)العتيبى,

     (1220)غنال؛ ال عامنر،

     (1227)الشمرى؛ الم دادى،

Johnson,1999))     

Mael and Ashforth,1992))     

Erkutlu and Chafram,2015))     

Avanzi et al ,2017))     

Asadullah et al,2017))     

Matherne et al,2017))     
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 : م  إعداد الباحث اعتمادا  على الدراساط الواردة بالجدول.المصدر

 

تماثل ل ياس العتمد على ث ثة أبعاد يوفى  ور ما عضمنر الجدول السابق، فقع الباحث سو  

وهى  (Johnson et al ,1999)والم ور بواس ة  ( (Cheney ,1982التنظيمي اعتماد على م ياس

(، وذلك م  من لق أع هذا الم ياس اا ثر شيوعا  واستخداما  في الوالء التنظيمي، والتشابه، والعضوية)

 أدبياط الدراساط الساب ة، وفيما ععريف  ل بُعد م  هذه اابعاد: 

 :  Organizational Loyalty الوالء التنظيمي  .1

ويعبر ع  مدى الدعو الذي ي دمر العامل للمنظمة والحماس لتح يق أهدافها والدفاأل عنها ودعمها 

 .ومحا اة سلوك ااعضار اآلخري 

 :    Similarity التشابه .2

لمجموعة ويعني إدراك الفرد لوجود خصائص و يو وأهدا  مشتر ة مع ااعضار اآلخري  في ا

 .أو المنظمة التي ينتمي إليها

 :     Membership العضوية .3

وعشير إلى درجة فهو وإدراك الفرد لذاعر م  حيث ارعبا ر بالمنظمة، وإحساس باالاتمار وشعور 

 .بال  بااللتصاإ والجاذبية النفسية، وععريف الذاط م  خ ل العضوية بالمنظمة

 التماثل التنظيمي:التي تناولت  السابقةالدراسات  .ج

( التعر  على الع  ة بي  العدالة التنظيمية والتماثل التنظيمي، 1221،مرزوإ)استهدفت دراسة 

وعحديد  بيعة الع  ة بينهما، وع ديو اموذج متكامل لتأثير التماثل التنظيمي  مت ير وسي  على الع  ة بي  

إلى عدة اتائ  عمثلت في أار عوجد ع  ة  ردية العدالة التنظيمية واالرعبا  الوظيفي، وعوصل الباحث 

معنوية بي  أبعاد العدالة التنظيمية وبي  التماثل التنظيمي واالرعبا  الوظيفي، وأع أبعاد العدالة التنظيمية 

 الث ثة عرعب  معنويا  بالتماثل التنظيمي. 

ععويو سلوك  ( عحليل أثر التماثل في1222،ال روااة، والمعشر)في حي  استهدفت دراسة 

الموا نة التنظيمية م  وجهة اظر العاملي  في المؤسساط العامة اارداية، وعوصلت الدراسة إلى وجود 

ر المست ل بأبعاده ) االاتمار التنظيمي، والعضوية( على المت ير التابع ـــــأثر ذو داللة احصائية للمت ي

، وبينت الدراسة إلى اار ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد التشابر على لوك الموا نة التنظيمية  بأبعادهس

 سلوك الموا نة التنظيمية. 

التعر  على دور الس مة النفسية وصوط (Erkutlu and Chafra, 2015) واستهدفت دراسة  

ذه يت هأجر الموظف  مت يراط وسي ة في الع  ة بي  أساليب إدارة الصراأل والتماثل التنظيمي، و

شر ة متعددة الجنسياط في عر يا، وعوصلت اتائ  الدراسة إلى وجود ع  ة إيجابية  21الدراسة في 

ومعنوية بي  أساليب إدارة الصراأل والتماثل التنظيمي،  ما عوصلت الدراسة إلى أع عحليل االاحدار المتعدد 

في الع  ة بي  أساليب إدارة الهرمى يدعو عأثير الس مة النفسية وصوط الموظف  مت يراط وسي ة 

 الصراأل والتماثل التنظيمي. 

( التعر  على درجة عوافر التماثل التنظيمي لدى أعضار 1220،)العتيبى دراسةواستهدفت 

بي  استجاباط أفراد عينة الدراسة، والتي يمك   جامعة ال ائف، والكشف ع  الفروإهياة التدريس ب

، وعوصلت الدراسة إلى عدد م  اا اديمية، وعدد سنواط الخبرة(عووها لمت يراط) الكلية، والمرعبة 

النتائ  م  أبرزها أع درجة عوافر التماثل التنظيمي لدى أعضار هياة التدريس بجامعة ال ائف  د جارط 

مرعفعة،  ما عوصلت الدراسة الى أار عوجد فروإ ذاط داللة احصائية في آرار أعضار هياة التدريس 

، واار ال عوجد فروإ ذاط داللة احصائية في آرار بة اا اديمية( على  ل المجاالطرعععوى لمت ير) ال

 نواط الخبرة( على مجال الدراسة.أعضار هياة التدريس ععوى لمت ير )س

( إلى التعر  على درجة التماثل التنظيمي لدى معلمي 1220،الشواورة) دراسةبينما استهدفت 

الدراسة إلى لت عوص ة عربية  صبة الكرك، وبياع ع  تر بالدافعية، و دوزارة التربية والتعليو في مديري

أع درجة التماثل التنظيمي لدى المعلمي   اع متوس ا ، و ذلك دافعيتهو للعمل،  ما عبي  وجود ع  اط 

 .ذاط داللة احصائية بي   ل م  التماثل التنظيمي والدافعية
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الى التعر  على أثر التماثل التنظيمي لدى  (1220،غنال، ال عامنر ) ما استهدفت دراسة 

د، وعوصلت الدراسة إلى أع المتوس  العال ابعاد براط في مدينة أراوزالالموظفي  الحكوميي  في فروأل 

راط في مدينة اربد بدرجة متوس ة،  ما جار االلتوال التنظيمي اوزالمت ير التماثل التنظيمي في فروأل 

إيجابي للتماثل التنظيمي بأبعاده )الوالر التنظيمي، والتشابر، واالاتمار( بدرجة متوس ة، وأع هناك أثر 

 على االلتوال التنظيمي. 

( التعر  على درجة ممارسة مديري 1227،والم دادى ،الشمرى) دراسةبينما استهدفت 

لتنظيمي لدى ا مدارس المرحلة المتوس ة في من  ة الفروااية التعليمية للعدالة التنظيمية وع  تها بالتماثل

المعلمي ، وأثر مت يراط الجنس، والمؤهل التعليمي، وسنواط الخبرة على ذلك، وأظهرط اتائ  الدراسة 

إلى وجود فروإ ذاط داللة احصائية ععوى لمت ير الجنس في جميع مجاالط التماثل التنظيمي لدى 

س المرحلة المتوس ة في من  ة المعلمي ،  ما عوصلت إلى وجود ع  ة ايجابية بي  ممارسة مديري مدار

 الفروااية التعليمية للعدالة التنظيمية والتماثل التنظيمي لدى المعلمي .

التعر  على التأثير غير المباشر للعدالة  (Asadullah et al, 2017)بينما استهدفت دراسة  

الشخصية والمعلوماعية على التماثل التنظيمي م  خ ل الع د النفسي  مت ير وسي ، و ب ت الدراسة على 

عينة م  العاملي  في البنوك البا ستااية، وعوصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي غير مباشر للعدالة 

 ثل التنظيمي م  خ ل عوسي  الع د النفسي. الشخصية والمعلوماعية على التما

التعر  على أثر التماثل التنظيمي (Baran and Derler, 2017) دراسة  وعلى جااب آخر هدفت 

على العدالة التنظيمية وسلوك الصمت التنظيمي، وعوصلت اتائ  الدراسة إلى وجود ع  اط ذاط داللة 

معنوي بي  التماثل التنظيمي والعدالة التوزيعية،  ما إحصائية بي  المت يراط، ووجود أثر إيجابي و

عوصلت اتائ  الدراسة إلى وجود عأثير سلبى ومعنوي للتماثل التنظيمي على أبعاد سلوك الصمت التنظيمي 

 (، وأثر إيجابي على بُعد السلوك المؤيد.   acquiescentالمتمثلة في  ل م  )الدفاعية، والم يع أو الخا ع 

فهو عماثل الموظفي  العاملي  في (Cavazotte et al, 2017) استهدفت دراسة ختلف وفى سياإ م 

ال  األ العال مع المنظماط التي يعملوع فيها م  خ ل عحليل محدداعها وعوا بها، م  أجل دعو سياساط 

اد و يو فرإدارة الموارد البشرية داخل هذه المنظماط، وعوصلت اتائ  الدراسة إلى أع التوافق  بي   يو اا

  التماثل أ بر م رالمنظماط عرعب  بالتماثل التنظيمي للموظفي  مع الشر ة،  ما عظهر النتائ  وجود  د

التنظيمي لدى الموظفي  " بار الس  السيداط" اتيجة لمدى عواف ها معها بشكل أ بر م  الوظائف التنفيذية 

مية للتماثل التنظيمي على الموا نة التنظيللشباب،  ما عوصلت اتائ  الدراسة إلى وجود عأثير إيجابي 

 للموظفي  واوايا عرك العمل. 

