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 يهخص انجحج
 المخرجلا  الوييييل فلي تحييل   التماثلل التظييمليالتعرف علي دور يتمثل الهدف العام للبحث في 

. فلي مستشلييا  جامعل  المظوفيل جميل  العلاملي  مل  مجتمل  البحلث تمثلل و .يل في مستشلييا  جامعل  المظوف
علل  سسللوا العيظلا  لجمل  البياظلا  ال  ملل   الباحثل   فيلد اعتملدوظيلرا  للييلود الخا ل  بالوول  والت،ليل   

   للدراس   وود تم استخدام األساليا اإلح ائي  المظاسب  لتحليل البياظا  واختبار فروض الدراس .
التماثلل التظييملي لاللوالل التظييملي  إح ائي  بلي    إلي وجود ع و  ذا  داللالبحث  ليد تو لو

 . المخرجا  الويييي  في مستشييا  جامع  المظوفي والتشابه التظييمي  والعضوي ( و
التللي تهللتم ( ت للميم وتظييللذ مجموعلل  ملل  البللرامة التدريبيلل  ٔوليللد تو للل البحللث إلللي ضللرور  ل

الليلالا  ( ضلرور  االهتملام بٕل ميهوم وسهمي  ومجاال  التماثلل التظييمليظحو ي لدى الييادا  تظمي  الوعب
 ياد  مستوى التماثل التظييملي للدى ( ٖل المستمر  واالجتماعا   وممارس  األظشط  االجتماعي  والترفيهي 

( ٗل آرائهلم وميترحلاتهمالعاملي  م  خ ل دعو  العاملي  للمشار،  في  ظ  اليرار وذلل  مل  خل ل تيلديم 
توجيه اهتمام المسئولي  فلي مستشلييا  جامعل  المظوفيل  ظحلو المحافيل  علل  مسلتوى التماثلل التظييملي مل  
 .خ ل تهيئ  يروف العمل  وإتباع سسلوا سظيم  الحواف  المشروط  باألدال في مستشييا  جامع  المظوفي 

 انىظيفيخ، يستشفيبد جبيؼخ ادلنىفيخانكهًبد ادلفتبحيخ: انتًبحم انتنظيًي، ادلخرجبد 
 

This study aims to know the role of organizational identification in 

achieving job outcomes at Menoufia University Hospitals. The research 

community was made up of all the employees at Monoufia University Hospitals. 

Due to time and cost constraints, the researcher relied on the sampling method to 

collect the data necessary for the study, and appropriate statistical methods were 

used to analyze the data and test the hypotheses of the study. 

The research found that there is a statistically significant relationship 

between organizational identification (organizational loyalty, organizational 

similarity, and membership) and job outcomes at Menoufia University Hospitals. 

The research reached the necessity (1) to design and implement a set of 

training programs that are concerned with developing awareness among leaders 

towards the concept, importance, and areas of organizational identification (2) the 

need to pay attention to continuous meetings and meetings, and to practice social 

and recreational activities (3) increasing the level of organizational identification 

among workers by inviting workers to participate in decision-making by 

submitting their opinions and suggestions (4) directing the attention of officials at 

Menoufia University Hospitals towards maintaining the level of organizational 

identification by creating work conditions and adopt the method of incentive 

systems conditional on performance at Menoufia University Hospitals. 
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 يقذيخ -1
 

هللو سحللد الميللاهيم الحديثلل  ظسللبيا   Organizational Identification (OI)التماثللل التظييمللي 
  .(Liu, et al., 2011البحوث اإلداري  ب ي  عام  لوالتي يهر  في 
 .(Duncan,2002فللي عمليلل   للظ  اليللرار فللي المظيملل  لا  هامللا  دورالتماثللل التظييمللي ويلعللا 

للمظيما  مظلاف  ،ثيلر  مثلل االلتل ام والدافعيل  واألدال والمواطظل  التظييميل  و،لذل   التماثل التظييمي يوفرو
   .(Dessler,1999التيليل م  حاال  االحت،ار وال راع ل

يبلللذلوا جهلللدهم لتحسلللي  المظيمللل  يسلللاعد العلللاملي  عللللي اإلحسلللاا بالتماثلللل التظييملللي ولللد  ا و
  .(Dutton,et,al,1994ل

ممللا يللظع،ا عللل  سلللو،ياتهم فللي العمللل وت للب   األفللرادللل  اتجاهللا  التماثللل التظييمللي ع يللرثرو
 األفلرادفي مشاعرهم ومعتيداتهم وسللو،ياتهم وتسلاهم فلي تحديلد والل  لألفرادالمظيم  ظتيج  للتماثل مرشدا  

   .(2ٕٓٓوالمجموعا  لالبشابش ,
ييملي يحيل  احتلرام سدبيا  السللو  التظييملي عللي س  التماثلل التظفي وليد سسير  جهود الباحثي  

  (.Saks, 2006اليرد لذاته  و ياد  مستوي االظتمال بي  اليرد والمظيم  ل

لتماثلل االجتملاعي  حيلث تسلعي ،افل  المظيملا  إللي س  ي،لو  اويعد التماثل التظييمي سحد سشل،ال 
فلي تحييل   هظا  ارتباط وت،املل واضل  بلي  رريتهلا ورسلالتها واألفلراد العلاملو  فيهلا بالشل،ل اللذي يسلاهم

  (.Simon, 2000سهدافها ب،يال  وفعالي  ل
دورا  هامللا  فللي حيللا  المظيمللا  عللل  اخللت ف  Job Outcomes تلعللا المخرجللا  الوييييلل و

  (Mitchell & Sevilla, 2011).سظواعها وسحجامها

 وتتعدد المرشرا  التي يم،  استخدامها في الح،م عل  ،يال  المخرجا  الويييي  م  سهمها ملدى
 ,Bartuseviciene & Sakalyt)وللدر  المظيملل  عللل  تحييلل  ال،يللال  الماليلل   و يللاد  الح لل  السللووي  

2013) . 

يلظع،ا سثلرع علل  المخرجلا  الوييييل  المووييل  التماثل التظييمي س  تبظي هذا ويجا اإلشار  إلي 
المواطظل  سللو  ل اللويييي  واألدال  والمخرجا  الوييييل  السللو،ي  (الرضا الويييي  وااللت ام التظييميل

 (.Humphery et al., 2007ل (التظييمي 
 اللواللل التماثلل التظييمليدور التعلرف عللي  سلع  إلل فلا  الدراسل  الحاليل  تفي ضلول ملا تيلدم و
فللي مستشللييا  جامعلل   المخرجللا  الوييييلل وتظميلل  فللي تع يلل     والعضللوي (التظييمللي   والتشللابهالتظييمللي
  .المظوفي 

 Organizational Identification بحم انتنظيًيانتً -2
 انتًبحم انتنظيًي  يبهيخ -2/1

ليد ورد  ،لم  التماثل في اللغ  م  اليعل َتَماَثَل  سي َتَشاَبَه  سو َتَطلاَبَ . وم لدرها َتَماث،لل  بمعظل  
: الشْيَل سي شاَبَهه. وَتَما َماَثلَ   َماثِل، م، َثَل َيَتَماَثل، َتملاث،  : الشليئا  سي تشلاَبها سو تماثلل َتَشاب،ه  سو َتَطاب،   وَماَثَل ي،

الرسيللا . والتماثللل يعظللي اشللترا  الموجللوَدْي  فللي جميلل  ال لليا   والتماثللل فللي المظطلل  هللو ع ولل  الطللرد 
والع،ا  والتماثل في الحساا يعظي تساوِى العددي   والتماثل في الب غ  ضرا م  ضلروا التشلبِيه لابل  

 (.  2ٕٓٓل راير     آٖٕٓمظيور  
التماثللل التظييملللي هلللو درجللل  التوا للل الظيسلللي والعلللاطيي واللللذهظي بللي  اليلللرد والمظيمللل   هلللذا 

 (.ٕٙٔٓباإلضاف  إل  درج  التشابه بي  سهداف اليرد م  سهداف المظيم  التي يعمل بها لالشواور   
مل بها  ويتض  ذل  مل  التماثل التظييمي هو وجود ظوع م  الترابط بي  العامل والمظيم  التي يع

 ,Karanika-Murra, 2015; Duncanخ ل ضرور  تظاس  سهداف المظيم  م  سهلداف العلاملي  فيهلا ل

2002.) 

التماثل التظييمي هو درج  معرف  اليرد لظيسه في المظيم  بظيا الخ لائ  والسلما  التلي يعتيلد 
 (.Milton & Westphal, 2005س  المظيم  تو ف بها ل

تظييمللي هللو تبظلل  اليللرد ليلليم وسهللداف المظيملل  باعتبارهللا ويملله وسهدافلله الشخ للي . سو التماثللل ال
بمعظل  آخللر س  التماثللل التظييمللي هللو عمليلل  اظللدمال رغبللا  العللاملي  الشخ للي  ملل  رغبللا  المظيملل  التللي 
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جلابي التماثلل التظييملي هلو ظلوع مل  التلرابط والتوافل  الظيسلي االي (.Johnson et al., 1999يعملل فيهلا ل
 (. Stuart, 1999بي  اليرد والمظيم  التي يعمل فيها ل

التماثلل التظييملي هلو توحللد وليم وسهلداف اليللرد مل  المظيمل  التلي يعمللل فيهلا  وشلعورع باالظللدمال 
التماثلل التظييملي هلو  (.Street, 1994واللوالل وااللتل ام ظحوهلا  والرغبل  فلي االظتملال والعضلوي  فيهلا ل

 ,Duttonما  اليرد م  الخ ائ  والسما  الخا   بالمظيم  التي يعمل بهلا لدرج  تشابه خ ائ  وس

et al., 1994.) 

وشلعورع بلالوالل واالظتملال   التلي يعملل بهلا اليرد مل  المظيمل توحد وتطاب  التماثل التظييمي هو 
التظييملي ث ثل  إدرا  اليرد وتطاب  م  المظيمل  التلي تظتملي إليهلا  ويضلم التماثلل إليها. سو بمعظي آخر هو 

 (. Mael & Ashforth, 1992ل  سبعاد هي الوالل  والتشابه والعضوي 
التماثل التظييمي هو ويلام األفلراد العلاملي  فلي المظيمل  ب علاد  تشل،يل الميلاهيم الخا ل  بهلم حتل  

 (.Tompkins & Cheney, 1985تتواف  م  المياهيم الخا   بالمظيم  التي يعملو  فيها ل

تظييمي هو إدرا  اليرد وتطاب  م  المظيمل  التلي تظتملي إليهلا  ويضلم التماثلل التظييملي التماثل ال
  (.Cheney, 1982ث ث  سبعاد هي الوالل  والتشابه والعضوي  ل

  تلري الباحثل  س  التماثلل التظييملي هلو وبعد مراجع  مستييض  للمياهيم المختلي  للتماثل التظييمي
  وس  ي،لو  هظلا  ظلوع المستشلييوجود ظوع م  التواف  بي  سهدافه وسهداف ب المستشييشعور العاملي  في 

  ابلالوالل واالظتملال والعضلوي  فيهل ع  وشلعورالمستشلييم  الترابط الظيسلي  والثيلافي  والمهظلي بيظله وبلي  
 ب،يال  وفعالي . ابالش،ل الذي يحي  سهدافه اواالستمرار في خدمته

   انتًبحم انتنظيًيثؼبد أ -2/2
 ,Cheneyل  والعضلوي  التظييملي   والتشلابهالتظييمللي التماثلل التظييملي فلي اللواللتمثلل سبعلاد ت