اختبار أثر ال يادة ااصيلة على اوايا دوراع (Fallatah et al, 2017) في حي  استهدفت دراسة  

العمل للممر ي  الخريجي  الجدد م  خ ل التماثل الشخصي مع ال ائد، والتماثل التنظيمي، والكفارة 

للتكيف المهني، وعوصلت الدراسة إلى وجود عأثير إيجابي لل يادة ااصيلة على التماثل الشخصي الذاعية 

ر اط الجدد مع  ائدهو ومنظمتهو،  ما عوصلت إلى أع التماثل الشخصي لر دور  مت ير وسي  في مللم

ظيمي على الكفارة ل التنوجود عأثير إيجابي للتماث فض   ع الع  ة بي  ال يادة ااصيلة والتماثل التنظيمي، 

 العمل للممر ي  الخريجي  الجدد. عركالذاعية للتكيف المهني، وهو ما  اع لر عأثير سلبى على اوايا 

التعر  على أثر التماثل العائلي والتنظيمي على  (Matherne et al, 2017)واستهدفت دراسة  

اتائ  الدراسة إلى أع التماثل العائلي  سلو ياط الموا نة وااللتوال داخل الشر اط العائلية، وعوصلت

والتنظيمي يمث ع هيكلي  مختلفي  يؤثراع على سلوك الموظفي  داخل الشر اط العائلية،  ما عوصلت 

الدراسة إلى أع التماثل العائلي يرعب  ايجابيا  بسلو ياط الموا نة وااللتوال، وعشير النتائ  أيضا إلى أع 

 في ااسرة المالكة. هذه الع  ة عتأثر بالعضوية 

و ع إ ار لتعويو التماثل التنظيمي على  (Meleady and Crisp, 2017)واستهدفت دراسة  

 االعصال االيجابي يويد أعأساس مبادئ المحا اة الع لية، وم  خ ل سبعة عجارب عوصلت الدراسة إلى 

م  التماثل لل ائد التنظيمي مع المنظمة التي يمثلواها،  ما أظهرط الدراسة إلى أار اتيجة الرعفاأل التماثل 

التنظيمي بعد مهال االعصال المدر ة، أبل  المشار وع ع  اوايا أ بر ل اخرا  في سلو ياط الموا نة 

 التنظيمية.

التعر  على دور التماثل التنظيمي  (Taşkıran et al, 2017)استهدفت دراسة  وفى افس السياإ 

 مت ير وسي  في الع  ة بي  اندارة المهنية التنظيمية المدر ة على اوايا عرك العمل، وعوصلت اتائ  
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وصلت عالدراسة إلى أع اندارة المهنية التنظيمية المدر ة عرعب  ارعبا ا سلبيا  بنوايا عرك العمل،  ما 

الدراسة إلى وجود أثر معنوي للتماثل التنظيمي في الع  ة بي  اندارة المهنية التنظيمية المدر ة واوايا 

 عرك العمل.

التعر  على دور التوحد التنظيمي  مت ير معدل في (Wang et al, 2017)  ما استهدفت دراسة  

ل يادة أع ا الىة العمل، وعوصلت الدراسة الع  ة بي  ال يادة التحويلية وال درة على التكيف، وصياغ

التحويلية عرعب  بويادة صياغة فرص العمل )البحث ع  الموارد، والبحث ع  التحدياط( ع   ريق 

 التكيف، ال سيما بالنسبة للموظفي  ذوي التوحد التنظيمي اا ل.

أثر التماثل التنظيمي على اادار الوظيفي  ت التعر  علىاستهدف (،1223أما دراسة )جبريل، 

إلى وجود عأثير إيجابي للتماثل  تعوصل،واعضار هياة التدريس في الجامعاط الحكومية المصرية 

التنظيمي على اادار الوظيفي اعضار هياة التدريس في الجامعاط الحكومية المصرية،  ما عبي  أيضا 

 التنظيمي واادار الوظيفي. جيد م  التماثلوجود مستوى م  النتائ  

ِ  (1212)ااس ل،عناولت دراسة  وفى سياإ متصل  أثِر  ل ٍ م  ال يادةِ التحويليِة والتماثِل التنظيمي 

على الدافعيِة احَو العمِل بمديرياِط التربيِة والتعليِو في محافظاِط غوةَ، والتح َق م  الدوِر الوسيِ  للتماثِل 

ِ في الع  ِة ب يَ  ال يادةِ التحويليِة والدافعيِة احَو العمِل لدى العامليَ ، وعوصلْت إلي أع هناك عأثيُر التنظيمي 

إيجابيٌّ لممارسِة رؤساِر اا ساِل لل يادةِ التحويليِة على الدافعيِة احَو العمِل لدى العامليَ ، وعأثيٌر إيجابيٌّ 

ِ لدى العامليَ  على دافعيتِهو  ِة احَو العمِل،  ما يوجدُ عأثيٌر إيجابيٌّ جوئيُّ لممارسلمستوى التماثِل التنظيمي 

 ِ رؤساِر اا ساِل لل يادةِ التحويليِة على الدافعيِة احَو العمِل لدى العامليَ  فيها في ظل ِ وجوِد التماثِل التنظيمي 

  مت يٍر وسي . 

(، لو ع إ ار م ترح يفسر  بيعة الع  اط بي  ث افة التعلو 1212دراسة )مص فى، سعتو

التنظيمي، مستوى التماثل التنظيمي، وسلوك مشار ة المعرفة م  خ ل اختبار ث ث م  النماذج 

ت يراط  بيعة الع  اط بي  مالم ترحة، وعوصلت الدراسة إلى  بول النماذج الث ث الم ترحة في عفسير 

ي  مستوى  ة ب افة التعلو التنظيمي عتوس  الع أع النموذج الثالث والذي يشير إلى" أع ث دراسة، إلىال

يراط هذه النماذج في عفسير  بيعة الع  اط بي  مت التماثل التنظيمي وسلوك مشار ة المعرفة " يعد أفضل 

 الدراسة.

 

فإن الباحث توصل إلى عده وفي ضوء ما تم عرضه في اإلطار النظري والدراسات السابقة، 

 نقاط، يكمن تلخيصها بإيجاز فيما يلي:

اعتمدط الدراساط التي عناولت مت ير خصائص الهوية التنظيمية على أربعة أبعاد هي)  وة الهوية،  .1

 والهوية المعيارية، والهوية النفعية، والصورة الذهنية للمنظمة(.    

ي، الوالر التنظيم)التنظيمي على ث ثة أبعاد هي اعتمدط الدراساط التي عناولت مت ير التماثل .0

 .والتشابر، والعضوية(

في هذا المجال اظرا  لوجود ا ص شديد في الدراساط العربية بشكل عال،  سد الفجوة البحثية .3

 والدراساط في البياة المصرية بشكل خاص والتي عناولت ع  ة الهوية التنظيمية  بالتماثل التنظيمي. 

 

 

 أهمية الدراسة:ثالثاً: 

 األهمية العلمية: -أ

العلمية لهذه الدراسة م  أاها عتناول مفاهيو حديثة اسبيا  في أدبياط إدارة الموارد  ااهميةعأعي 

اساط خصوصا  في ظل عدل وجود در، الهوية التنظيمية، والتماثل التنظيميخصائص البشرية وعتمثل في 

في اموذج واحد، وم  ثو فقع هذه الدراسة عمثل محاولة م  الباحث عناولت هذه المفاهيو بالدراسة والتحليل 

 لتأصيل هذه المفاهيو.

 األهمية التطبيقية: -ب

عأعي ااهمية الت بي ية لهذه الدراسة م  مساهمة اتائجها في مساعدة مديري إدارة الموارد 

أثير معنوي ك إذا ثبت وجود عالبشرية بالشر اط مو ع الت بيق في ع ييو ورفع أدار الموارد البشرية، وذل

 لكل م  الهوية التنظيمية والتماثل التنظيمي.
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 ما أع اتائ  هذه الدراسة يمك  أع عسهو في مساعدة مديري إدارة الموارد البشرية في عح يق 

الميوة التنافسية للمورد البشرى، إع ثبت وجود عأثير معنوي ايجابي بي  المت يراط، بان افة إلى ع وير 

ارساط اندارية لدى ال ائمي  على إدارة الشر ة ال ابضة لل ول والنسي  والم بس الجاهوة ، وذلك المم

م  خ ل االستفادة م  الترا و المعرفي المتاح في الدراساط ااجنبية للكشف ع  الع  ة بي  مت يراط 

 بهذه الشر اط وعحسي  الدراسة، خاصة فيما يتعلق بانجراراط وأساليب التعامل مع اافراد العاملي 

 أدائهو.

 رابعاً: مشكلة الدراسة: 

اسة الباحث بقجرار در اب ة، ولتحديد  بيعة المشكلة  الاستكماال  لما أسفرط عنر الدراساط الس

( مفردة م  02م  خ ل إعداد  ائمة است صار مبدئية على عينة عمدية ميسرة  وامها ) ()است  عية

العاملي  بالشر ة ال ابضة لل ول والنسي  والم بس الجاهوة، وفى  ور عحليل البياااط عو ع سيو العينة 

يدوع، المحاوف ا  للوس  الحسابي إلي ث ث مجموعاط، ااولى أعلى م  الوس  الحسابي، والثااية عمثل 

 والثالثة أ ل م  الوس  الحسابي،  ما هو مو ح بالجدول التالي:

 (3جدول رقم )

 لمتغيرات الدراسة على أساس الوسط الحسابي اإلستطالعيةنتائج تحليل بيانات الدراسة 

 األبعاد

أقل من الوسط 

 الحسابي
 أعلى من الوسط الحسابي المحايدون

عدد 

 المفردات

عدد  النسبة 

 المفردات

عدد  النسبة 

 المفردات

 النسبة 

 %03 14 %0 4 %02 40 الهوية التنظيمية

 %10 12 %8 4 %04 44 التماثل التنظيمي 

 : م  إعداد الباحث اعتمادا على اتائ  التحليل انحصائي. المصدر

 ما يلى:نات الدراسة االستطالعية، يتضح وفى ضوء تحليل بيا

 ةالباحث إلى وجود ااخفاض في آرار مفرداط عينة الدراسة فيما يتعلق بأبعاد الهوية التنظيمي عوصل .1

 . %02بنسبة

الباحث إلى وجود ااخفاض في آرار مفرداط عينة الدراسة فيما يتعلق بأبعاد التماثل التنظيمي  عوصل .0

 . %04بنسبة

" التالي التساؤل في شكل  كلةوفى  ور اتائ  الدراسة االست  عية يمك  للباحث صياغة المش

الهوية التنظيمية على التماثل التنظيمي للعاملين بالشركات التابعة للغزل والنسيج خصائص ما هو تأثير 

 بإقليم وسط الدلتا". 

 

 خامساً: أهداف الدراسة:

 في هذه الدراسة لتح يق ااهدا  التالية: الباحثيسعى 

 التماثل التنظيمي.أبعاد والهوية التنظيمية أبعاد عحديد  بيعة الع  ة بي   .1

 .التماثل التنظيمىعحديد عأثير الهوية التنظيمية على  .2

آرار العاملي  بالشر اط محل الدراسة فيما يتعلق بمت يراط الدراسة وذلك عحديد انخت فاط بي   .3

 باخت   المت يراط الديموغرافية. 