 :ويم،  توضي  ذل  عل  الظحو التالي  (1982

  Organizational Loyalty انىالء انتنظيًي -2/2/1
اع عظهلا الوالل التظييمي هو والل اليرد للمظيم  التي يعمل بها والحماا ظحو تحيي  سهدافها واللدف

 (.ٕ٘ٓٓرال   يسمام اآلخري  لال

 Organizational Similarity  انتشبثه انتنظيًي -2/2/2
التظييمي هو إدرا  اليرد لوجود مجموع  م  الخ لائ  واليليم واألهلداف المشلتر،  مل   التشابه

 (.2ٕٓٓش   يسعضال المظيم  التي يعمل بها لالبشا

 Membership انؼضىيخ -2/2/3

 باالظتمللالميهللوم اليللرد لذاتلله ملل  حيللث مللدى ارتباطلله بالمظيملل   ومللدى إحساسلله العضللوي  هللي 
 (.2ٕٓٓش   يوالترابط الظيسي بيظه وبي  المظيم  واألعضال العاملي  بها لالبشا

   Job Outcomesخرجبد انىظيفيخ ادل -3
 يبهيخ ادلخرجبد انىظيفيخ -3/1

السلللو،ي  والمووييلل  التللي ترغللا  المخرجللا  الوييييلل  هللي عبللار  علل  مجموعلل  ملل  المخرجللا 
  (Grawitch & Barber, 2009)رض تحيي  سهداف المظيم  ب،يال  وفعالي  غوذل  بتحييها المظيم  في 

المظيمل    وللذل  فلا  والمخرجا  الويييي  هي عبار  ع  الظتائة التي تسع  المظيم  إل  تحيييهلا
بتعلللد عللل  السللللو،يا  السللللبي  مللل  ظاحيللل  سخلللرى يجلللا س  تهلللتم بالسللللو،يا  اإليجابيللل  مللل  ظاحيللل   وس  ت

(Walker, 2000). 

 ادلخرجبد انىظيفيخأثؼبد  -3/2

الرضللا الللويييي   س  سبعللاد المخرجللا  الوييييلل  تتمثللل فللي Humphrey et al., 2007يللري 
إللي س   Williamson, 2007،ملا  وااللتل ام التظييملي  واألدال اللويييي  وسللو،يا  المواطظل  التظييميل .

الرضللا الللويييي  وااللتلل ام التظييمللي  واألدال الللويييي  وسلللو،يا   سبعللاد المخرجللا  الوييييلل  تتمثللل فللي
 المواطظ  التظييمي .
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الرضلا ل المخرجا  الويييي  المووييل عل    وا  الباحث  سوف تعتمد السابي   الدارسافي ضول و
األدال الللويييي  وسلللو،يا  المواطظللل  ل  لمخرجللا  الوييييللل  السلللو،ي  وا(وااللتلل ام التظييمللي  الللويييي
 .(التظييمي 

 ادلخرجبد انىظيفيخ ادلىقفيخ  -3/2/1
 & Newstrom) وااللتل ام التظييمليتتمثلل المخرجلا  الوييييل  المووييل  فلي الرضلا اللويييي 

Davis, 1993; Humphrey, et al., 2007)  . 

  Job Satisfaction انرضب انىظيفي  -3/2/1/1

ظيفي هاا  ق  ااف الفاار  رغاابة التي تااخ الزااي تضتااا ثكاابت اتزعااتة الت   اابد الضبغفيااخت الرظااب الاا 

قضاا اجعارت االزر ياخت اماكبع الضتاات ااقامل الضتاا االت ارفية قضيياخ االتضرفيخت االسل كيخ ؽ ل ع ا ت 

 .(Yee, 2018)اغيرهم 

يكابت كتاب ح اق قلياب  الرظب ال ظيفي ها  حؽاا الض اقاا الزاي رساضن التي تاخ قلان رؾليلكاب للضابقلية ف

 .  (Trisliatanto, et al., 2018)لضتليخ الزيتيخ الج رتخ التسزااقخ  اخا التي تخ

الرظب ال ظيفي ه  امزغبثخ عبغفيخ لؾبلخ الضتات اتزعتة عاح حثضاب  هاي قااع باض ثخ ال ظيفاخت 

ا الاي  تلا ع ثاق فاي االت بفآدت اظراف الضتات االضم خ قع الزقملت اقااع قممتاخ الفار  قاع غجيضاخ الضتا

  (Linda, 2018). التي تخ 

ق بعر  قصبرح ق كلتب رتذ حؽيش ت غبة ال ظيفخرتغبثيخ االت ا ف ه  قغت عخ قة الالرظب ال ظيفي 

 (.Modrak & Pachura, 2011) فب ق تت ة الل ل حن هيبك رظب اظيفيت ثطرتلخ اتغبثيخالضبقلية 

 ارؾفيز الضبقليةت ت اا خفبض قضال الاارانالتي تخار لزيجؤ ثبمزلره  ح اح هبقخ لالرظب ال ظيفي 

.(Ramasodi, 2010)  

فااي  التخزلفااخ الت اابهر رغاابة الضاابقلية اجفاارا  اق اابعر حؽبمااي  عااةهاا  رضجياار  الاا ظيفي الرظااب

 .(8002التي تخ )قزضت االضط  ت 

ت تي تااخرخفايط  اران الضتااا فاي الالرظاب الاا ظيفي ها  حؽااا اج ااد الزاي تت ااة امازخااقكب فااي 

ا خفبض  اران الضتا فاي  قلنتؤ   بةت اجقر الي  ؽيش كلتب اا  الرظب ال ظيفي للضبقلية  لذ ظبهرح الغي

  (.8002ال رعبا ت ت Scott et al, 2005ت ااتب ح اإل زبعيخ )التي تخ

الرظااااب الاااا ظيفي هاااا  عجاااابرح عااااة قغت عااااخ قااااة الت ا ااااف الخببااااخ ثبلضاااابقلية رغاااابة الضتااااا 

 .  (Lussier, 2005)ثبلتي تخ

الرظااب الاا ظيفي هاا  عجاابرح عااة قغت عااخ قااة الت اابعر ااجؽبمااي  الخببااخ ثاا را ح الضاابقلية فااي 

 قاة لاق لتاب  راً  التي تخفي  اجمبميخ الركبمز حهم قة ال ظيفي الرظب. االتي تخ رغبة الت بهر التخزلفخ ثكب

  زابمظ الاي تاؤ   الا ظيفي الرظب عاع نبف التلبثافي ا عبعت ث  ا اإل زبعيخ الضتليخ علي ريض   قتغبثيخ آصبر

 اغيرهااب ااإلظااراةت ااإلهتاابلت التضي تااخت الااراػ اا خفاابض الضتااات ا اران اإل زاابطت ا خفاابضا ماالجيخت

 .(Hellrigel & Slocum, 2001) التي تخ علي ريض   الزي السلجيبد قة ال ضير

لرظب لي  فلػ قاب تسازتزع ثاق الرظب ال ظيفي ه  حؽا اجثضب  اجمبميخ للتخرعبد ال ظيفيخت احن ا

الفر  في اجعتبل الزي تل ع ثكبت اق تب الرظاب ت اتا الؾيابح ك اات ثتاب فاي رلا  الرظاب عاة اليا اؽي التب تاخت 

 .(Strack et al., 1991)االعزتبعيخ بد  مااال زصب تخت االض

قخزلااف بة رغاماالجيخ  حاالارعاخ الزاي ت ااضر قاة خملكاب الفاار  ثصا رح اتغبثياخ هاا  الرظاب الا ظيفي 

 . (Schermerhorn, 1985) قغبالد الضتا

 Organizational Commitment  تنظيًيان االنتزاو  -3/2/1/2
 فسايبً  ضابقليةالزي يتي ه  اللج ل ااإلتتبن ثأهاااف التي تاخ ا يتكاب قاة  بؽياخت ااررجابغ ال االلززاع

 .  (Khunsoonthornkit & Panjakajornsak, 2018)ثبلتي تخ

هبقاخ حن هيابك صمصاخ ع اقاا . كتاب   ح رطبثق الفر  قع قي تزق ااررجبغق ثكابلزي يتي ه  االلززاع ا

االمزضاا  لجيل عك   كجيرح لصابلؼ ت ا ل   االلج ل ثأهااف ا يم التي تخالتتبن ي  اإلرصف هيا االلززاع اه

 Iden, 2014; Porter & Smith) ل تخ للؾفبظ علن امازترار ععا تزق فاي التي تاخالرغجخ ت االالتي تخ

1974 ) . 
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ت كتاب اتغبثياخ علان التي تابد الضيببر اجمبميخ الي  تؤ   قلن رأصيرادؽا حااللززاع الزي يتي ه  

 . (Ling & Yuen, 2014) لضبقلية االتغزتع ك احخر  لقيبفع حن لق 

صير علاي الزاأشاي عب االزاي رلضات  ارا ؽي تاب فاي  اجكضارؽا التفبهيم اليفسيخ حااللززاع الزي يتي ه  

اا خفاابض  ساات الغياابة ت ااتااب ح ماال ك الت اغيااخ الزي يتيااخت لضتااا قضااا اتااب ح الرظااب االزؾفياازاماال كيبد 

 (.Syed et al, 2015; Keskes, 2014; Omar & Ahmad, 2014ااإل زبعيخ )  الاجاتب ح ا

ض ر ال اات االضتااا علااي ررمااي  الضم ااخ ثااية الفاار  االتي تااخهاا  قااا  عاا  ح االلزاازاع الزي يتااي 

 ضابالً ثكابن تجلان ععا ا فحتض ا  قااع اررجبغاق ثكاب ارغجزاق فاي كتاب ا اق ت ختي تاالرغابة فر  االتغبثي لاع ال

 .(8002)قلر  اؽيبا ت 

هااف ا يم التي تخ ثغط الي ر عة الليتخ التب تخ أا زتبل الفر  ارضللق ثه  قا  االلززاع الزي يتي 

 . (;Joo & Shim 2010 8002قة التي تخ ) فبر ت  الزي تؾصا عليكب

 حا ختي تاالفاي ل الضابقلية فاي الزيجاؤ ثجلابه  حؽاا الض اقاا الزاي تت اة امازخااقكب االلززاع الزي يتي 

كتاب ر تاة ق زبعكابت لعاتبن  غابػ رلا  التي تابد اامازترارهب ااتاب ح هبقبً  تضا عبقمً ت كتب ح ق ررككم للضتا

لان خ قتي تاالااالعزلب اد الزي ر ا ن  اخاا الفار  رغابة  تي لالرغجبد االفي ررعتخ الزي يتي هتيخ االلززاع ح

 (.8002اثزسبعت )لن الزلاع االجلبل قمل ك اتغبثي تافع التي تخ 

 ف فب اق مايكابت في الجلبل فبً كبن راغج الضبقلية ثبلتي تخت اقرا قسز ع اررجبغه  االلززاع الزي يتي 

 . (Zehir et al, 2012, Barlett 2001هااف التي تخاً في رؾليق ا ج ل حريتجيل عك  ا كج

ة بغيااقضااال ا يااللررؾسااية اج الت ا قلاانؤ   اعبمم اجمبماايخ الزااي رااؽااا الااحااللزاازاع الزي يتااي هاا  

 .(Ling & Yuen, 2014; Tayo,2012; Jeon, 2009)في التي تخ   اران الضتارلليا ت االضبقلية

 خالتي تاخ رزطابثق قاع  يتا احهاااف يم حن خ في تي تالالفر  قلززقب في ارزتضا اجمجبة الزي رغضا 

ن رركق للتي تاخ تاؤصر فاي الف اماا الزاي جت   راً  ا ترغج ن في الجلبل في التي تخ هيبك آخرتةن حااحهاافقت 

 (.Malik et al, 2010) الخببخ ثق علن الضم بد االعزتبعيخت حا تؾصا عليكب قة التي تخ

لجاايل الغكااا قااة حعااا رؾليااق حهااااف  ااالماازضاا لاابل هاا  رغجااخ الضاابقلية فااي الج زي يتاايال االلزاازاع

 . (Luthans, 2011)التي تخ ث فبلح افضبليخ 

اإللززاع الزي يتاي ها   رعاخ الزطابثق ثاية حهاااف الفار  احهاااف التي تاخت افاي ظا ل رلا  تت اة 

فعااخ زقية ثارعااخ قيخزااآخاارتة قلحفاارا  زقية ثارعااخ عبليااخت ازااقلاان حفاارا  قلفااي التي تااخ يف الضاابقلية صااير

(Siders et al., 2009).  