 سادساً: فروض الدراسة:

  الدراسة،  ال الباحث بصياغة الفروض التالية: اهدا عح ي ا  

 ال عوجد ع  ة ارعبا  معنوية بي  أبعاد الهوية التنظيمية وأبعاد التماثل التنظيمي. .2

                                                             

() (  12/22/1212( حتى )25/22/1212عمت الدراسة االست  عية خ ل الفترة م .) 
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 ال يوجد عأثير معنوي ابعاد الهوية التنظيمية على أبعاد التماثل التنظيمي. .1

 ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

 عأثير معنوي ابعاد الهوية التنظيمية على الوالر التنظيمي للعاملي .. ال يوجد 1/2

 . ال يوجد عأثير معنوي ابعاد الهوية التنظيمية على التشابة.1/1

 . ال يوجد عأثير معنوي ابعاد الهوية التنظيمية على العضوية.1/1

وافر يتعلق بدرجة ع ال عوجد فروإ معنوية بي  آرار العاملي  في الشر اط مو ع الت بيق فيما .1

 أبعاد الهوية التنظيمية وف ا للنوأل والحالة االجتماعية.

 ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

ال عوجد فروإ معنوية بي  آرار العاملي  في الشر اط مو ع الت بيق فيما يتعلق بدرجة عوافر .3/1

 أبعاد الهوية التنظيمية وف ا للنوأل.

وإ معنوية بي  آرار العاملي  في الشر اط مو ع الت بيق فيما يتعلق بدرجة عوافر ال عوجد فر .3/0

 أبعاد الهوية التنظيمية وف ا للحالة االجتماعية.

ال عوجد فروإ معنوية بي  آرار العاملي  في الشر اط مو ع الت بيق فيما يتعلق بدرجة عوافر  .2

 ية.أبعاد التماثل الوظيفي وف ا للنوأل والحالة االجتماع

 ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

. ال عوجد فروإ معنوية بي  آرار العاملي  في الشر اط مو ع الت بيق فيما يتعلق بدرجة عوافر 2/2

 أبعاد التماثل الوظيفي وف ا للنوأل.

وافر ع. ال عوجد فروإ معنوية بي  آرار العاملي  في الشر اط مو ع الت بيق فيما يتعلق بدرجة 2/1

 أبعاد التماثل الوظيفي وف ا للحالة االجتماعية.

 :ويظهر الشكل التالي اموذج يو ح الع  ة بي  مت يراط الدراسة

 (1شكل)

 النموذج المقترح للعالقة بين متغيرات الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحث

 سابعاً: أسلوب الدراسة:

 اعتمد الباحث في هذه الدراسة على اوعي  م  البياااط هما: البيانات المطلوبة ومصادرها:  (أ

 يالتنظيم التماثل الهوية التنظيمية

 

 قوة الهوية 

 الهوية المعيارية 

 التشابة  الهوية النفعية 

 العضوية 

 الوالء التنظيمي

 الصورة الذهنية للشركة
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الحصول عليها ع   ريق مراجعة الكتب والدراساط والبحوث العربية وااجنبية  عوو بيانات ثانوية: .1

داد الباحث م  عأصيل المفاهيو وإع أمك التي عناولت مت يراط الدراسة والمو وعاط المتعل ة بهو بما 

 ان ار النظري للدراسة.

ا وعحليلهأعدط لذلك م  خ ل  ائمة است صار جمعها م  الشر اط محل الدراسة  عوو بيانات أولية: .0

 الباحث م  اختبار صحة أو خ أ فروض الدراسة والتوصل إلي النتائ .  أمك بما 

الدراســة في جميع مديري أعضـار اندارعي  العليا والوســ ى  عمثل مجتمع مجتمع وعينة الدراسةة: (ب

اعتبارهو ببشـــر اط   األ ااعمال العال لل ول والنســـي  التي ع ع في ا اإ إ ليو وســـ  الدلتا، وذلك 

أصـحاب السـل ة في اعخاذ ال راراط الخاصـة باااشـ ة اللوجسـتية بهذه الشر اط حيث عتوفر لديهو 

الخبرة الكافية التي يمك  االســــــتفادة منها في مجال هذه الدراســــــة، وعتمثل وحده المعاينة في المدير 

ا لكبر حجو مجتمع واظرالحالي شـــاغل الوظيفة ســـوار  اع عضـــوا  في اندارة العليا أو الوســـ ى، 

الدراســة بشــر اط   األ ااعمال العال لل ول والنســي  بق ليو وســ  الدلتا، لذلك ف د أجريت الدراســة 

 على عينة منهو عو اختيارها على النحو التالي: 

   في  2211عبي  سـج ط إداراط شـاوع العاملي  بالشر اط مو ع الدراسة أع عدد المديري   د بل

ول حجو العينـاط أع حجو العينـة عنـد هذا العدد م  المجتمع ااصـــــــلي يبل  ، وعبي  جـدا1212عـال 

، واســـــــبــة عوافر الخصـــــــائص الم لوب دراســـــــتهــا في مجتمع %5 +مفردة بحــدود خ ــأ  008

 .  %35، ومعامل ث ة %52البحث

 ،عو عوزيع العدد انجمالي لمفرداط العينة على الشـر اط مو ع الدراسة ب ري ة التوزيع المتناسب 

( عوزيع مفرداط عينة الدراســــة على شــــر اط   األ ااعمال العال 2و ــــح الجدول التالي ر و )وي

ر اط   األ شــو د بل ت اســبة االســتجابة م   بل عينة الدراســة ب لل ول والنســي  بق ليو وســ  الدلتا.

 مفرده (. 102) أى  %31.5 ااعمال العال لل ول والنسي  بق ليو وس  الدلتا

 

 

 (4) جدول رقم

 للغزل  والنسيج بإقليم وسط الدلتا توزيع مفردات عينة الدراسة على شركات قطاع األعمال العام

 

 البيـــــان                   م

 

 الشـــــــركات                       

 

 العدد

 

 األهمية النسبية

 

 العينة

 001 2709 890 شركة مصر للغزل والنسيج. 1

 00 2728 92 والنسيج.شركة النصر للغزل  0

 01 2728 89 .شركة الدلتا للغزل والنسيج 3

 14 2724 40 .شركة الدقهلية للغزل والنسيج 4

 008 %222 1103 انجمالي 

العال لل ول العاملي  بشــــر اط   األ ااعمال : أعده الباحث م  وا ع ســــج ط إداراط شــــاوع المصةةةةدر

 .1212والنسي  بق ليو وس  الدلتا في عال 

 

اولية ا عتمد الباحث في عجميع بياااط الدراسة الميدااية م  مصادرهاا أدوات جمع البيانات األولية: (ج

ل بقعدادها خصيصا  لهذا ال رض في  ور اتائ  البحوث العلمية الساب ة ا علي  ائمة است صار 

هذه ال ائمة مجموعة أسالة ل ياس أبعاد  تعضمنت عنر الدراسة االست  عية، ووفي  ور ما  شف

 مت يراط الدراسة المتمثلة في  ل م )الهوية التنظيمية، والتماثل التنظيمي(. 

 

 :همام  المت يراط  اوعي عحتوى هذه الدراسة على  قياس متغيرات الدراسة: (د
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  :وة   ل م  ) عو  ياســـها م  خ ل أربعة أبعاد عتمثل فيوالهوية التنظيمية(: )المتغير المسةةةتقل 

ــاالعتمــاد على  ــة(، ب ــة للمنظم ــذهني ــة، والصـــــــورة ال ــة النفعي ــة، والهوي ــاري ــة المعي ــة، والهوي الهوي

 .(1222؛ وعبد الوهاب، 1220)مسلو، م ياس

 عو  يـاســـــــر م  خ ل ث ثـة أبعـاد عتمثـل في  ل م )الوالر والتنظيمي(:  تمةاثةلالمتغير التةابع: )ال

مر ااســـتخدأعاد و (Cheney’s ,1982عتماد على م ياس )التنظيمي، والتشـــابر، والعضـــوية( باال

(Johnson,1999 .) 

 

 تخدال براام باس اعتمد الباحث على ااساليب انحصائية التالية أساليب التحليل االحصائي للبيانات: (ه

(SPSS. V. 23): 

، ويةالماتماد على ااعداد والنسب خصائص عينة الدراسة باالع لوصف: مقاييس اإلحصةاء الوصفي .1

 والمتوس اط الحسابية، واالاحرافاط المعيارية لإلجابة على أسالة الدراسة وعرعيب اابعاد عنازليا . 

: ويســـــــتخـدل ل يـاس الع  ـة بي  مت يري  أو أ ثر مع عحـديد اوأل الع  ة نبيرسةةةةةةةو االرتبةاطمعةامةل  .2

 وعو استخدامر في اختبار الفرض ااول م  فروض الدراسة. ،و وعها

ويســـــتخدل ل ياس الع  اط المباشـــــرة بي  مت يراط الدراســـــة، وعو االنحدار المتعدد:  تحليلأسةةةةةلوب  .3

 ستخدامر الختبار الفرض الثااي م  فروض الدراسة.إ

ويســــــتخدل ل ياس معنوية الفروإ بي  مجموعتي  وعو اســــــتخدامر في  ياس الفروإ وف ا  : (T)اختبار  .4

 م  فروض الدراسة.  والرابع للمت يراط الديموغرافية في الفرض الثالث

ويســــتخدل ل ياس معنوية الفروإ بي  أ ثر م  مجموعتي ، وعو : واحد تحليل التباين في اتجاه اختبار .5

روض م  فوالرابع اســـــــتخـدامــر في  يـاس الفروإ وف ــا  للمت يراط الـديموغرافيــة في الفرض الثــالـث 

 الدراسة.