الضااب ي الضبقااا اغاارفيةت اجال اهاا  اليفسااي ثااية  غااالررجاابالزي يتااي هاا   رعااخ الزلاابرة  االلزاازاع

 .(Wright & Kehoe, 2007)التي تخ اهي 

اجكضر ا ز براً في التغبل اإل ار  ارل  قة قيطلق ح اق تتضاا  التفبهيمالزي يتي قة  االلززاعاتضزجر 

بً لاع الفر  للجلابل ععا اً فاي ري ايم قضايةت كتاب ح اق علان امازضاا  لجايل الغكاا لزؾلياق حهاااف هايا ارغبهبً   ت

 .  (Addae & Parboteeah, 2006)الزي يم

اإللززاع الزي يتي ه  الؾبلخ الزي رزتبصا فيكب ه تخ الفر  قع التي تخ الزي تضتا ثكبت اتا   االؽزفابظ 

 يتي ه   رعخ رغجخ الفر  في الؾفبظ علن الضع تخ اليبرغخ عاة الزاراثػ ثبلضع تخ فيكبت ح  حن اإللززاع الزي

 .  (Miller, 2003)قع حهااف ا يم التي تخ 

قااا  ت االزااي رسااضي التي تااخ قلااي رؾليلكاابالزي يتااي تز اا ن قااة حهتيااخ  جاا ل اجهااااف  االلزاازاع

 ,Angle & Perry)0992مت الطغا) احهتياخ الرغجاخ االجلابل فاي التي تاخكابت الغكاا لزؾليلاالمازضاا  لجايل 

1981;  . 

التي تااخت كتااب ح ااق تساابهم فااي رلليااا قضااال  ق زبعيااخالزي يتااي  اراً هبقاابً فااي رؾسااية  االلزاازاعلضاات ت

هيا ثبإلظبفخ قلن ح ق تسبهم في اتاب ح السال كيبد اإلتغبثياخ  .(Imam et al., 2014) تاالغيبة ا اران الض

  .(Albdour & Altarawneh, 2014)للضبقلية قضا مل ك الت اغيخ الزي يتيخ 

الزي يتااي حؽااا التخرعاابد ال ظيفيااخ الكبقااخت كتااب ح ااق حكضاار الت ظاا عبد قصاابرح  االلزاازاعتضزجاار ا

لألثؾبس في قغبل السل ك الزي يتي االت ار  الج رتخت اللاا رام الليابع ثبلضاتاا قاة الارامابد الزاي رارثػ ثاية 

 ,.Mansor et al)الزي يتااي ااج ال قااة  بؽيااخ حخاارع  زاعاااللزااالزي يتااي قااة  بؽيااخت  اااللزاازاعالليااب ح 

2013) . 

 

 



 مية المخرجات الوظيفيةدور التماثل التنظيمي في تعزيز وتن

 - 065 -   0202المجلذ التاسع  العذد األول  يونيه   المجلة العلمية للذراسات والبحوث المالية  واإلدارية

 ادلخرجبد انىظيفيخ انسهىكيخ  -3/2/2
 Humphery)األدال الويييي وسلو  المواطظ  التظييمي في لمخرجا  الويييي  السلو،ي  تتمثل ا

et al., 2007)  . 

   Job Performance األداء انىظيفي  -3/2/2/1
مدى ودر  اليرد عل  تحيي  العملل الم،للف بله ظوعيلا  و،ميلا   ،ملا سظله مح لل  هو األدال الويييي 

األدال  . (Metin & Asli, 2018)تياعللل ثلل ث عوامللل هللي اليللدر   والدافعيلل   واإلم،اظيللا  المتاحلل 
 Shamsuddun)طللوا الييلام بلهالويييي هو درج  تظييذ اليرد للواجبا  والمسلئوليا  المتعليل  بالعملل الم

& Abdulrahman, 2014).  

مجموعلل  ملل  السلللو،يا  التللي ييللوم بهللا العللاملي  والتللي تللرتبط هللو عبللار  علل  األدال الللويييي 
 . (Davoudi & Allahyari, 2013)بأهداف المظيم  

ظوعيل  و،ميل  العملل المطللوا الييلام بله  هلذا باإلضلاف  إلل  السلرع  والدول  ضلم األدال الويييي ي
 . (Bauer & Erdogan, 2010)لعمل التي يتم بها تظييذ ا

زؾاا  ثزفبعاا كاا قاة الغكاا تاج ال ال ظيفي ه  رفبعا لسل ك الضبقلية في التي تخت اهايا السال ك 

 (. 8002االلارح علن ح ال الضتا )الس رانت 

اللااا راام اللياابع ثبلضاتااا قااة الكبقااخت  اج ال الاا ظيفي هاا  حؽااا اجثضااب  اجمبماايخ للتخرعاابد ال ظيفيااخ

ع  ح الؾيبح ال ظيفياخ ااج ال ال ظيفي اقة  بؽيخت  االليب ح الراؽيخمبد الزي ررثػ ثية اج ال ال ظيفي الارا

 (.Bauer & Erdogan, 2010) قة  بؽيخ حخرع

   Organizational Citizenship Behaviorسهىك ادلىاطنخ انتنظيًيخ  -3/2/2/2
تظييللذع طواعيلل  باإلضللاف  إللل  المهللام  سلللو  المواطظلل  التظييميلل  هللي الللدور اإلضللافي الللذي يللتم

  .(Brown, 2018)الويييي  المحدد  لليرد 

سلللو  المواطظلل  التظييميلل  هللو مجموعلل  ملل  السلللو،يا  التللي ييللوم العللاملو  بهللذا الللدور بشلل،ل 
   (Demir, 2014).استثظائي حيث ال يتياضو  سجر ميابل هذا العمل

و،يا  غيلر معتلرف بهلا مل  خل ل سظيمل  األجلور سلو  الموطظ  التظييمي  هو مجموع  م  السل
  . (Cicei, 2012)والم،افآ  في المظيم 

سلو  المواطظ  التظييمي  هو سلو  غير ميروض بل هو ظموذل للجهود المتمي   الداعم  لتحييل  
 . (Singh & Modassirk, 2008)سهداف المظيم  

م  متطلبللا  العمللل الرسللمي فللي سلللو  المواطظلل  التظييميلل  هللو ذللل  السلللو  الللذي ال ييلل  ضلل
 . (Jacqueline et al., 2004)المظيم   

 الاااار قزطلجاابد قااة عاازلاً  اليسااذ ثطجيضزكااب اخزيبرتااخ ماال كيبدهااي  الزي يتيااخ الت اغيااخ ماال ك

 هايةحن ا قظابفيت  ار ح كاب اعزجابر علي ثكب تلم لم قرا عليكب تؾبمت ال الت ظف  راً جن  تضبقليةلل الرمتي

 اخزيبرتااخ غجيضااخ راد ثأ كااب ارتزاابا ي تااخللت الرمااتيخ اج  تااخ فاايؾااا  ق هاا  قتااب حكضاار زغااباار الساال كيبد

 لاأل ال عاااً  قكتاخ اهاي تي تاخللت الرماتي الؾا افز   ابع فاي قجبشارح قؾاا ح ق بفئاخ لكاب ت عا اال رط عيخت

 . (8008ي تخ )الضبقر ت للت االفضبل اليبعؼ

للضابقلية فاي التي تاخت حا ثتضيان آخار ها  مال ك  مل ك الت غيخ الزي يتيخ ه  مال ك غيار رماتي

 . (Enshe et al., 2001)رط عي تل ع علن قسبعاح اآلخرتة في التي تخ 

في  يخمل ك الت اغيخ الزي يتيخ ه  رل  السل ك الزط عي الي  ال تيارط رؾذ   بع الؾ افز الرمت

   (Organ, 1997). ليزكب افضب كفبلركبالتي تخ االي  تكاف قلن رضزتز ح ال التي تخ ااتب ح 

ماال ك الت اغيااخ الزي يتيااخ تعاام ثضاااتة هتااب الجضااا الفاار   االجضااا الزي يتاايت اتضيااي الجضااا الفاار   

تاي فكا  مال ك التسابعاح الت عكاخ ي زيقسبعاح الضبقلية اليتة ت اعك ن ق بكا قضييخ في عتلكم. حقب الجضاا ال

   (Bolon, 1997; Muchinsky, 2000). رمتيخ  ؾ  التي تخ االي  ال تضا عزل قة قزطلجبد الضتا ال
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 انذراسبد انسبثقخ -4
  وتظلاول اليسلم الثلاظي وسلمي بتيسليم التلراث الي،لري فلي موضلوع الدراسل  إلل   الباحثل   ليد وام
 .المخرجا  الويييي علي ظي اليسم الثاور،    التماثل التظييمي

 

 ينتًبحم انتنظيًانذراسبد انسبثقخ ادلتؼهقخ ثب -4/1
( واستهدف  التعرف عل  طبيعل  الع ول  بلي  الييلاد  Allen et al., 2017وهظا  دراس  وام بها ل

والتماثللل التظييمللي. وليللد تو للل   االجتماعيلل التحويليلل  وااللتلل ام التظييمللي وذللل  فللي ضللول المسللئولي  
يلاد  التحويليل  ،متغيلر مسلتيل والتماثل التظييمي تتوسط الع و  بي  الي االجتماعي الدراس  إل  س  المسئولي  

وااللت ام التظييمي ،متغير تلاب . ،ملا سشلار  الدراسل  إلل  س  الييلاد  التحويليل  تسلاعد العلاملي  علل  إدرا  
   األمر الذي يساعد العاملي  عل  تظمي  وتحيي  التماثل وااللت ام التظييمي.االجتماعي المسئولي  

( واسللتهدف  تحليللل العداللل  التظييميلل  والتماثللل Terzi et al., 2017هظللا  دراسلل  وللام بهللا ل
. وليد تو ل  الدراسل  إلل  س  التر،ي التظييمي م  وجه  ظير اليائمي  عل  التدريا في المدارا الثاظوي  

والتماثل التظييمي. ،ما سشار  الدراس  إل  س  ت لورا  المعلملي   تظييمي آرال إيجابي  ظحو العدال  الهظا  
سولدميتهم وسملا،  عملهلم. وسخيلرا  فيلد سشلار  الدراسل  إلل  س  سبعلاد  بلاخت فالتظييمي  تختللف ظحو العدال  

العدالل  اإلجرائيلل  ،لل ملل  العدالل  التظييميلل  تلعلا دورا  هامللا  فلي التللأثير علل  عمليلل  التماثلل التظييمللي وس  
  س  العدال  التو يعي  هي سولل األبعلاد والعدال  التياعلي  هي س،ثر األبعاد تأثيرا  عل  التماثل التظييمي في حي

 تأثيرا  عل  عملي  التماثل التظييمي.
( التعللرف عللل  السلل م  السلللو،ي  لليائللد Erkutlu et al., 2016واسللتهدف  دراسلل  وللام بهللا ل

والتماثللل التظييمللي. وليللد تو للل  الدراسلل  إللل  وجللود ع ولل  إيجابيلل  بللي  سلل م  سلللو  اليائللد والتماثللل 
،مللا سشللار  الدراسلل  إللل  س  السلل م  السلللو،ي  لليائللد تعلل   ملل  التماثللل التظييمللي للعللاملي  فللي  التظييمللي.

بالش،ل الذي ي يلد مل   المظيم   ولذل  يجا عل  الياد  مراعا  ت رفاتهم وسفعالهم وسلو،هم داخل المظيم 
 .عملي  التماثل فيما بيظهم

لل  الع ول  بلي  السل م  الظيسلي  والتماثلل ( بدراس  استهدف  التعلرف عLiu et al., 2016وام لو

التظييملي ،متغيللرا  وسلليط  بللي  سلول اإلشللراف واإلبللداع التظييمللي. وليلد تو للل  الدراسلل  إللل  س  سللول 
اإلشراف م  الييادا  له آثار سلبي  علل  السل م  الظيسلي  والتماثلل التظييملي. ،ملا سشلار  الدراسل  إلل  س  

عللل  الع ولل  بللي  السلل م  الظيسللي  واإلبللداع التظييمللي. وسخيللرا   فيللد بيللر  ،التماثللل التظييمللي يللرثر بدرجلل  
تو للل  الدراسلل  إللل  س  السلل م  الظيسللي  تلعللا دور المتغيللر الوسلليط بللي  سللول اإلشللراف ،متغيللر مسللتيل 

 والتماثل التظييمي ،متغير تاب .
لتماثلل التظييملي ( واسلتهدف  التعلرف علل  دور اCallea et al., 2016هظلا  دراسل  ولام بهلا ل

،متغيللر وسلليط فللي الع ولل  بللي  عللدم األمللا  الللويييي  وسلللو  المواطظلل  التظييمللي واألدال الللويييي. وليللد 
تو للل  الدراسلل  إللل  وجللود ع ولل  ارتبللاط سلللبي  بللي  عللدم األمللا  الللويييي بالتماثللل التظييمللي  وسلللو  

وجللود ع ولل  ارتبللاط موجبلل  بللي  التماثللل  المواطظلل  التظييمللي واألدال الللويييي. وليللد سشللار  الدراسلل  إللل 
التظييملي وسللو  المواطظل  التظييملي واألدال اللويييي. ،مللا سشلار  الدراسل  إلل  س  علدم األملا  الللويييي 

داخلل للعلاملي  عملي  التماثلل التظييملي م  ييلل م  سلو  المواطظ  التظييمي واألدال الويييي و،ذل  سيضا  
 المظيم .

( واستهدف  دراس  الع و  بي  التماثلل التظييملي Karanika et al., 2015ا لهظا  دراس  وام به

والرضا الويييي. وليد تو ل  الدراس  إل  وجود ع و  غير مباشر  بي  التماثل التظييمي ،متغيلر مسلتيل 
يلر متغالالمشار،  في العمل يلعلا دور عظ ر والرضا والويييي ،متغير تاب . ،ما سشار  الدراس  إل  س  

  حيث س  مشار،  العلاملي  ت يلد مل  عمليل  التماثلل وبالتلالي والرضا الويييي وسيط بي  التماثل التظييميال
 .يتحي  الرضا الويييي

( بدراسل  اسلتهدف  التعلرف علل  طبيعل  الع ول  بلي  التماثلل التظييملي He et al., 2015وولام ل
لتظييمي ،متغير تاب . وليد تو ل  الدراس  إل  س  ،متغير مستيل  وتوجه العم ل ،متغير وسيط  واألدال ا

توجه العم ل يعتبر متغير وسيط في الربط بي  التماثل التظييمي واألدال الويييي. ،ما سشار  الدراسل  إلل  
 س  توجه العم ل يع   الع و  بي  التماثل التظييمي واألدال الويييي.

لتعللرف علل  دور الللدعم المللدر  للمشللرف ( اGok et al., 2015واسلتهدف  دراسلل  وللام بهلا ل

تماثل التظييمي والرضا الويييي. وليد تو ل  الدراسل  إلل  س  الرضلا اللويييي يلرتبط ب لور  إيجابيل  الو
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للمشرف  حيث س  المرروسي  الذي  لديهم ع و  داعم  م  المشرف  ف   هذا يلردي إلل  المدر  م  الدعم 
ثم ي،و  ذلل  دافعلا  ظحلو  يلاد  عمليل  التماثلل التظييملي فيملا بيلظهم   ياد  درج  الرضا الويييي لديهم  وم 

 ظحو المظيم  التي يعملو  بها.
( واسللتهدف  التعللرف عللل  طبيعلل  الع ولل  بللي  سلللو  Demir, 2015وهظللا  دراسلل  وللام بهللا ل

 لائي  بلي  المواطظ  التظييمي والتماثل التظييمي. وليد تو لل  الدراسل  إلل  س  هظلا  ع ول  ذا  داللل  إح
سلو  المواطظ  وعملي  التماثل التظييمي. ،ما سشار  الدراس  إل  س  هظا  فلرو  ذا  داللل  إح لائي  فلي 

سلو  المواطظل  التظييملي والتماثلل التظييملي وذلل  علل  سسلاا الويييل  التلي اتجاها  وآرال العاملي  ظحو 
 ييوم بها اليرد في المظيم .

واسللتهدف  التعللرف علللي التماثللل التظييمللي وع وتلله بللظيم   Khosravi, et al., 2013ووللام 
المعلوما  اإلداري  في المظيم . وليد تو ل  الدراس  إللي س  هظلا   يلاد  ،بيلر  خل ل العيلد الماضلي فلي 
عدد البحوث اإلداري  التي تم الييام بها في مجال التماثل التظييمي. ،ما تو ل  الدراس  إللي س  هظلا  تلأثير 

ثللل التظييمللي علللي الرضللا الللويييي للعللاملي  فللي المظيملل . وسخيللرا  سشللار  الدراسلل  إلللي سهميلل  ،بيللر للتما
 التماثل التظييمي سثظال تطبي  ظيام المعلوما  اإلداري  في المظيم .

واستهدف  التعرف علي العوامل التلي تلرثر فلي تحديلد  Hung-Wen, 2013وفي دراس  سجراها 

الدراسل  إللي س  الروابل   والتظشلئ  االجتماعيل  تلعلا دورا  هاملا فلي التلأثير التماثل التظييمي. وليلد تو لل  
عللي التماثلل التظييملي بلي  العلاملي  فلي المظيمل . ،ملا سشلار  الدراسل  إللي س  التظشلئ  االجتماعيل  تتوسللط 

 الع و  بي  الرواب  والتماثل التظييمي. 

يعلل  الع ولل  بللي  التماثللل التظييمللي التعللرف علللي طب Lee, 2013،مللا اسللتهدف  دراسلل  وللام بهللا 
والثياف  التظييمي . وليد تو ل  الدراس  إلي س  هظا  ع و  وويل  بلي  التماثلل التظييملي والثيافل  التظييميل . 

التظييملي مل  ظاحيل  والثيافل   م،ما سشار  الدراس  إلي س  هظا  ع و  ارتباط بي  التماثل التظييمي وااللتل ا
 سخري.التظييمي  م  ظاحي  

واستهدف  التعرف علي طبيع  الع و  بي  التم،لي   Prati and Zani, 2013وفي دراس  وام بها 

الظيسي والتماثل التظييمي  وسثر ،ل مظهما علي الدورا  الويييي والرضلا اللويييي. وليلد تو لل  الدراسل  
 الدورا  والرضا الويييي. إلي س  التم،ي  الظيسي ،متغير يتوسط الع و  بي  التماثل التظييمي و،ل م 

واستهدف  التعرف علي طبيع  الع و  بلي  التماثلل  Boenigk and Helmig, 2013،ما وام بها 
و،ل م  الرضا الويييي واللوالل التظييملي. وليلد تو لل  الدراسل  إللي سظله ،لملا  اد التماثلل بلي   التظييمي

 الوالل للمظيم  التي يعملو  بها.األفراد ،لما  اد  درج  الرضا الويييي  وبالتالي درج  
( واستهدف  التعرف عل  طبيع  الع ول  بلي  الييلاد  Ceri-Booms, 2010هظا  دراس  وام بها ل

التحويلي  والتماثل التظييمي. وليد تو ل  الدراس  إلل  س  هظلا  ع ول  معظويل  بلي  الييلاد  وعمليل  التماثلل 
ليياد  التحويلي   والثي  باليائد فلي المظيمل . وسخيلرا  فيلد تو لل  التظييمي. ،ما سشار  الدراس  إل  مياهيم ا

الدراس  إل  س  الثي  باليائد تلعا دورا  هاملا  فلي تطلوير وتحسلي  عمليل  التماثلل التظييملي بلي  العلاملي  فلي 
 المظيم .

ير ( واستهدف  دراس  الع و  بي  التماثل التظييمي ،متغVondey, 2010وهظا  دراس  وام بها ل

وسيط بي  اليياد  الخادم  وسلو  المواطظل  التظييملي. وليلد تو لل  الدراسل  إلل  وجلود ع ول  بلي  الييلاد  
الخادم  و،ل م  التماثل التظييمي وسلو  المواطظ  التظييمي  ،ملا سشلار  الدراسل  إلل  وجلود ع ول  ذا  

يرا  فيد سشار  الدراسل  إلل  س  التماثلل دالل  إح ائي  بي  التماثل التظييمي وسلو  المواطظ  التظييمي. وسخ
 التظييمي يتوسط الع و  بي  اليياد  الخادم  وسلو  المواطظ  التظييمي.

واسلتهدف  العلرف عللي الع ول  بلي  الهويل   Tuzun, and Çaglar, 2009وفلي دراسل  ولام بهلا 
ع و  ووي  بي  هويل  المظيمل  التظييمي  والتماثل التظييمي في البظو . وليد تو ل  الدراس  إلي س  هظا  

والتماثل التظييمي بي  العاملي  بها. ،ما سشار  الدراس  إلي س  التماثل التظييمي يتوسط الع ول  بلي  الثيل  
 والهوي  التظييمي  في المظيم .

إلل  التعللرف علل  طبيعل  الع ولل  بلي  الييللاد   Katrinli et al., 2008وهلدف  دراسل  وللام بهلا 

ييمي للعاملي  في مهظل  التملريض. وليلد تو لل  الدراسل  إلل  س  جلود  الع ول  بلي  المشلرف والتماثل التظ
والعللاملي  فللي مهظلل  التمللريض تعتبللر سحللد المحللددا  الهاملل  لتحديللد مسللتوى التماثللل التظييمللي فيمللا بيللظهم  

سظله ،لملا ،اظل  ومعظ  ذل  س  هظا  ع و  ايجابيل  بلي  طبيعل  عمليل  اإلشلراف والتماثلل التظييملي  بمعظل  
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الع و  جيد  بي  المشرف والعاملي  في مهظ  التمريض  ،لما  اد مستوى التماثل التظييمي فيما بيظهم سلوال 
 ،ا  ذل  في المستشييا  العام  سو الخا  .
عللي التماثلل   واستهدف  التعرف عل  سثر العدال  التظييمي 2ٕٓٓوهظا  دراس  وام بها البشايش   

مرسسلا  العامل  األردظيل . وليلد تو لل  الدراسل  إلل  س  ت لورا  العلاملي  ألبعلاد العدالل  التظييمي فلي ال
التظييميلل  لالتو يعيلل   واإلجرائيلل   والتياعليلل ( جللال  بدرجلل  متوسللط   وليللد احتللل ،بعللد العداللل  اإلجرائيلل  

  إللل  س  ت للورا  المرتبلل  األوللل  ثللم جللال  العداللل  التو يعيلل  فللي المرتبلل  األخيللر . ،مللا سشللار  الدراسلل
العاملي  لمسلتوى التماثلل التظييملي لاللوالل  والتشلابه  والعضلوي ( جلال  بدرجل  مرتيعل   وليلد احتلل ،بعلد 
التشابه التظييمي المرتب  األول  وجال في المرتب  األخير   ،بعد الوالل التظييملي. وسخيلرا  فيلد سيهلر  ظتلائة 

اد العدالل  التظييميل  فلي بلللور  التماثلل التظييملي للدى األفللراد الدراسل  س  هظلا  سثلر ذو داللل  إح للائي  ألبعل
 العاملي  في المرسسا  العام  األردظي .