 

 ً  :وتحليل النتائجفروض الاختبار : ثامنا

فى إجرار التحليل (SPSS. V. 23) بعد عرميو وعفري  البياااط، عو استخدال البراام  االحصائى  

 انحصائى لبياااط الدراسة الميدااية على النحو التالى:

 ثباط وصدإ االست صار. -2

 ابعاد الهوية التنظيمية وأبعاد التماثل التنظيمي. الوصفي التحليل -1

 اختباراط الفروض وعحليل النتائ . -1

  ل عنصر م  العناصر الساب ة بشىر م  التفصيل  ما يلى:  تناول الباحثيو

عو إجرار هذا االختبار للتأ د م  أع عباراط االستبياع ع يس بشكل صادإ  ثبات وصدق االستقصاء: -1

ما و عت ل ياسر فع  ، وللتأ د م  مدى و وح االستبياع وف راعر ومفرداعر لم  يشملهو االستبياع، 

  ، ولهذا  ال الباحث بقجرار االختباريحية االستبياع للتحليل االحصائيللتأ د م  مدى ص و ذلك 

 :  التاليي 

 اختبار الصدق: -أ

 يراط، لمت ال الباحث بقجرار اختبار الصدإ الذاعي للتأ د م  س مة العباراط ومدى م ئمتها ل ياس ا

عوزيع مجموعة عجريبية م   وائو االست صار على عينة م  العاملي  و د عو التح ق م  ذلك ع   ريق 

وبل ت مفردة،  12شر اط   األ ااعمال العال لل ول والنسي  بوس  الدلتا محل الت بيق بل  عددهو ب

و لب منهو االجابة على علك ال وائو وإبدار م حظاعهو حول  ،م  حجو العينة ااصلية %2اسبتهو حوالى 

بالنسبة لهو، و د أبدى عدد منهو م حظاط هامة أخذها الباحث بعي  االعتبار  بل إعداد مدى و وحها 

ا ح، نر لما ععنير العباراط بشكل واالست صار في صورعر النهائية وذلك للتأ د م  مدى فهو المست صي م

الصدإ   ياس تعدي ط حتى وصلت ال ائمة إلى الشكل النهائي في ملحق البحث،  ما عوالعو إجرار  افة و

 الذاعي باستخدال المعادلة التالية:

 معامل الصدق الذاتي = الجذر التربيعي لمعامل الثبات

 .( 5)  ر و  وعظهر  يو معامل الصدإ لمت يراط الدراسة في الجدول      

 ب( اختبار الثبات: 
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الثباط هو  درة أداة ال ياس المستخدمة على إع ار افس النتائ  إذا عو عكرار ال ياس على افس 

لفا  أالشخص عدة مراط في افس الظرو . ول ياس مدى ثباط الم اييس المستخدمة  عو استخدال معامل 

  الشائع م، ووحداط ال ياس وبي  االست صار  كلل ياس ثباط النتائ  بي   Alpha Crunbach رواباخ 

، ط لما عميو الم ياس بالثبا 2.0ع  ألفا  رواباخ في البحوث االجتماعية أار  لما زادط اسبة معامل 

 .( إلى  يو معام ط الثباط والصدإ لمت يراط الدراسة 5وعشير بياااط الجدول ) 

 ( 4جدول ) 

 قيم معامالت الثبات والصدق لمتغيرات الدراسة

 معامل الصدق معامل الثبات عدد العبارات المتغيرات

 29946 29896 6 قوة الهوية 

 29838 29020 4 الهوية المعيارية  

 29089 29603 4 الهوية النفعية   

 29869 29044 6 الصورة الذهنية للمنظمة 

 29832 29689 02 إدمان العمل

 29893 29098 3 الوالء التنظيمي

 29918 29840 3 التشابة 

 29841 29004 3 )االنتماء(العضوية 

 29804 29064 9 رفاهية العاملين

 م  إعداد الباحث اعتمادا  على اتائ  التحليل االحصائيالمصدر: 

 22011لم اييس الدراسة يتراوح بي  ( يتضح أع معامل ألفا  رواباخ 5دول ر و )م  الج

( 220مما يشير إلى جودة وثباط وحداط  ياس المت يراط محل الدراسة ،وهى اسب أ بر م  ) 22230إلى

يضا أ ما يتضح  ،ال ائمة ل ياس ما أعدط م  أجلروهو الحد ااداى الم بول ،وبالتالي يمك  االعتماد على 

مما يشير إلى ارعفاأل  يو معامل الصدإ ، وبالتالي  22320إلى  22723 د عراوح بي أع معامل الصدإ 

 يمك  االعتماد على ال ائمة ل ياس ما أعدط م  أجلر.  

 :التماثل التنظيميأبعاد ألبعاد الهوية التنظيمية و الوصفي التحليل -0

 :ألبعاد الهوية التنظيميةالتحليل الوصفي   -أ

وذلك  (SPSS. V. 23) البراام  انحصائيباستخدال  الوصفي للبياااط التحليلاستخدل الباحث 

 واالاحرافاط المعيارية لمت يراط الدراسة علىالمتوس اط بهد  عوصيف مت يراط الدراسة باستخدال  يو 

آرار  و د عو عحديد مستوى التفاوط في العاملي  بشر اط   األ ااعمال العال لل ول والنسي  بوس  الدلتا.

 المعادلة االعية:العاملي  باالعتماد على 

 1-4             القيمة الدنيا للبديل     -يل القيمة العليا للبد

                                                         =                                =1933 

           3                  المستويات                   عدد            

 :وبذلك يتراوح

 (1933( إلى )1مستوى الممارسة المنخفض من )

 ( 3960( إلى )1934مستوى الممارسة المتوسط من )

 (4( إلى )3968المرتفع من ) مستوى الممارسة

( المتوس اط واالاحرافاط المعيارية والرعب ومستوى التباي  في آرار 0)ر و ويو ح الجدول 

 ابعاد الهوية التنظيمية  ما يلي: محل الدراسةشر اط الالعاملي  في 
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 (6جدول )

 الدلتا ألبعاد الهوية مستوى التباين في آراء العاملين بشركات قطاع األعمال العام للغزل والنسيج بوسط

 التنظيمية 

 

 م  إعداد الباحث اعتمادا على اتائ  التحليل االحصائيالمصدر: 

 ( اآلعي:0) جدولاليتضح م  

( بما يعني عوافر 2251( وااحرافر المعياري بل  )1225 كل بل  ) الهوية التنظيميةأبعاد  متوس أع 

درجة ب بشر اط   األ ااعمال العال لل ول والنسي  بوس  الدلتالدى العاملي   أبعاد الهوية التنظيمية

وعراوحت  اات في المستوى المتوس ،  الهوية التنظيميةمتوس ة،  ما اعضح م  الجدول أع أبعاد 

  .(1223 - 1202المتوس اط الحسابية بي  )

 (  2255( وبااحرا  معياري ) 1202جار في المرعبة ااولى بعد الهوية النفعية، بمتوس  حسابي بل )

 اهتماماط لإلدارة لتح يق المكاسب اال تصادية وععظيو اارباح وعح يق المصالح الذاعيةبما يعني وجود 

 بصر  النظر ع  أية اعتباراط ا را  أخرى.

 (  2272( وااحرا  معياري بمعدل )1252وفي المرعبة الثااية جار بعد  وة الهوية بمتوس  حسابي بل )

على عوافر أربعة عناصر أساسية هي: الو وح، والتر يو، وهذا مؤشر إيجابي إلى حد ما" بما يدل 

ات هوية المنظمة وا حة ومفهومة لجميع أعضار المنظمة والتميو، ودرجة االلتوال بها، فكلما  ا

زادط  وعها، وأيضا   لما  اات هوية المنظمة مر وة في خصائص محددة فيما يتعلق بالمنتجاط التي 

ع دمها والممارساط اندارية السائدة فيها، أدى ذلك إلى زيادة  درعها المدر ة، وبالمثل فقع عميو هوية 

م  المنظماط ااخرى أدى ذلك  هاى خصائص عجعل لها صفاط متميوة ع  غيرالمنظمة واحتوائها عل

الى زيادة  وة الهوية التنظيمية، وأخيرا  فقع التوال اندارة العليا وبا ي أعضار المنظمة بمت لباط الهوية 

 .التنظيمية وما ع تضير م  ممارساط إدارية وسلو ية غالبا  ما يعوز م   وة هوية المنظمة لديهو

 ( 2207( وبااحرا  معياري )1227جار في المرعبة الثالثة بعد الهوية المعيارية بمتوس  حسابي )

احترال إدارة الشر ة لل يو والت اليد وااعرا  المهنية السائدة في الصناعة التي وعدل هذه النتيجة على 

جميع اا را  م  داخل نتمى اليها المنظمة واعباأل اندارة  يما  أخ  ية معينة في ععام عها مع ع

  وخارج الشر ة.

 ( وبااحرا  معياري 1223جار في المرعبة ااخيرة بعد الصورة الذهنية للشر ة بمتوس  حسابي )

  عف ال وة النسبية لهوية الشر ة  ما يدر ها العاملوع بها.( وعدل هذه النتيجة على 2201)

 

 :ألبعاد التماثل التنظيمي الوصفي التحليل -ب

( المتوس اط واالاحرافاط المعيارية والرعب ومستوى التباي  في آرار العاملي  7الجدول )ويو ح 

 .بشر اط   األ ااعمال العال لل ول والنسي  بوس  الدلتا ابعاد التماثل التنظيمي

 

 

 

 

 أبعاد الهوية التنظيمية الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 التباين
 المرتبة

 0 متوسط 2908 3948 قوة الهوية  1

 3 متوسط 2960 3910 الهوية المعيارية 0

 1 متوسط 2944 3962 الهوية النفعية  3

 4 متوسط 2960 3929 الصورة الذهنية للشركة  4

  متوسط 2943 3944 الدرجة الكلية
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 (0جدول )

الدلتا ألبعاد  مستوى التباين في آراء العاملين بشركات قطاع األعمال العام للغزل والنسيج بوسط

 التماثل التنظيمي

 إعداد الباحث اعتمادا على اتائ  التحليل االحصائيم  المصدر: 

 ( اآلعي:7جدول )اليتضح م  

  ( بما يعني وجود مستوى 2255( وااحرافر المعياري بل  )1222التماثل التنظيمي  كل بل  ) أع متوس

مرعفع م  التماثل لدى العاملي  بشر اط   األ ااعمال العال لل ول والنسي  بوس  الدلتا  بدرجة 

 ما اعضح م  الجدول أع أبعاد التماثل التنظيمي للعاملي   اات في المستوى المرعفع  ،مرعفعة إلى حد ما

 (. 1271 - 1253، وعراوحت المتوس اط الحسابية بي  )

 (  بمتوس  حسابي بل ،)( وبااحرا  معياري  1223جار في المرعبة ااولى بُعد اناتمار )العضوية

فهو وإدراك الفرد لذاعر م  حيث ارعبا ر بالشر ة، وإحساس باالاتمار  درجة( بما يدل على 2252)