واسللتهدف  تحليللل الع ولل  بللي  التماثللل  Naigowit and Hale, 2008وفلل  دراسلل  سجراهللا 
س  هظلا  ع ول   التظييمي والعدال  التظييمي  في المظيما  التي تهدف إل  الرب . وليد تو ل  الدراس  إلل 

ايجابي  بي  األش،ال الث ث  للعدال  التظييمي  لالتو يعي   واإلجرائي   والتياعلي ( والتماثل التظييملي للعلاملي  
 في المظيما  التي تهدف إل  الرب .

التماثللل التظييمللي ألعضللال التعللرف عللل  مسللتوى  2ٕٓٓواسللتهدف  دراسلل  وللام بهللا ال للراير   
. وليد اعتمد  الدراس  عل  عيظ  سعضال هيئل  تلدريا تلم الجامعا  األردظي  العام  الهيئا  التدريسي  في

اختيارهلا بالطرييل  العشلوائي   ولتحييل  الهلدف مل  الدراسلل  فيلد اسلتخدم  الدراسل  وائمل  االسلتبيا  التللي 
راسل  والتي طورهلا الباحلث بملا يتظاسلا مل  البيئل  األردظيل . وليلد تو لل  الد (Cheney, 1982)سعدها 

إللل  س  درجلل  التماثللل التظييمللي ،اظلل  مرتيعلل  فللي جميلل  سبعادهللا لالللوالل  والتشللابه  والعضللوي (  ،مللا 
سشار  ظتائة الدراس  إل  وجود فرو  ذا  دالل  إح ائي  في مجاال  التماثل التظييمي ترج  إل  بعلض 

ا  فيلد سشلار  الدراسل  إلل  المتغيرا  لاإلولليم  والخبلر   وم،لا  الح لول علل  درجل  اللد،توراع(. وسخيلر
ضللرور  ويللام  الجامعللا  األردظيلل  بللالتعرف عللل  حاجللا  ورغبللا  سعضللال هيئلل  التللدريا فيهللا  وذللل  
بغرض تحيي  وإشباع المم،  مظها  وس  توفر ظيام حواف  تشجيعي  سلوال ،اظل  ماديل  سو معظويل   ظيلرا  

سعضللال الهيئللا  للدى  مل  التماثللل التظييملليلملا لهللا مل  سثللر إيجللابي فلي المحافيلل  عللل  الدرجل  المرتيعلل  
 .التدريسي  في الجامعا  األردظي  العام 

بدراسل  اسلتهدف  التعلرف علل  التماثلل التظييملي مل  وجهل  ظيلر  Bartels, et al., 2006ووام 

العلاملي  فللي المظيمللا  الجديللد . وليللد سشللار  الدراسلل  إلل  سظلله يم،لل  ويللاا مسللتوى التماثللل التظييمللي ملل  
عد  محاور مثل مستوى تماثلل األفلراد مل  بعضلهم اللبعض  وملدى شلعور األفلراد باالسلتمراري  فلي  خ ل

العمل بالمظيم   هذا باإلضاف  إل  ظيام وطبيع  االت اال  بي  العلاملي  علل  اخلت ف ملواوعهم التظييميل . 
ماثلل التظييملي للدى ،ما سشار  الدراس  إل  س  مظاخ االت لاال  يلرثر بشل،ل غيلر مباشلر علل  مسلتوى الت

 األفراد العاملي  في المظيم .  
بدراسلل  اسللتهدف  التعللرف عللل  سثللر المشللار،  المرغوبلل   ٕٙٓٓ،مللا وللام الحوامللد   واليراللل   

والمدر،لل  فللي بلللور  التماثللل التظييمللي فللي الجامعللا  األردظيلل  الرسللمي . وليللد تو للل  الدراسلل  إللل  س  
مشار،  المدر،  عل  مستوى اليسم جال  بدرج  متوسط   في ت ورا  سعضال هيئ  التدريا لمستوى ال

حي  ،اظ  ت وراتهم لمستوى المشار،  المرغوب  عل  مستوى اليسم جلال  بدرجل  مرتيعل   ،ملا سشلار  
الدراسل  إلل  س  ت للورا  سعضلال هيئلل  التلدريا لمسللتوى المشلار،  المدر،لل  علل  مسللتوى ال،ليل  جللال  

وراتهم لمستوى المشار،  المرغوب  عل  مسلتوى ال،ليل  جلال  بدرجل  بدرج  متوسط   في حي  ،اظ  ت 
مرتيع . ،ما سيهر  ظتائة الدراس  س  هظا  سثر ذو دالل  إح ائي  ل،لل مل  المشلار،  المدر،ل  والمرغوبل  
عل  مستوى اليسم وال،لي  في بلور  التماثل التظييمي. وسخيرا  فيد سشار  الدراس  إل  ضرور  توفير مظلاخ 

يمي م ئم لمساعد  سعضال هيئ  التدريا بالمشلار،  الياعلل  فلي عمليل  اتخلاذ اليلرارا  مل  سجلل تيويل  تظي
 التماثل التظييمي لديهم. 

واسللتهدف  التعللرف علللي سثللر الهويلل    Michael and Bruch, 2006وفللي دراسلل  وللام بهللا
الويييي للعاملي  فلي المظيمل . وليلد التظييمي   والتماثل التظييمي  وااللت ام التظييمي علي معدل الدورا  

وااللتل ام  يتو ل  الدراس  إلي س  هظا  ع و  ارتباط ووي  بي  ،ل م  الهوي  التظييمي  والتماثل التظييم
للعلاملي  فللي المظيمل  مل  ظاحيلل  سخلري  حيللث ،لملا  اد التماثللل  يالتظييملي مل  ظاحيلل   واللدورا  الللوييي

 معدل تر  العاملي  للمظيم . التظييمي بي  العاملي   ،لما ول 
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واستهدف  التعرف عل  طبيع  الع و  بي   Gautam, et al., 2005،ما س  هظا  دراس  وام بها 
التماثل التظييمي وااللت ام التظييمي. وليد اعتمد  الدراس  في وياا التماثلل التظييملي علل  االسلتبيا  اللذي 

س  هظللا  ع ولل  ذا  دالللل  إح للائي  بللي  التماثللل . وليللد تو للل  الدراسلل  إللل  Cheney, 1982سعللدع 
 التظييمي وااللت ام التظييمي لالعاطيي  واالستمراري  والمعياري( لألفراد العاملي  في المظيم .   

واسللتهدف  التعللرف عللل  سثللر التماثللل  Bellou, et al., 2005وهظللا  دراسلل  سخللرى وللام بهللا 

ملي  في سحد المستشلييا  اليوظاظيل . وليلد تو لل  الدراسل  إلل  التظييمي عل  سلو  المواطظ  التظييمي للعا
س  هظللا  ع ولل  ارتبللاط ايجابيلل  بللي  التماثللل التظييمللي وسلللو  المواطظلل  التظييمللي  بمعظلل  سظلله ،لمللا  اد 
مسللتوى التماثللل التظييمللي  ،لمللا  اد  األعمللال التطوعيلل  والتللي تتجللاو  ظطللا  ومتطلبللا  الللدور الرسللمي 

   الو ف الويييي لألطبال والممرضا  في المستشييا  العام  اليوظاظي .  المحدد في بطاو
دراس  هلدف  إلل  التعلرف علل  التماثلل التظييملي وع وتله بمسلتوى  Edwards, 2005وسجرى 

االلتلل ام التظييمللي للعللاملي . وليللد تو للل  الدراسلل  إللل  س  التماثللل التظييمللي عمليلل  فللي غايلل  األهميلل  فللي 
عل  س  يعملو  م  سجل تحيي  م لح  المظيم . ،ما سشار  الدراسل  إلل  س  هظلا  ع ول   مساعد  األفراد

ووي  بي  التماثل التظييمي ودرج  الت ام العاملي   بمعظل  سظله ،لملا  اد مسلتوى التماثلل التظييملي  ،لملا  اد 
 مستوى االلت ام التظييمي للعاملي  في المظيم . 

    بدلخرجبد انىظيفيخث اخلبصخ انسبثقخ انذراسبد -4/2
 

واسلتهدف  التعلرف علل  سثلر الثيل   (Manimegalai & Baral, 2018)هظلا  دراسل  ولام بهلا 

التظييمي  ،متغير وسليط فلي الع ول  بلي  المسلرولي  االجتماعيل  والمخرجلا  الوييييل  ومل  سهلم ظتلائة تلل  
االجتماعي  والمخرجا  الوييييل . وليلد الدراس  س  هظا  ارتباط إيجابي بدرج  ،بير  بي  سظشط  المسرولي  

سشار  الدراس  سيضا  إلي س  الثي  التظييمي  هي اآللي  األساسي  التي ترثر في مشلار،  المظيمل  فلي سظشلط  
المسلرولي  االجتماعيلل  بشلل،ل إيجللابي والتلي تللرثر بللدورها علللي المخرجلا  الوييييلل  فللي شللر،ا  الت للظي  

 الهظدي .
سثر الملوارد التظييميل  والشخ لي  علل  ضلغوط  (Karatepe et al., 2018)،ما تظاول  دراس  

العمللل  واالرتبللاط الللويييي والمخرجللا  الوييييلل . وليللد تو للل  الدراسلل  إلللي س  التلل ام اإلدار  بجللود  
الخدملل  وتوجيلله العملل ل للله تللأثير ،بيللر عللل  سدال الويللائف وظوايللا دورا  العللاملي  ملل  خلل ل االرتبللاط 

العمل  ،ما سو   الدراس   بضرور   التياعل بي  الت ام اإلدار  بجود  الخدمل  وتوجيله  الويييي وضغوط
 العم ل  األمر الذي يظع،ا سثرع علي المخرجا  الويييي .

للعللاملي  فللي ( إللل  التعللرف علللي طبيعلل  األدال الللويييي Arasli et al., 2018هلدف دراسلل  ل

تو ل  الدراس  إل  س  طموحلا  العمل ل تلرثر وال وبر . الخطوط األمامي  في ال ظاع  اليظدوي  في شم
ا عل  األدال الويييي  ،ذل  فا  ،لل مل  تيلاع   العمل ل والمشلرفي  تلرثر علل  األدال اللويييي  هلذا  سلب 

فللي  للظاع  اليظللاد  فللي للعللاملي   باإلضللاف  إلللي س  تللدظي سخلل   المشللرف يللرثر سلللبا  علللي األدال الللويييي
 شمال وبر .

إل  التعرف عل  الع و  بي   ياغ  الويائف وتأثيرهلا (Cheng et al., 2016) دراس   وهدف 
ب لظاع  السلير بدولل  تلايوا . ومل  سهلم ظتلائة تلل  الدراسل  س  ال لياغ  اليرديل   عل  المخرجا  الوييييل 

. ،ملا ال اللوييييوالتعاوظي  لها تأثير إيجابي عل  رضا العاملي  عل  ويلائيهم وااللتل ام تجلاع المظيمل  واألد
اللدعم التظييملي يلعلا دورا  هاملا  فلي تحييل  رضلا العلاملي  عل  ويلائيهم  و يلاد  سشار  الدراسل  إللي س  

 درج  االلت ام تجاع المظيم . 
إل  التعرف عل  مدى اظتشار العظف في م،لا  العملل  (Chang & Cho, 2016)وهدف  دراس  

ا  ول. تجاع هيئ  التمريض في ،وريا الجظوبي  يد تو ل  الدراس  إلي سظه ،اظل  اإلسلال  الليييل  س،ثلر اظتشلار 
 .تليها تهديدا  بالعظف  والعظف البدظي  والبلطج 

س  حوالي ث ث  سرباع الممرضا  يعاظو  م  ظلوع واحلد علل  األولل مل  ،ما سشار  الدراس  الي 
ط اإلسللال  الليييلل  بجميلل  ظتللائة العظللف  و،للا  للبلطجلل  ع ولل  ،بيللر  ملل  المخرجللا  الوييييلل   بيظمللا ارتللب

الوييي  باستثظال ظي  المغادر . و،ا  للعظف اللذي يرت،بله الل م ل الممرضلو  ع ول  ،بيلر  مل  المخرجلا  
الويييي   سي س  هظا  ع و  معظوي  بي  العظف في م،ا  العمل والمخرجا  الوييييل  للدي هيئل  التملريض 

 في ،وريا الجظوبي .



 مية المخرجات الوظيفيةدور التماثل التنظيمي في تعزيز وتن

 - 022 -   0202المجلذ التاسع  العذد األول  يونيه   المجلة العلمية للذراسات والبحوث المالية  واإلدارية

سثلر الملوارد التظييميل  علل  المخرجلا  الوييييل   (Sengupta et al., 2015)تظاولل  دراسل  
لدراسل  إلل  س  اللعاملي  في البظو  في الخطوط األماميل  فلي سحلد البظلو  الوطظيل  فلي ظيو يلظلدا, وتو لل  

الملوارد التظييميل  لت،ظولوجيللا التلدريا وتيظيلل  الخدمل  تللرثر بشل،ل ،بيللر علل  األدال الللويييي, حيلث تللردي 
للا س  المللوارد المتاحلل  ت، ظولوجيللا التللدريا والخدملل  إللل  تحسللي  األدال الللويييي, وملل  الجللدير بالللذ،ر سيض 

بالمظيم  تلعا دورا  هاما  في التأثير عل  ،ل م  سدال العاملي   وظوايا دورا  العمل بش،ل مباشر وذل  مل  
 لظدا.خ ل الوييي  الشخ ي  المظاسب  للعاملي  في البظو  الوطظي  بظيو ي

إل  التعرف علل  دور االرتبلاط اللويييي ،متغيلر وسليط فلي  (Karatepe, 2014)هدف  دراس  
الع و  بي  مواجهل  ضلغوط العملل والمخرجلا  الوييييل  المتمثلل  فلي االلتل ام التظييملي واألدال اللويييي. 

التظييملي واالرتبلاط  وليد تو ل  الدراسل  إللي س  هظلا  ع ول  معظويل  وذا  داللل  إح لائي  بلي  االلتل ام
واألدال الويييي. ،ملا سشلار  الدراسل  إللي س  االرتبلاط اللويييي يلعلا دور المتغيلر الوسليط بلي   الويييي

  االلت ام التظييمي  واألدال الويييي للعاملي  في اليظاد  ذا  الخما ظجوم في شمال وبر .
دور اإلثلرال اللويييي ( إلل  التعلرف علل  Baral & Bhargava, 2010،ملا هلدف   دراسل  ل

والمخرجلا  الوييييلل  فلي عللدد مل  المظيمللا  العامللل  فلي الهظللد. وليلد تو للل  الدراسل  إللل  س  خ للائ  
الوييي  مرتبط  بش،ل إيجابي وذو دالل  إح ائي  بجمي  مياييا المخرجا  الويييي , ،ما سشار  الدراسل  

يي  للعاملي  في المظيملا  المختليل  فلي مجلال إلي وجود ع و  إيجابي  بي  دعم المشرف والمخرجا  الويي
 الت ظي  وت،ظولوجيا المعلوما  بالهظد.
( إللل  معرفلل  سثللر الثيلل  التظييميلل  عللل  المخرجللا  الوييييلل  ٕٓٔٓهللدف  دراسلل  لعبدالسللمي  

وليلد تو لل  الدراسل  إلل  س  هظلا  ع ول  ذا  داللل  إح لائي  بلي  الثيل  . للعاملي  في جامع  بظلي سلويف
بلي  الثيل  معظويل  ييمي  ومستوى المخرجا  الويييي  الموويي . ،ما سشار  الدراس  إلي س  هظا  ع و  التظ

 التظييمي  ومستوى المخرجا  الويييي  السلو،ي  للعاملي  في جامع  بظي سويف.
علد  جواظلا  وبظالا  عل  العرض الساب  يتض  س  هذع الدراس  تختلف ع  الدراسلا  السلابي  فلي

 فيما يلي:تتمثل 

 التماثلل التظييمليسبعلاد س  الدراسا  السابي  لم تتعرض لدراس  متغيرا  الدراس  الحالي  والمتمثل  فلي  .ٔ
  الرضللا الللوييييل المخرجللا  الوييييلل سبعللاد و  لالللوالل التظييمللي  والتشللابه التظييمللي  والعضللوي ( 

إ   -. وعلي الرغم مل  س  سغللا (يمي األدال الويييي  وسلو،يا  المواطظ  التظي  ووااللت ام التظييمي
 لعوب  ،بيلر  فلي  الباحث   جمي  الدراسا  السابي  ود ر،   علي التجرب  الغربي   فيد وجد -لم ي، 

فلي ب لي  عامل   و مل  مظيلور البيئل  العربيل الدراسل  العثور علي دراس  تتعل  بالربط بلي  متغيلرا  
 .ب ي  خا   مستشييا  جامع  المظوفي 

ب لي   المخرجلا  الوييييل فلي تع يل   التماثلل التظييمليدور اسا  السابي  لم تتعرض لدراسل  س  الدر .ٕ
الجلوهري لهلذع الدراسل  ب ي  خا    األمر الذي ير،لد االخلت ف  مستشييا  جامع  المظوفي عام   و

 ع  الدراسا  السابي .
الدراسا  السابي   األملر اللذي  س  هذع الدراس  تسع  إل  تأ،يد سو ظيي بعض الظتائة التي تو ل  إليها .ٖ

ضلرور  التر،يل   ستياد  م  ظتلائة هلذع الدراسل  فلي ل في مستشييا  جامع  المظوفي يساعد المسئولي  
فللي مستشللييا  جامعلل   المخرجللا  الوييييلل تع يلل  وتظميلل  دورع فللي و التماثللل التظييملليسبعللاد علللي 
 .المظوفي 

را  التلي شلملتها الدراسلا  السلابي   خا ل  ملا يتعلل  إ  هذع الدراس  سوف تشتمل عل  معيم المتغيل .ٗ
 المخرجلا  الوييييل سبعلاد ولالوالل التظييمي  والتشابه التظييمي  والعضوي (  التماثل التظييميبأبعاد  
األدال الللويييي  ل لمخرجللا  الوييييلل  السلللو،ي (  واوااللتلل ام التظييمللي  الرضللا الللوييييل المووييلل 

 .في مستشييا  جامع  المظوفي  (تظييمي وسلو،يا  المواطظ  ال
 

 انجحجوأسئهخ يشكهخ  -5
المسللئولي  س     فيللد سيهللر  األدبيللا ييللاد  الروحيلل الظحللو فللي ضللول مراجعلل  الدراسللا  السللابي  

 ,.Erkutlu et alلاالجتماعي  والتماثل التظييمي تتوسط الع ول  بلي  الييلاد  التحويليل  وااللتل ام التظييملي. 

2016).  

عللل  الع ولل  بللي  السلل م  ،بيللر  س  التماثللل التظييمللي يللرثر بدرجلل  ظمللا سيهللر  دراسلل  سخللري بي
العمل ل وتو لل  احلدي الدراسلا  إللي س  التوجله ظحلو  .(Liu et al., 2016ل الظيسي  واإلبلداع التظييملي
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،ملا سشلار   .(He et al., 2015ل يعتبلر متغيلر وسليط فلي اللربط بلي  التماثلل التظييملي واألدال اللويييي
 .(Ceri-Booms, 2010لع و  معظوي  بي  اليياد  وعملي  التماثل التظييمي  وجوددراس  سخري إلي 

وبالظسب  للمخرجا  الويييي   فيد سيهر  األدبيا  س  هظا  ع ول  معظويل  بلي  العظلف فلي م،لا  
  الملوارد المتاحل  (. بيظما سيهلر  دراسل  سخلري سChang & Cho, 2016العمل والمخرجا  الويييي  ل

بالمظيملل  تلعللا دورا  هامللا  فللي التللأثير عللل  ،للل ملل  سدال العللاملي   وظوايللا دورا  العمللل وذللل  ملل  خلل ل 
(. وتو ل  احدي الدراسا  إلي س  هظلا  Sengupta et al., 2015الوييي  الشخ ي  المظاسب  للعاملي  ل

ي واالرتبلاط اللويييي واألدال اللويييي  سو بمعظلي ع و  معظوي  وذا  دالل  إح لائي  بلي  االلتل ام التظييمل
 ,Karatepeآخر س  االرتباط الويييي يلعا دور المتغير الوسيط بي  االلت ام التظييمي  واألدال الويييي ل

(. ،مللا سشللار  دراسلل  سخللري إلللي س  خ للائ  الويييلل  مرتبطلل  بشلل،ل إيجللابي بجميلل  ميللاييا 2014
ع ولل  إيجابيلل  وذا  دالللل  إح للائي  بللي  دعللم المشللرف والمخرجللا  س  هظللا  المخرجللا  الوييييلل , ،مللا 

الويييي  لالرضا الويييي  وااللت ام العاطيي  وسلو  المواطظ  التظييمي ( للعاملي  فلي المظيملا  المختليل  
 (.Baral & Bhargava, 2010بالهظد ل

( ٖٓإجللرال ميابلل  ملل  ل والتلي تمثللل  فلي وبظلال  عللي مللا اظتهل  إليلله ظتلائة الدراسلل  االسلتط عي 
عضو م  العاملي  في مستشييا  جامع  المظوفي   وذل  بغرض التعرف علي التماثلل التظييملي مل  ظاحيل   

لعبلله يالللذي الهلام الللدور سهميلل  إللي ملل  خ لهللا   الباحثلوالمخرجلا  الوييييلل  ملل  ظاحيل  سخللري. وتو للل  
وبالتحديد فا  هذا البحث يسلع  إلل  اإلجابل    ويييي المخرجا  العملي  في تع ي  وتظمي   التماثل التظييمي

 عل  التسارال  التالي :

فلي  المخرجلا  الوييييل عللي ( التظييملي لالواللتماثل التظييمي لهل هظا  تأثير ذو دالل  إح ائي  ل -5/1

 ؟.مستشييا  جامع  المظوفي 

فلي  المخرجلا  الوييييل ( علي التظييمي هل هظا  تأثير ذو دالل  إح ائي  للتماثل التظييمي لالتشابه -5/2

 مستشييا  جامع  المظوفي ؟.