 .  وشعور بال  بااللتصاإ والجاذبية النفسية، وععريف الذاط م  خ ل العضوية بالشر ة

 (  وااحرا  معياري 1221وفي المرعبة الثااية جار بُعد التشابة في مكاع العمل بمتوس  حسابي بل )

إدراك الفرد لوجود خصائص و يو وأهدا  مشتر ة مع  ر إيجابي يدل على( وهذا مؤش2271بمعدل )

 .ااعضار اآلخري  في المجموعة أو الشر ة التي ينتمي إليها

 (  وااحرا  معياري 1271جار في المرعبة ااخيرة بُعد الوالر التنظيمي في الحياة بمتوس  حسابي بل )

دعو الذي ي دمر العامل للمنظمة والحماس لتح يق مدى ال( وهذا مؤشر إيجابي يدل علي 2202بمعدل )

 .أهدافها والدفاأل عنها ودعمها ومحا اة سلوك ااعضار اآلخري 

 اختبارات الفروض الخاصة بالدراسة: -1

 اختبار االرتباط بين متغيرات الدراسة )الفرض األول(: -أ

لمعرفة ع  ة االرعبا  بي  مت يراط الدراسة  ال الباحث بصياغة الفرض ااول م  فروض الدراسة 

ال توجد عالقة ارتباط معنوية بين أبعاد الهوية التنظيمية، وأبعاد التماثل " والذى ينص على أار 

الخاصة  سوع النتائ ". و د أظهر التحليل االحصائي الذى عو اجرائر باستخدال معامل ارعبا  بيرالتنظيمي

 ( ويتضح منر ما يلى:2بهذه الع  ة  ما هو مو ح في جدول )

  وجود ارعبا  معنوي بي  جميع أبعاد الهوية التنظيمية وجميع أبعاد التماثل التنظيمي وعراوح معامل

 .2222حد أ صى وذلك عند مستوى معنوية  22007حد أداى و 22232االرعبا  بي   

 اات بي  بُعد  وة الهوية )الهوية التنظيمية( وبعد التشابة )التماثل التنظيمي( أع أ وى ع  ة ارعبا   

 .2222وذلك عند مستوى معنوية  22007حيث بل ت  يمة معامل االرعبا  

  وأ عف ع  ة ارعبا   اات بي  بعد الصورة الذهنية للشر ة )الهوية التنظيمية( وبُعد الوالر التنظيمي

 .2.22وذلك عند مستوى معنوية  22232يث بل ت  يمة معامل االرعبا )التماثل التنظيمي( ح

ال توجد  "وبنار على النتائ  انحصائية الساب ة يتضح عدل صحة الفرض ااول والذى ينص على أار 

 عالقة ارتباط معنوية بين أبعاد الهوية التنظيمية، وأبعاد التماثل التنظيمي". 

 التماثل التنظيمي أبعاد الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 التباين
 المرتبة

 3 مرعفع 2202 1271 الوالر التنظيمى 1

 0 مرعفع 2271 1221 التشابة  0

 1 مرعفع 2252 1223 اناتمار )العضوية( 3

  مرعفع 2255 1222 الدرجة الكلية
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 (8جدول )

 مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة

 

       2721** معنوي عند مستوى 

 المصدر: من إعداد الباحث إعتماداً على نتائج التحليل اإلحصائى
 

 قوة الهوية  المتغيرات
الهوية 

 المعيارية  

الهوية 

 النفعية 

الصورة 

الذهنية 

 للشركة

الوالء 

 التنظيمي
 التشابة 

العضوية 

 )اإلنتماء(

  2 قوة الهوية
 

    

 2 **22202 الهوية المعيارية
 

    

     2 **22211 **22152 الهوية النفعية

 2 **22525 **22500 **22050 الصورة الذهنية للشركة
   

   2 **22232 **22525 **22112 **22222 الوالء التنظيمي

  2 **22527 **22171 **22270 **22121 **22007 التشابة

 2 **22512 **22232 22122 **22521 **22117 **22171 العضوية )اإلنتماء(
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 اختبار أثر أبعاد الهوية التنظيمية على أبعاد التماثل التنظيمي )الفرض الثانى(: -ب

الهوية ألبعاد ال يوجد تأثير معنوي وينص الفرض الثااي م  فروض الدراسة على أار " 

. وين سو هذا الفرض إلى ث ثة فروض فرعية عو اختبارها بأسلوب "التماثل التنظيميعلى أبعاد  التنظيمية

 االاحدار المتدرج وأو حت النتائ  ما يلى: 

ال يوجد تأثير معنوي ألبعاد الهوية التنظيمية :"  والذى ينص على أنه 0/1اختبار الفرض الفرعي  (1

 "على الوالء التنظيمي للعاملين.

و د أظهر التحليل انحصائي الذى عو إجرائر باستخدال أسلوب االاحدار المتدرج النتائ  الخاصة 

 (:3بهذه الع  ة  ما هو مو ح في جدول )

 (9جدول )

 الهوية التنظيمية على الوالء التنظيمي للعاملينمعامالت االنحدار المتدرج لتأثير أبعاد 

 المتغيرات

 المستقلة

Stepwise Regression 

 الترتيب
Beta. T Sig. 

 ااول **22222 22115 22222 قوة الهوية

 - - - - الهوية المعيارية 

 - - - - الهوية النفعية  

 - - - - الصورة الذهنية للشركة

F 032122  

Sig. 22222**  

R2 22202  

 م  إعداد الباحث إعتمادا  على اتائ  التحليل انحصائيالمصدر: 

 ( االتي:9ويتضح من جدول )

، ما %2( عند مستوى معنوية 032122( المحسوبة )Fأع النموذج معنويا  حيث بل ت  يمة )

مستوى معنوية يتضح م  النموذج وجود عأثير معنوي لبُعد واحد ف   وهو بُعد  وة الهوية وذلك عند 

مما يشير إلى أع بعد االستمتاأل بالعمل  22202ب  (2Rو د بل ت  يمة معامل التحديد للنموذج )2%

عنوي مم  الت ير الحادث في بُعد الوالر التنظيمى للعاملي ،  ما اعضح عدل وجود عأثير %  2022يفسر

 لكل م  بُعد الهوية المعيارية، والهوية النفعية، والصورة الذهنية للشر ة".  

الذى ينص و جوئياوبنار على النتائ  انحصائية الساب ة يتضح عدل صحة الفرض الفرعي ااول 

 ". على الوالء التنظيمي للعاملينالهوية التنظيمية ال يوجد تأثير معنوي ألبعاد " على أار

ال يوجد تأثير معنوي ألبعاد الهوية التنظيمية والذى ينص على أنه :"  0/0الفرض الفرعي اختبار  (0

و د أظهر التحليل انحصائي الذى عو إجرائر باستخدال أسلوب االاحدار المتدرج  "على التشابة.

 .(22)النتائ  الخاصة بهذه الع  ة  ما هو مو ح في جدول 

 (12جدول )

 المتدرج لتأثير أبعاد الهوية التنظيمية علي التشابةمعامالت االنحدار 

 المتغيرات

 المستقلة

Stepwise Regression 

 الترتيب
Beta. T Sig. 

 ااول **22222 222227 22571 قوة الهوية

 - - - - الهوية المعيارية 

 الثااى **22222 12222 22122 الهوية النفعية  
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 المتغيرات

 المستقلة

Stepwise Regression 

 الترتيب
Beta. T Sig. 

 - - - - الصورة الذهنية للشركة

F 2572221  

. Sig 22222**  

R2 22207  

 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائى  

 ( االتي:12ويتضح من جدول )

،  ما %2( عند مستوى معنوية 2572221( المحسوبة )Fمعنوية النموذج حيث بل ت  يمة )

بُعد  وة الهوية وبُعد الهوية النفعية وذلك عند يتضح م  النموذج وجود عأثير معنوي لبُعدي  ف   وهما 

مما يشير إلى أع  ل  %22207ب (2Rو د بل ت  يمة معامل التحديد للنموذج )، %2مستوى معنوية 

م  الت ير الحادث في بُعد التشابة،  ما اعضح  ،%20.7يفسراع  بُعد  وة الهوية وبُعد الهوية النفعيةم  

وبُعد الصورة الذهنية للشر ة،  ذلك اعضح أع ، بُعد الهوية المعياريةم  عدل وجود عأثير معنوي لكل 

بُعد  وة الهوية هو البُعد اا ثر عأثيرا  يلير بعد الهوية النفعية. وبنار على النتائ  انحصائية الساب ة يتضح 

وية الهال يوجد تأثير معنوي ألبعاد ألبعاد عدل صحة الفرض الفرعي الثااي والذى ينص على أار "

 ".هعلى التشابالتنظيمية 

ال يوجد تأثير معنوي ألبعاد الهوية التنظيمية والذى ينص على أنه :"  0/3اختبار الفرض الفرعي  (3

 "على العضوية.

و د أظهر التحليل انحصائي الذى عو إجرائر باستخدال أسلوب االاحدار المتدرج النتائ  الخاصة 

 (:22بهذه الع  ة  ما هو مو ح في جدول )

 (11جدول )

 معامالت االنحدار المتدرج لتأثير أبعاد الهوية التنظيمية على العضوية )اإلنتماء(

 المتغيرات

 المستقلة

Stepwise Regression 

 الترتيب
Beta. T Sig. 

 ااول **22222 22722 22232 قوة الهوية

 الثالث **22227 12220 22215 الهوية المعيارية 

 الثااي **22222 12077 22257 الهوية النفعية  

 الرابع **22221 12050 22225 الصورة الذهنية للشركة

F 122212  

Sig. 22222**  

R2 22232  

 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي

 ( االتي:11ويتضح من جدول )

،  ما %2( عند مستوى معنوية 122212( المحسوبة )Fأع النموذج معنويا  حيث بل ت  يمة )

و ذلك وجود ،  %2يتضح م  النموذج وجود عأثير معنوي لبُعد  وة الهوية وذلك عند مستوى معنوية 

،  ما اعضح وجود عأثير معنوي %5عد الهوية النفعية وذلك عند مستوى معنوية أ بر م عأثير معنوي لبُ 

و د بل ت  يمة معامل التحديد للنموذج  %2أ ل م   لبُعد الصورة الذهنية للشر ة وذلك عند مستوى معنوية

(2R)  م  الت ير الحادث في بُعد  %23مما يشير إلى أع أبعاد الهوية التنظيمية  كل عفسر  2223ب
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ويتضح أع بُعد  وة الهوية هو اا ثر عأثير يلير بُعد الهوية النفعية، ثو بُعد الصورة العضوية )اناتمار(. 