 المخرجلا  الوييييل ( عللي التظييميل  هل هظا  تأثير ذو دالل  إح ائي  للتماثلل التظييملي لالعضلوي  -5/3

 في مستشييا  جامع  المظوفي ؟.
 أهذاف انجحج -6

 :  وذل  عل  الظحو التالياغتها يسع  هذا البحث إل  تحيي  مجموع  م  األهداف والتي يم،   ي
 المخرجلا  الوييييل و( التظييملي لاللوالل التماثلل التظييمليتحديد وتو يف ظوع ودرج  الع و  بي   -ٔ/ٙ

 .في مستشييا  جامع  المظوفي 
 المخرجلا  الوييييل ( وه التظييمليتحديد وتو يف ظوع ودرج  الع و  بي  التماثل التظييمي لالتشلاب -ٕ/ٙ

 ا  جامع  المظوفي .في مستشيي
المخرجلللا  ( والتظييميلل  تحديللد وتو لليف ظللوع ودرجللل  الع ولل  بللي  التماثللل التظييملللي لالعضللوي  -ٖ/ٙ

 في مستشييا  جامع  المظوفي . الويييي 

 أهًيخ انجحج -7
المخرجللا  فللي تع يلل  وتظميلل   التماثللل التظييملليدور التعللرف عللل  فللي بحللث ال ات،ملل  سهميلل  هللذ

 م  عد  جواظا سهمها ما يلي: بحثالسهمي  تظب  يد وبالتحد. الويييي 
  التماثللل التظييملليـلل التللي تظاوللل  دراسلل   الباحثلل عللل  حللد علللم ـلل  وللل  عللدد الدراسللا  األ،اديميلل  -ٔ/7

سللوال فللي ولللذل  يعتبلر هللذا البحللث بمثابل  محاوللل  م،مللل  للمحلاوال  األخللرى . المخرجلا  الوييييلل و
   .ب ي  خا   م ري بيئ  الالبيئ  العربي  ب ي  عام   وال

للدراسل  والتحليلل. وللذل  فلا    خ لبالالموضلوعا  مل   المخرجا  الويييي و  التماثل التظييمي  إ -ٕ/7
 وإضلاف مل  ظاحيل    المخرجلا  الوييييل و  التماثلل التظييمليحلاول إليلال الضلول علل  يالحالي بحث ال

ملل  ظاحيلل  سخللرى  ومل  ثللم ي،للو  لهللذا البحللث م،تبتظلا العربيلل   فلليعلميل  بسلليط  للدراسللا  الموجللود  
 سهمي  م  الظاحي  الظيري .

هظللا  حاجلل  إللل  إجللرال الم يللد ملل  األبحللاث والدراسللا  التظييميلل   وذللل  بغللرض اختبللار اآلثللار   إ -ٖ/7
عل  تسلع  إلل  ت ويلد المسلئولي    وم  ثم فا  الدراس  الحالي  التماثل التظييميتطبي  المترتب  عل  

األملر اللذي يعطل  سهميل  لهلذا البحلث مل    المخرجلا  الوييييل و التماثل التظييميبط بي  سهمي  الر
 الظاحي  التطبييي . 
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 ينهج انجحج -8

 فرضيبد انجحج -8/1
سبعلاد العدالل  س     فيد سيهلر  األدبيلا تماثل التظييميالظحو في ضول مراجع  الدراسا  السابي  

ع ول  س  هظلا  . ،ملا (Terzi et al., 2017لير علل  التماثلل التظييملي التظييمي  تلعا دورا  هاما  في التلأث
 ,.Callea et alل سللو  المواطظل  التظييملي واألدال اللويييي،ل م  ارتباط موجب  بي  التماثل التظييمي و

وجلود ع ول  غيلر مباشلر  بلي  التماثلل التظييملي والرضلا واللويييي بيظما سيهر  دراسل  سخلري  .(2016
بللي  سلللو  معظويلل  إللل  س  هظللا  ع ولل   وليللد تو للل  احللدي الدراسللا  .(Karanika et al., 2015ل

  .(Demir, 2015ل وعملي  التماثل التظييمي  التظييميالمواطظ  

والتماثللل التظييمللي  فللي المظيملل  ع ولل  ذا  دالللل  إح للائي  بللي  ال للراع البظللال،مللا س  هظللا  
بي  اليياد  الخادم  و،ل م  التماثل التظييمي وسلو  المواطظل  وجود ع و  و،ذل  سيضا   .(ٕ٘ٔٓ ال   ل

 .(Vondey, 2010ل  التظييمي
س  هظللا  ع ولل  هظللا  ارتبللاط إيجللابي بللي  لوييييلل   فيللد سيهللر  األدبيللا  للمخرجللا  اوبالظسللب  

بيظملا سيهلر   .(Manimegalai & Baral, 2018ل سظشلط  المسلرولي  االجتماعيل  والمخرجلا  الوييييل 

س  العميل والمشرف يرثرا  علي األدال الويييي؛ وس  ضعف العميل سو المشلرف يلردي إلل  دراس  سخري 
 ,.Arasli et alل تللدظي سخلل   المشللرف يللرثر سلللبا  علللي األدال الللوييييس  وضللعف األدال الللويييي. 

2018).  

  اللوييييرضلا لاالدعم التظييملي يلعلا دورا  هاملا  فلي تحييل  س   دراس  سخري إلي،ما سوضح  
  .(Cheng et al., 2016لتحسي  األدال الويييي وو ياد  درج  االلت ام تجاع المظيم   

تظميل  وتع يل   فيدور التماثل التظييمي اختبار وفي ضول مش،ل  وسهداف البحث والتي تتمثل في 
ب لياغ   الباحثل   واملفيلد . وللو لول إللي هلذا الهلدف في مستشييا  جامع  المظوفيل  المخرجا  الويييي 

بث ثلل  تللم ت للميم هللذا البحللث لي،للو  موجهللا  وليللد عللدد ملل  اليللروض البحثيلل  بغللرض اختبارهللا تجريبيللا . 
  .فرضيا  رئيسي 

المخرجلا  عللي ( اللوالل التظييمليل تماثل التظييميلل ليا هظا  تأثير ذو دالل  إح ائي : ويانفرضيخ األ

 .في مستشييا  جامع  المظوفي  الويييي 

للتماثللل التظييمللي لالتشللابه التظييمللي( علللي  للليا هظللا  تللأثير ذو دالللل  إح للائي : نفرضيييخ انخبةيييخا

 في مستشييا  جامع  المظوفي . المخرجا  الويييي 

( علللي التظييميلل  للتماثللل التظييمللي لالعضللوي  للليا هظللا  تللأثير ذو دالللل  إح للائي : انفرضيييخ انخبنخييخ

 امع  المظوفي .في مستشييا  ج المخرجا  الويييي 
 

 جمتًغ وػينخ انجحج -8/2
 المخرجلا  الوييييل ودورع في تظميل  وتع يل  ظيرا  أل  هذا البحث يهتم بدراس  التماثل التظييمي 

. ف   مجتم  البحث يتمثل في جمي  العلاملي  فلي مستشلييا  جامعل  المظوفيل . في مستشييا  جامع  المظوفي 
ميرد . وظيرا  للييلود الخا ل  بالوول  والت،ليل   فيلد  2ٖ2ٕجتم  البحث وليد بلغ العدد اإلجمالي لميردا  م

عللل  العيظلل  العشللوائي   الباحثلل   تيللرر االعتمللاد عللل  سسلللوا العيظللا  لجملل  البياظللا  األوليلل . وليللد اعتمللد
فيلد  الطبيي  في اختيار عدد الميردا  م  العاملي  في مستشييا  جامعل  المظوفيل . سملا بالظسلب  لحجلم العيظل  

 (:ٕٗٓٓتم تحديدها وذل  م  خ ل المعادل  التالي  لإدريا  
 

                        

                            n =                  
 

 
 

عظد  2ٙ,ٔ( حدود الخطأ المسموح به وهو Z( حجم مجتم  الدراس   لN( حجم العيظ   لnحيث ل
( خطلأ e%  لٓ٘التي تتوافر في الخا لي  محلل الدراسل  وهل   ( ظسب  عدد الميردا P%  ل2٘درج  ثي  

 %. وباستخدام المعادل  السابي  يتض  س  حجم العيظ : ٓ٘العيظ  المسموح به في تيدير الظسب  وه  
 
 

1-P)) P  ×2
 (Z) ×N  

 

1-P)) P  ×2
 (Z ) + Ne

 2
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 ميرد  2ٖٖ=                                                                               حجم العيظ  ل ( =
 

 

هللذا ويجللا اإلشللار  إللل  سظلله تللم الييللام بللالتو ي  الظسللبي لعيظلل  البحللث وذللل  فللي ضللول ظسللب  عللدد 
 العاملي  في مجتم  البحث. ويم،  توضي  ذل  م  خ ل الجدول التالي:

 (1جدول )
 توزيع مجتمع البحث

 يستشفيبد جبيؼخ ادلنىفيخ

 

ػذد 
 )*(انؼبيهني

 اننسجخ
 ادلئىيخ 

 حجى انؼينخ يف كم فئخ

 22% = 2ٕ×2ٖٖ %2ٕ 2ٕ٘ ألطبالا

 ٕٓٗ% = 7ٔ×2ٖٖ %7ٔ ٕٗٔٓ التمريض
 883% = 111×883 %111 9382 اإلجمالي

 .9112 المصدر: إدارة الموارد البشرية في مستشفيات جامعة المنوفية )*(     
 

  طريلل  وللوائم سسللمال علوليلد تللم اختيللار ميلردا  ،للل عيظلل  ملل  اليئلا  السللابي  بطرييلل  عشللوائي  
 (. ٕروم لجدول الويم،  توضي  خ ائ  ميردا  العيظ  م  خ ل  .ملي العا

 أسهىة وطريقخ مجغ انجيبةبد -8/3

ليللد اعتمللد هللذا البحللث عللل  سسلللوا االستي للال فللي جملل  البياظللا  األوليلل  التللي تتطلبهللا طبيعلل  
لمظوفيل  ظحلو الدراس . وتخلت  وائمل  االستي لال بلالتعرف علل  اتجاهلا  العلاملي  فلي مستشلييا  جامعل  ا

 .  م  ظاحي  سخري   والمخرجا  الويييي م  ظاحي  التماثل التظييمي
سسئل   حيلث يتعلل  السلرال ث ث  وف  ضول مش،ل  وسسئل  البحث  اشتمل  وائم  االستي ال عل  

بلالتعرف علل  المخرجلا  الوييييل   والسلرال  ظياألول بالتعرف عل  التماثل التظييمي  ويتعل  السرال الثلا
( وائمل  7ٕ٘%(  ل2ٔيتعلل  بالخ لائ  الديموجرافيل  للعلاملي . وليلد بلغل  ظسلب  اللردود حلوالي للثاللث ا

( تم تو يعها  وتعتبر هذع الظسب  للردود عاليل  جلدا   ويرجل  ذلل  إلل  االهتملام ال،بيلر مل  جاظلا 2ٖٖم  ل
 العاملي  في مستشييا  جامع  المظوفي  بموضوع الدراس  الحالي .