 خيرا  بُعد الهوية المعيارية.الذهنية للشر ة، وأ

وبنار على النتائ  انحصائية الساب ة يتضح عدل صحة الفرض الفرعي الثالث والذى ينص على 

 "ال يوجد تأثير معنوي ألبعاد الهوية التنظيمية على العضوية ." أار 

توافر  بدرجةاختبار الفروق المعنوية بين آراء العاملين فى الشركات موضع التطبيق فيما يتعلق  -ج

 أبعاد الهوية التنظيمية والتماثل التنظيمي وفقا للنوع والحالة االجتماعية )الفرض الثالث(.

 وين سو هذا الفرض إلى فر ي  فرعيي    ما يلى :

( ال عوجد فروإ معنوية بي  آرار العاملي  في الشر اط مو ع الت بيق 1/2الفرض الفرعي ) -2

 وف ا للنوأل. الهوية التنظيميةفيما يتعلق بدرجة عوافر أبعاد 

( ال عوجد فروإ معنوية بي  آرار العاملي  في الشر اط مو ع الت بيق 1/1الفرض الفرعي)  -1

 وف ا للحالة االجتماعية.الهوية التنظيمية فيما يتعلق بدرجة عوافر أبعاد 

 ال توجد فروق معنوية بين آراء –( والذى ينص على1/2بالنسبة للفرض الفرعي ااول )

 ال  .موضع التطبيق فيما يتعلق بدرجة توافر أبعاد الهوية التنظيمية وفقا للنوع العاملين فى الشركات

حيث يستخدل لمعرفة االخت فاط بي  مجموعتي .  Tالباحث باختبار هذا الفرض ع   ريق استخدال اختبار

 .(21وأظهرط اتائ  التحليل االحصائي الخاصة بهذا الفرض  ما هو مو ح بالجدول )

 (10جدول )

 لمعرفة أثر النوع على أبعاد الهوية التنظيمية Tنتائج اختبار 

 الجنس المتغيرات
المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
T معنوية 

 الهوية قوة
 2909 3944 024 ذكور

-29443 29648 
 2908 3949 43 اناث

الهوية 

 المعيارية

 2968 3914 024 ذكور
-29424 29680 

 2960 3918 43 اناث

 الهوية النفعية 
 2940 3940 024 ذكور

-19681 29294 
 2746 3963 43 اناث

الصورة 

 الذهنية للشركة 

 2906 3964 024 ذكور
-29446 29299 

 2969 3944 43 اناث

 المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على التحليل اإلحصائي

 ( ما يلي:21ا حظ م  الجدول )

( وأع ال يمة التائية 1255-1253: اجد أع المتوس  الحسابي لإلااث والذ ور يتراوح ما بي  )قوة الهوية -2

،لذلك ا بل الفرض العدمي وارفض  %5( عند مستوى معنوية أ بر م  22222-المحسوبة بل ت )

 الفرض البديل.

( وأع ال يمة 1225-1222: اجد أع المتوس  الحسابي لإلااث والذ ور يتراوح ما بي  )الهوية المعيارية  -1

،لذلك ا بل الفرض العدمي  %5( عند مستوى معنوية أ بر م  22221-التائية المحسوبة بل ت)

 وارفض الفرض البديل.

( وأع ال يمة 1251-1201: اجد أع المتوس  الحسابي لإلااث والذ ور يتراوح ما بي )الهوية النفعية  -1

، لذلك ا بل الفرض العدمي  %5( عند مستوى معنوية أ بر م  19681-التائية المحسوبة بل ت )

 وارفض الفرض البديل.

( 1205-1252): اجد أع المتوس  الحسابي لإلااث والذ ور يتراوح ما بي   الصورة الذهنية للشركة -2

، لذلك ا بل الفرض %5( عند مستوى معنوية أ بر م  29446-وأع ال يمة التائية المحسوبة بل ت)

 العدمي وارفض الفرض البديل.

بعاد ال عوجد فروإ معنوية بي  مفرداط عينة الدراسة ا ويتضح م  اتائ  الجدول السابق أار

 الهوية النفعية، الصورة الذهنية للشر ة( وف ا  للنوأل.  الهوية التنظيمية ) وة الهوية، الهوية المعيارية،
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ال توجد فروق معنوية بين آراء " ( والذى ينص على أار1/2) وبهذا يتضح  صحة الفرض الفرعي

 ."العاملين في الشركات موضع التطبيق فيما يتعلق بدرجة توافر أبعاد الهوية التنظيمية وفقا للنوع

ال توجد فروق معنوية بين آراء العاملين في " ( والذى ينص على 1/1) بالنسبة للفرض الفرعي الثااي

. "الشركات موضع التطبيق فيما يتعلق بدرجة توافر أبعاد الهوية التنظيمية وفقا للحالة االجتماعية

ختبار عحليل التباي  فى اعجاه واحد حيث يستخدل لمعرفة إوالختبار هذا الفرض  ال الباحث باستخدال 

اط بي  أ ثر م  مجموعتي  وأظهر التحليل انحصائي النتائ  الخاصة بهذا الفرض  ما هو مو ح االخت ف

 (. 21في الجدول )

 

 (13جدول )

 نتائج اختبار التباين في اتجاه واحد لمعرفة أثر الحالة االجتماعية على أبعاد الهوية التنظيمية

 العدد الحالة االجتماعية المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
F معنوية 

 قوة الهوية

 

 2909 3904 14 أعزب

09116 29222 
 2901 394 40 متزوج

 2900 3901 106 متزوج ويعول

 2981 3992 12 أخرى

 الهوية المعيارية

 2961 0999 14 أعزب

69494 29222 
 2966 3920 40 متزوج

 2968 3906 106 متزوج ويعول

 2948 3900 12 أخرى

 الهوية النفعية

 2941 3940 14 أعزب

99112 29222 
 2940 3944 40 متزوج

 2944 3964 106 متزوج ويعول

 2944 4900 12 أخرى

الصورة الذهنية 

 للشركة

 2984 3980 14 أعزب

69646 29223 
 2960 3989 40 متزوج

 2960 0908 106 متزوج ويعول

 2949 3960 12 أخرى

 المصدر من إعداد الباحث إعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي

 ( ما يلي:13نالحظ من الجدول )

 ويعول،متووج لفااط الحالة االجتماعية )أعوب، متووج، اجد أع المتوس  الحسابي  قوة الهوية: -1

( عند 09116المحسوبة بل ت ) F( وأع  يمة 1232-1272-1255-1212)أخرى( يتراوح بي  

 البديل.لذلك ارفض الفرض العدمي وا بل ، %5مستوى معنوية أ ل م  

 لفااط الحالة االجتماعية )أعوب، متووج، متووجاجد أع المتوس  الحسابي  الهوية المعيارية: -0

( 02532المحسوبة بل ت) F( وأع  يمة 1277-1210-1227-1233)، أخرى( يتراوح بي ويعول

 البديل. ،لذلك ارفض الفرض العدمي وا بل %5عند مستوى معنوية أ ل م  

لفااط الحالة االجتماعية )أعوب ،متووج ،متووج ويعول، اجد أع المتوس  الحسابي  الهوية النفعية: -1

( عند 99112المحسوبة بل ت ) F( وأع  يمة 2217-1205-1255-1221)أخرى( يتراوح بي  

  البديل. وا بل ،لذلك ارفض الفرض العدمي %5مستوى معنوية أ ل م  

لفااط الحالة االجتماعية )أعوب ،متووج ،متووج اجد أع المتوس  الحسابي  الصورة الذهنية للشركة: -2

( 69646المحسوبة بل ت ) F( وأع  يمة 2207-1272-1223-1227)ويعول، أخرى( يتراوح بي  

 وبهذا يتضحالفرض البديل، وا بل  ،لذلك ارفض الفرض العدمي %5عند مستوى معنوية أ ل م  

ال توجد فروق معنوية بين آراء ( والذى ينص على أار 1/1) عدل ثبوط صحة الفرض الفرعي
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العاملين في الشركات موضع التطبيق فيما يتعلق بدرجة توافر أبعاد الهوية التنظيمية وفقا للحالة 

 .االجتماعية

بعاد طبيق فيما يتعلق بدرجة توافر أاختبار الفروق المعنوية بين آراء العاملين في الشركات موضع الت -د

 .)الفرض الرابع(. التماثل الوظيفي وفقا للحالة االجتماعية

ال عوجد فروإ معنوية بي  آرار العاملي  في الشر اط مو ع الت بيق فيما يتعلق بدرجة  – 2/2

 عوافر أبعاد التماثل التنظيمي وف ا للنوأل.

العاملي  في الشر اط مو ع الت بيق فيما يتعلق بدرجة عوافر ال عوجد فروإ معنوية بي  آرار  -2/1

 أبعاد التماثل التنظيمي وف ا للحالة االجتماعية.

ال توجد فروق معنوية بين آراء  "أارالذى ينص على ( و2/2)بالنسبة للفرض الفرعي ااول

.  ال "للنوع وفقا نظيميالعاملين فى الشركات موضع التطبيق فيما يتعلق بدرجة توافر أبعاد التماثل الت

حيث يستخدل لمعرفة االخت فاط بي  مجموعتي .  Tالباحث باختبار هذا الفرض ع   ريق استخدال اختبار

 .(22وأظهرط اتائ  التحليل االحصائي الخاصة بهذا الفرض  ما هو مو ح بالجدول )

 (14) جدول

 لمعرفة أثر النوع على أبعاد التماثل التنظيمي ( T)نتائج اختبار 

 العدد الجنس المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
T معنوية 

 الوالء التنظيمي
 2706 3961 124 ذكور

-19910 29240 
 2964 3906 048 اناث

 التشابة
 2906 3960 124 ذكور

-09061 29229 
 2901 3989 048 اناث

 العضوية
 2962 3904 124 ذكور

-39203 29223 
 2940 3994 048 اناث

 من اعداد الباحث اعتماد على نتائج التحليل االحصائي :المصدر
( وأع 1202-1270اجد أع المتوس  الحسابي لإلااث والذ ور يتراوح ما بي  ) الوالء التنظيمي: -2

، لذلك ا بل الفرض %5أ بر م  ( عند مستوى معنوية 19910-ال يمة التائية المحسوبة بل ت )

 العدمي وارفض الفرض البديل.

( وأع ال يمة 1202-1270: اجد أع المتوس  الحسابي لإلااث والذ ور يتراوح ما بي  )التشابة -1

، لذلك ارفض الفرض العدمي %5( عند مستوى معنوية أ بر م  12102-التائية المحسوبة بل ت )

 وا بل بالفرض البديل.

( وأع ال يمة 1275-1235اجد أع المتوس  الحسابي لإلااث والذ ور يتراوح ما بي  ) العضوية: -1

، لذلك ارفض الفرض العدمي %5( عند مستوى معنوية أ بر م  12211-التائية المحسوبة بل ت )

 وا بل الفرض البديل.

اد الهوية أبعويتضح م  اتائ  الجدول السابق وجود فروإ معنوية بي  مفرداط عينة الدراسة لكل م  

التنظيمية ) وة الهوية، الهوية المعيارية، الهوية النفعية، الصورة الذهنية للشر ة( لصالح انااث باستثنار 

وبهذا يتضح عدل ثبوط صحة بُعد الوالر التنظيمى حيث ال عوجد فروإ معنوية بي  الذ ور وانااث. 

نوية بين آراء العاملين في الشركات ال توجد فروق مع( والذى ينص على أار 2/2) الفرض الفرعي

 .موضع التطبيق فيما يتعلق بدرجة توافر أبعاد التماثل التنظيمي وفقا للنوع

ال توجد فروق معنوية بين آراء العاملين " والذى ينص على( 2/1)بالنسبة للفرض الفرعي الثااي

. "يةالتنظيمي وفقا للحالة االجتماعفى الشركات موضع التطبيق فيما يتعلق بدرجة توافر أبعاد التماثل 

والختبار هذا الفرض  ال الباحث باستخدال اختبار عحليل التباي  في اعجاه واحد حيث يستخدل لمعرفة 

االخت فاط بي  أ ثر م  مجموعتي  وأظهر التحليل انحصائي النتائ  الخاصة بهذا الفرض  ما هو مو ح 

 (:25) التالى ر و  في الجدول

 (14جدول )

 نتائج اختبار تحليل التباين فى اتجاه واحد لمعرفة أثر الحالة االجتماعية على أبعاد التماثل التنظيمي
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 المتغيرات
الحالة 

 االجتماعية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
F معنوية 

 الوالء التنظيمي

 2906 3944 14 أعزب

39380 29218 
 2961 3984 40 متزوج

 2968 3968 106 ويعولمتزوج 

 2969 3998 12 أخرى

 التشابة

 2981 3949 14 أعزب

09092 29222 
 2962 3988 40 متزوج

 2904 3989 106 متزوج ويعول

 2949 4934 12 أخرى

 العضوية

 2963 3964 14 أعزب

89410 29222 
 2942 3989 40 متزوج

 2940 3994 106 متزوج ويعول

 2940 4944 12 أخرى

 م  إعداد الباحث اعتمادا على اتائ  التحليل انحصائي :المصدر

 ( ما يلي:14نالحظ من الجدول )

لفااط الحالة االجتماعية )أعوب، متووج، متووج اجد أع المتوس  الحسابي  الوالء التنظيمي:  -1

المحسوبة  F( وأع  يمة 1232-1202-1225-1255)ويعول، أخرى( يتراوح بي  

،لذلك ارفض الفرض العدمي وا بل بالفرض  %5( عند مستوى معنوية أ ل م  39380بل ت)

 البديل.

لفااط الحالة االجتماعية )أعوب، متووج، متووج ويعول، اجد أع المتوس  الحسابي  التشابة: -0

( عند 09092المحسوبة بل ت) F( وأع  يمة 2212-1223-1222-1223)أخرى( يتراوح بي  

 ،لذلك ارفض الفرض العدمي وا بل بالفرض البديل. %5مستوى معنوية أ ل م  

لفااط الحالة االجتماعية )أعوب، متووج، متووج اجد أع المتوس  الحسابي  العضوية )االنتماء(: -1

المحسوبة  ((F( وأع  يمة 2225-1235-1223-1205)ويعول، أخرى( يتراوح بي  

،لذلك ارفض الفرض العدمي وا بل بالفرض  %5م  ( عند مستوى معنوية أ ل 89410بل ت)

 البديل.

بعاد أعوجد فروإ معنوية بي  مفرداط عينة الدراسة حول عوافر  ويتضح م  اتائ  الجدول السابق أار

منر وجود  مما استن  .وف ا  للحالة االجتماعية التماثل التنظيمي )الوالر التنظيمي، والتشابة، والعضوية(

للحالة ف ا  و آرار العاملي  في الشر اط مو ع الت بيق حول عوافر أبعاد التماثل التنظيميعباي  معنوي بي  

 .االجتماعية

ال توجد فروق معنوية ( والذى ينص على أار 2/1الفرعي ) وبهذا يتضح عدل ثبوط صحة الفرض

ً التنظيبين آراء العاملين في الشركات موضع التطبيق فيما يتعلق بدرجة توافر أبعاد التماثل   مي وفقا

 للحالة االجتماعية.

 اً: نتائج الدراسة:تاسع

حل م لشر اطفي  ور اتائ  التحليل االحصائي نجاباط عينة الدراسة واختبار الفروض في ا

الدراسة، يتناول الباحث عر ا  مجم   للنتائ  التي عوصل اليها  قجابة ع  ااسالة التي عو  رحها والتي 

عمثلت في مشكلة البحث وفرو ر، حيث خلص الباحث م  اتائ  عحليل الدراسة الميدااية الى النتائ  

 التالية:

 .أبعاد التماثل التنظيمي وجود ارعبا  معنوي بي  جميع أبعاد الهوية التنظيمية وجميع -2

 عد التشابة )التماثلأع أ وى ع  ة ارعبا   اات بي  بُعد  وة الهوية )الهوية التنظيمية( وبُ  -1

عد الصورة الذهنية للشر ة )الهوية التنظيمية( وأ عف ع  ة ارعبا   اات بي  بُ (، التنظيمي

 (.وبُعد الوالر التنظيمي )التماثل التنظيمي
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 التماثل التنظيمي.على أبعاد  الهوية التنظيميةابعاد  يوجد عأثير معنوي -1

بعاد الهوية التنظيمية ) وة الهوية، الهوية ال عوجد فروإ معنوية بي  مفرداط عينة الدراسة ا -2

 المعيارية، الهوية النفعية، الصورة الذهنية للشر ة( وف ا  للنوأل. 

 الت بيق فيما يتعلق بدرجة عوافرعوجد فروإ معنوية بي  آرار العاملي  في الشر اط مو ع  -5

 أبعاد الهوية التنظيمية وف ا للحالة االجتماعية.

أبعاد الهوية التنظيمية ) وة الهوية، وجود فروإ معنوية بي  مفرداط عينة الدراسة لكل م   -0

الهوية المعيارية، الهوية النفعية، الصورة الذهنية للشر ة( لصالح انااث باستثنار بُعد الوالر 

 نظيمى حيث ال عوجد فروإ معنوية بي  الذ ور وانااث.الت

أبعاد التماثل التنظيمي )الوالر عوجد فروإ معنوية بي  مفرداط عينة الدراسة حول عوافر  -7

 .وف ا  للحالة االجتماعية التنظيمي، والتشابة، والعضوية(

 : توصيات الدراسة:عاشراً 

في  ور النتائ  التي عو التوصل اليها م  خ ل الدراسة الحالية، ي دل الباحث مجموعة م  التوصياط 

خصائص الهوية التنظيمية وأثرها على التماثل التنظيمي لدى العاملي  بشر اط   األ دور سعيا  لمعرفة 

 ، وهذه التوصياط هي:ااعمال العال لل ول والنسي  بوس  الدلتا

عمل ال ياداط التنظيمية على خصائص ) الو وح، والتر يو، والتميو( لهوية  رورة عر يو  -2

 .المنظمة لكى عكوع هوية المنظمة وا حة ومفهومة لجميع أعضار المنظمة

عشجيع وعحفيو اندارة العليا وبا ى أعضار المنظمة على  رورة انلتوال بخصائص الهوية  -1

  ية لتعويو  وة الهوية لديهو.التنظيمية وماع تضير م  ممارساط إدارية وسلو

العمل على عح يق التوازع بي  اهتماماط اندارة لتح يق اارباح والمنافع اال تصادية ، وعح يق  -1

 المصالح الذاعية لألفراد بما يساعد اافراد على عكوي  هوية وا حة للمنظمة.

لفرد وأهدا  مشتر ة بي  ا، والعمل على إيجاد  يو  يو الوالر وانرعبا  بالمنظمةعنمية وعرسيخ  -2

 للمنظمة والحماس لتح يق أهدافها.  الفرد  والمنظمة يويد م  التماثل التنظيمى، فض   ع  دعو

 رورة احترال إدارة المنظمة وأعضائها للت اليد وااعرا  السائدة في مجال صناعة ال ول  -5

 والنسي  داخل وخارج المنظمة لتأ يد الهوية التنظيمية للمنظمة.
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 قائمة المراجع

 

 :أوالً: المراجـع العربية

 

التماثُُل التنظيميُّ  مت يٍر وسيٍ  بيَ  ال يادةِ التحويليِة والدافعيِة احَو  (، 1212) فدار خليل ،ااس ل .1

 رسالة ماجستير غير منشورة،،العمِل لدى العامليَ  بمديرياِط التربيِة والتعليِو في محافظاِط غوةْ 

 جامعة اا صى.

(، أثر العدالة التنظيمية في بلورة التماثل التنظيمي في المؤسساط 1222البشابشة، سامر عبد المجيد ) .2

 (. 2(، العدد)2، المجلد )المجلة األردنية في إدارة األعمالالعامة اارداية: دراسة ميدااية، 

لمرحلة (، درجة ممارسة مديري مدارس ا1227الشمرى، فهد عثماع؛ الم دادي، محمود حامد ) .3

المتوس ة في من  ة الفروااية التعليمية للعدالة التنظيمية وع  تها بالتماثل التنظيمي لدى المعلمي ، 

 ،  لية العلول التربوية، جامعة آل البيت، ااردع. رسالة ماجستير

(، أثر التماثل التنظيمي في دافعية العمل لدى معلمي وزارة التربية 1220الشواورة،  ر سالو ) .4

 مجلة الجامعة اإلسالمية للدراساتتعليو اارداية في مديرية التربية والتعليو ل صبة الكرك، وال

فلس ي ،  -غوة -شاوع البحث العلمي والدراساط بالجامعة انس مية–االقتصادية واإلدارية 

 (. 2(، العدد )12المجلد)

ثل التنظيمي في سلوك (، أثر التما1222ال روااة، مرواع ع ل محمود؛ المعشر، زياد يوسف ) .5

سالة رالموا نة التنظيمية في المؤسساط العامة اارداية م  وجهة اظر العاملي : دراسة ع بي ية، 

 ، جامعة مؤعة، ااردع. ماجستير

(، التماثل التنظيمي لدى أعضار هياة التدريس بجامعة ال ائف، 1220العتيبى، عر ى ب   ديمس ) .6

 (. 1(، العدد)3السعودية، المجلد ) -جامعة ال صيو -مجلة العلول التربوية والنفسية

(، عشخيص فجوة الهوية التنظيمية في المؤسساط التعليمية وبياع 1221الع وى، عامر على حسي  ) .7

يم أهمية استراتيجيات التعل –وقائع المؤتمر العلمي السادسعأثيرها على  بول مبادراط الت يير، 

 العراإ. - لية اندارة واال تصاد بجامعة البصرة –ملية االنمائيةالعالي والبحث العلمي في تدعيم الع

(، أثر الع  ة بي  التماثل التنظيمي وإدراك العاملي  للدعو 1225الع  ، محمد ب  على ب  فراج ) .8

التنظيمي على عكنولوجيا اادار البشرى: دراسة ميدااية بالت بيق على   األ الخدماط الصحية 

عدد جامعة بورسعيد(، ال -)  لية التجارةمجلة البحوث المالية والتجاريةلسعودية، بالمملكة العربية ا

(2 .) 

(، الع  ة بي  العدالة التنظيمية وبعض 1227الفضلي، فضل صباح؛ العنوي، عوض خلف ) .9

لعلوم المجلة العربية لالمت يراط التنظيمية والديموغرافية في ااجهوة الحكومية في دولة الكويت، 

 (.2(، العدد )22، المجلد)الكويت -ريةاإلدا

(، دور الهوية التنظيمية في أبعاد المسار المهني: دراسة ميدااية 1227الفهداوى، فهمى خليفة صالح ) .11

(، العدد 17، المجلد )المجلة العربية لإلدارة )األردن(اعضار هياة التدريس في جامعة ااابار، 

(1 .) 

اسة االعجاهاط احو أساليب إدارة االا باأل وأثـرها على الهوية (، در1222بكر، سوزاع فؤاد السيد) .11

 1،أل 12، م  المجلة العربية لإلدارة)األردن(التنظيمية بيـ  العامليـ  انداريي  في جامعة اازهر ،

. 

(، عشكيل الهوية التنظيمية في شر اط   األ االعصاالط 1223جاد، زينب صالح عبدالفضيل ) .12

 .25،العدد مجلة اإلعالم والعلومدراسة ميدااية،  -المصرية
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(،التماثل التنظيمى  مدخل لتحسي  اادار الوظيفى لدى أعضار هياة 1223جبريل،هيثو محمد) .13

(،ص 1-1()12المجلد )مجلة البحوث المالية والتجارية،التدريس في الجامعاط الحكومية المصرية،

 .272-252ص 

(،الع  ة بي  أبعاد االحتراإ الوظيفي والمت يراط 1222سليماع، محمد ج ل صديق، وآخروع ) .14

لمصرية المجلة ا التنظيمية: دراسة ع بي ية على معاواي أعضار هياة التدريس في جامعة المنصورة،

 (. 2(، العدد )12المجلد )، مصر-للدراسات التجارية

(، دور خرإ الع د النفسي  مت ير وسي  في ع  ة العوامل الخمسة 1225 ر، عبد الناصر ابراهيو ) .15

، (المجلة العلمية )كلية التجارة: جامعة أسيوطالكبرى للشخصية بالهوية التنظيمية: دراسة عحليلية، 

 (. 53العدد)

(، دور ال يادة الخادمة في عح يق 1220، محمود سيد )عبد الفتاح، محمد زي  العابدي ، أبو سيف .16

لعلوم االتماثل مع الهوية التنظيمية بمدارس التعليو  بل الجامعي بمصر م  وجهة اظر المعلمي ، 

 (.1(، العدد )12، المجلد)مصر -التربوية

اط مت ير(،استخدال االاحدار اللوجستي لت ييو معنوية عأثير ال1225عبد الل يف، سعيد بدر سعد ) .17

، صرم -إدارة األعمالالحا مة على الهوية التنظيمية بال  اعي  الحكومي والخاص بمحافظة ال ائف، 

 (. 252العدد )

(، الع  ة بي  خصائص الهوية التنظيمية والتوحد 1222عبد الوهاب، محمد أبو ال مصاع محمد ) .18

لة التجارة مجدينة  فر الشيخ، التنظيمي: دراسة ع بي ية على اا بار بالمستشفياط الحكومية بم

 (. 2جامعة  ن ا، العدد ) –،  لية التجارة والتمويل

(، الدور الوسي  للهوية التنظيمية في الع  ة بي  ال يادة التحويلية 1212علي، عدي احمد صالح) .19

الة سروانلتوال التنظيمي : دراسة ع بي ية على عينة م  الكلياط العرا ية الخاصة في مدينة  ر وك، 

  ، الخر ول : جامعة السوداع للعلول والتكنولوجيا ،  لية الدراساط التجارية.ماجستير غير منشورة

(، أثر التماثل التنظيمي لدى الموظفي  1220غنال، أسيل عبد الرحم ؛ ال عامنة، محمد، محمد ) .21

عة اليرموك، ،  لية اال تصاد والعلول اندارية، جامرسالة ماجستيرالحكوميي  في مدينة اربد، 

 ااردع.

(، دراسة عحليلية للعوامل التنظيمية المؤثرة على سلوك ريادة 1222محمد، عادل رياع، وآخروع ) .21

ة )كلية المجلة العلميااعمال بالت بيق على العاملي  في شر اط التعهيد بال رية الذ ية في مصر، 

 (.12، العدد )مصر -التجارة: جامعة أسيوط(

(، اموذج م ترح لتأثير التماثل التنظيمي  مت ير وسي  على 1221على )مرزوإ، عبد العويو  .22

الع  ة بي  أبعاد العدالة التنظيمية واالرعبا  الوظيفي: دراسة ع بي ية على العاملي  بمديرياط 

 (. 1جامعة  ن ا(، العدد) -)  لية التجارة مجلة التجارة والتمويلالخدماط بمحافظة  فر الشيخ، 

(، الهوية التنظيمية والتوحد التنظيمي: اموذج اظري واختبار 1220د الهادي على )مسلو، على عب .23

جامعة  ن ا،  -،  لية التجارةمجلة التجارة والتمويلعجريبي على عينة م  المنظماط السعودية، 

 (. 2العدد)
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  :المتغير المستقل: الهوية التنظيمية 

 العبــــــــــــــــــارات  م

أتفق 

 بشدة 

 

 أتفق

محا

 يد

ال 

 أتفق 

ال اتفق 

 بشدة 

4  4 3 0 1 

  :قوة الهوية 

      لدى اندارة احساس  وى بتميو الشر ة ع  غيرها. .1

0. 
ــأهــدا  لــدى اندارة احســــــــاس بــالفخر فيمــا  يتعلق ب

 الشر ة.
     

3. 
لــدى اندارة درايــة  ــافيــر بــالمجــاالط التي يمك  م  

 خ لها عح يق مويد م  الت دل.
     

  الهوية المعيارية: 

      ععتمد اندارة على الصدإ في التعامل مع اآلخري .  .4

4. 
عر و اندارة بشــكل وا ــح على عنصــر الجودة في 

 الخدماط.
     

  الهوية النفعية: 

6. 
يعتبر العـائــد المـادي هو المعيـار الوحيـد ل يــاس مــدى 

 اجاح الشر ة.
     

0. 
علجــا الشـــــــر ــة أحيــااــا  إلى عخفيض عكـــاليف بعض 

 الخدماط التي ع دمها للعم ر.
     

  الصورة الذهنية للمنظمة: 

8. 
يرى اآلخروع م  خارج الشـــــــر ة أع الخدماط التي 

 ع دمها الشر ة عتميو بالجودة. 
     

9. 
يرى اآلخروع م  خـــارج الشـــــــر ـــة أع العـــاملي  

 بالشر ة ذو مهاراط و فاراط متميوة. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خصائص الهوية التنظيمية وأثرها على التماثل التنظيمي لدى العاملين بشركات قطاع األعمال العام للغزل والنسيج بوسط الدلتا  
 

 0202ديسمبر      العدد الثانى          واإلدارية    المجلد السابعالمجلة العلمية للدراسات واالبحوث المالية  - 31 -

 

 

 

 

 

 

 

  :المتغير التابع: التماثل التنظيمي 

 العبــــــــــــــــــارات  م

أتفق 

 بشدة 

 

 أتفق

غير 

 متأكد

 

 ال أتفق 

ال اتفق 

 بشدة 

4  4 3 0 1 

  الوالء التنظيمي:  

      أهتو بمست بل شر تي بجدية. .1

0. 
ــة غير  ــة ب ري  ــد ااخروع المنظم ــدمــا ينت  أعضــــــــايق عن

 مو وعية. 
     

      أشعر بوالئي المستمر للشر ة.  .3

      التشابه:  

      أهدا  المنظمة.أبذل أ صى جهد لتح يق  .4

      أعمل في الشر ة م  أجل عح يق رسالتها. .4

6. 
أعت ــد أع صـــــــورة الشـــــــر ــة في المجتمع المحلي عمــاثــل 

 عوجهاعي وع لعاعي.
     

  العضوية ) االنتماء(. 

      لدى ااتمار للشر ة التي أعمل فيها. .0

      أشعر بسرور  بير ااني في هذه الشر ة. .8

9. 
أصـــف افســـي لألخري  بال ول: أعمل في الشــــر ة أاا م  

 الشر ة.
     

 