 اد انذراسخ وأسهىة قيبسهبيتغري -8/4
 انتًبحم انتنظيًي -8/4/1

،متغير مستيل. وليد اعتمد  الباحث  فلي ويلاا سبعلاد  التماثل التظييميليد تظاول هذا البحث دراس  
( OIQل  Cheney, 1982التماثلللللل التظييملللللي لاللللللوالل  والتشلللللابه  والعضلللللوي ( علللللل  مييلللللاا

Organizational Identification Questionnaire  وطورها(Johnson et al., 1999) . 
التماثلل التظييملي فلي فلي ويلاا  عتملد علل  األبعلاد السلابي توفي ضول ما تيدم  ف   الباحث  سوف 

الوالل التظييمي ( سراال . حيث تم وياا ٖٕويضم مجموع  م  األسئل  وعددها لمستشييا  جامع  المظوفي  
تسللع  علل  طريلل    العضللوي  سخيللرا  وسسللئل    سللبع ملل  خلل ل والتشللابه التظييمللي سسللئل   سللبع  عل  طريلل  

هذا ويجا اإلشار  إلل  سظله تلم ويلاا التماثلل التظييملي وذلل  عل  طريل  مييلاا لي،لر  للموافيل  سو  سسئل .
عدم الموافي   بحيث ي،و  ل،ل عبار  خمس  اختيارا  لإلجاب   وعلل  المستي ل  مظله س  يختلار االسلتجاب  

( يشلير إلل  علدم الموافيلل  ٔ( إلل  درجل  الموافيل  التاملل   واللروم ل٘يلث يشللير اللروم لالتلي تتظاسلا معله  ح
 المطلي   م  وجود درج  حيادي  في المظت ف.

 
 
 
 
 
 
 

 (ٓ٘.ٓ-ٔل ٓ٘.ٓ×  ٕ(2ٙ.ٔ) ×2ٖ2ٕ  
 

 (ٓ٘.ٓ-ٔل ٓ٘.ٓ× ٕ(2ٙ.ٔل +ٕ(٘ٓ.ٓ× ل2ٖ2ٕ
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 (9جدول )
 خصائص مفردات عينة الدراسة 

  ادلتغرياد
 اننسجخ انؼذد ثيبٌ انذميىجرافيخ

 انىظيفخ
 األطبال ٔٙٙ ٙٓ.ٗ% 

 2ٖ 2ٓٔ التمريض.ٙ% 

 %111 275 بياإلمج

 اننىع
 2.ٔٙ 7ٓٔ ذ،ر% 

 2ٖ ٘ٓٔ سظثي.ٕ% 

 %111 275 اإلمجبي

 احلبنخ االجتًبػيخ
 7.ٕٖ 2ٓ سع ا% 

 7ٙ 2٘ٔ مت ول.ٖ% 

 %111 275 اإلمجبي

 انؼًر

   2.ٕٔ ٓٙ سظ  ٖٓسول م% 

   2.ٓ٘ ٓٗٔ سظ  ٘ٗ-ٖٓم% 

   7ٕ 7٘ سظ  ٘ٗس،ثر م.ٖ% 

 %111 275 اإلمجبي

 يىيستىي انتؼه
  تعليم جامعي ٔٓٓ ٖٙ.ٗ% 

 7٘ٔ دراسا  عليا ٖٙ.ٙ% 

 %111 275 اإلمجبي

 اخلربح

   2.ٓٔ ٖٓ سظوا  ٘سول م% 

   سظوا  ٓٔ-٘م ٔ٘ٓ ٘ٗ.٘% 

   2٘ سظوا ٓٔس،ثر م ٖٗ.٘% 

 %111 275 اإلمجبي
 

 

 خرجبد انىظيفيخادل -8/4/2
 

اب . وليلد اعتملد  الباحثل  فلي ويللاا مخرجلا  الوييييلل  ،متغيلر تلالليلد تظلاول هلذا البحلث دراسل  
األدال اللللويييي  وسللللو،يا  المواطظللل    ووااللتللل ام التظييملللي  الرضلللا اللللوييييمخرجلللا  الوييييللل  لال

 ;Carmeli, 2003; Liu, 2004; Humphrey et al., 2007( عللي علد  دراسلا  سهمهلا التظييميل 

Williamson, 2007; . 

المخرجلا  الوييييل  عتملد علل  األبعلاد السلابي  فلي ويلاا توفي ضول ما تيدم  ف   الباحث  سلوف 
الرضللا ( سللراال . حيلث تلم ويلاا 7ٕويضللم مجموعل  مل  األسلئل  وعلددها لفلي مستشلييا  جامعل  المظوفيل  

األدال  وخملا عبلارا  لييلااالتظييملي   وتسلع  عبلارا  لييلاا االلتل امسسلئل   سربل  ع  طريل  الويييي 
وليد تم وياا المخرجا  الويييي  عل  طريل   سلو،يا  المواطظ  التظييمي  ااتسع  عبارا  لييالويييي  و

ميياا لي،ر  للموافي  سو عدم الموافي   بحيث ي،و  ل،ل عبار  خمس  اختيارا  لإلجاب  وعلل  المستي ل  
 مظه س  يختار االستجاب  التي تتظاسا معه. 

 
 

 أسبنيت حتهيم انجيبةبد واختجبر انفرضيبد -8/5
 

  مظهجيللل  معالجللل  بياظلللا  الدراسللل  علللل  بعلللض سسلللاليا التحليلللل المتلللوافر  فلللي التحليلللل اعتملللد
 فيما يلي: فروض البحث إح ائيا   اختبارتحليل البياظا  و  وتتمثل سساليا SPSSاإلح ائي 
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التماثللل سسلللوا معامللل االرتبللاط سليللا  وذللل  بغللرض التحيلل  ملل  درجلل  الثبللا  والثيلل  فللي مييللاا  -ٔ/٘/2
وليلد تلم اختيلار هلذا األسللوا اإلح لائي ظيلرا  لتر،يل ع . المخرجلا  الوييييل وميياا   التظييمي

 علي اختبار درج  التظاس  الداخلي بي  محتويا  الميياا الخاض  ل ختبار.  
 التماثلل التظييمليسسلوا تحليل االظحدار المتعدد  وذل  بغرض التحي  م  ظلوع وولو  الع ول  بلي   -ٕ/٘/2

 .  يييي المخرجا  الوو
-T  واختبللار   F-Testاالختبللارا  اإلح للائي  ليللروض البحللث  فيللد اشللتمل  عللل  اختبللار  ف  -ٖ/٘/7

Test  .الم احب  ألسلوا تحليل االظحدار المتعدد 
 

 ترييز وتفريغ وجتهيز انجيبةبد ألغراض انتحهيم  -9
ميلل  البياظللا : تر( ٔفللي لتلتلخ  خطللوا  إعللداد وتجهيلل  البياظللا  ألغلراض التحليللل اإلح للائي 

  فلي مستشلييا  جامعل  المظوفيل العلاملي  وود تم الييام بالترمي  ال  م للبياظا  التي اشلتمل عليهلا استي لال 
تيريغ البياظا : وود تم تيريغ البياظلا  يلدويا  فلي وائمل  مخ  ل  للذل  وبالشل،ل اللذي يتيل  مل  طرييل  ( ٕل

اظا  في الحاسا اآلللي: وولد تلم إدخلال ،افل  البياظلا  والتلي إدخال البي( ٖلإدخال البياظا  في الحاسا اآللي 
سب  تيريغها في الحاسا اآللي وذل  بعلد إتبلاع الخطلوا  ال  مل  لهلذع المرحلل  ،ملا هلي محلدد  فلي دليلل 

   وبذل  س بح  البياظا  جاه   ألغراض التحليل اإلح ائي.SPSSبرامة 

 ينبقشخ ةتبئج انتحهيم واختجبر انفروض -11
 

 تيييم االعتمادي  للمياييا -ٔ/ٓٔ

  المخرجا  الويييي سثر التماثل التظييمي علي  -ٕ/ٓٔ

 في مستشييا  جامع  المظوفي  المخرجا  الويييي سثر التماثل التظييمي لالوالل التظييمي( علي  -ٖ/ٓٔ

 ع  المظوفي في مستشييا  جام المخرجا  الويييي سثر التماثل التظييمي لالتشابه التظييمي( علي  -ٗ/ٓٔ

 في مستشييا  جامع  المظوفي  المخرجا  الويييي سثر التماثل التظييمي لالعضوي  التظييمي ( علي  -٘/ٓٔ

 تقييى االػتًبديخ نهًقبييس  -11/1
 

تمثللل  الخطللو  األوللل  فللي عمليلل  تحليللل البياظللا  األوليلل  الخا لل  لهللذا البحللث فللي محاوللل  تييلليم 
تيليل سخطال اليياا العشلوائي  مل  ظاحيل   و يلاد  ذل  بغرض االعتماد عليها  واالعتمادي  للمياييا التي تم 

 درج  الثبا  في المياييا المستخدم  م  ظاحي  سخرى. 

وليد تم استخدام سسلوا معامل االرتباط سليا باعتبارع س،ثر سساليا تحليل االعتمادي  دالل  فلي تييليم 
لخاضل  ل ختبلار  و،لذل  سيضلا  تحديلد ملدى تمثيلل بظلود المييلاا درج  التظاس  الداخلي بي  بظلود المييلاا ا

 للبظي  األساسي  المطلوا وياسها.

ووفيللا  للمبللادع العاملل  المتعليلل  باختبللار الميللاييا فللي البحللوث االجتماعيلل   فيللد تيللرر اسللتبعاد سي 
يظه وبلي  المتغيلرا  متغير م  المتغيرا  الخاضع  الختبار الثي  والذي يح ل عل  معامل ارتباط إجمالي ب

س  الحلدود الميبولل  لمعاملل سليلا يتلراوح ملا ،ملا  (.22ٙٔلإدريلا ٖٓ.ٓاألخرى في ظيا الميياا سولل مل  
وذلللل  وفيلللا  لمسلللتويا  االعتماديللل  المسلللتخدم  فلللي العللللوم االجتماعيللل  لإدريلللا   2ٓ.ٓإلللل   ٓٙ.ٓبلللي  

 (.  22ٖٔالمرس  

 المخرجلا  الوييييل لتماثلل التظييملي  وا  مييلاا تم تطبي  سسلوا االرتباط سليا عل  ،لل ملليد و
ول،ل مجموع  مل  المتغيلرا  التلي يت،لو  مظهلا المييلاا. وليلد   وذل  ب ور  إجمالي  للميياا الواحد ،،ل

تم فح  معام   االرتباط لجمي  المتغيرا  التي يت،و  مظها ،ل ميياا  و،ذل  معام   سليا ل،ل مييلاا 
المجموعا  التي يت،و  مظها عل  حد . ويم،ل  توضلي  درجل  االتسلا  اللداخلي إجمالي ول،ل مجموع  م  

 بي  محتويا  التماثل التظييمي باستخدام معامل االرتباط سليا وذل  م  خ ل الجدول التالي: 
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 ( 8جدول )
 تقييم درجة التناسق الداخلي ألبعاد التماثل التنظيمي باستخدام أسلوب معامل االرتباط ألفا 

 تماثل التنظيميال
 عدد

 العبارات
 معامل ألفا 

Alpha 

 2ٖٗ.ٓ 7 التظييمي الوالل 

 2ٖٗ.ٓ 7 التشابه التظييمي 

  2ٕٗ.ٓ 2 العضوي 
 272.ٓ ٖٕ المقياس اإلجمالي

 

م  خ ل الجدول الساب  يتض  س  ظتائة تحليل االعتمادي  سيهر  س  معاملل سليلا لمييلاا التماثلل 
وهو مرشر لدرج  عالي  م  االعتمادي . سو بمعظ  آخلر س  المييلاا الخاضل   272.ٓالتظييمي ،،ل حوالي 

 . في مستشييا  جامع  المظوفي ل ختبار يم،  االعتماد عليه في وياا التماثل التظييمي 
ويم،  توضي  درجل      فيد تم تطبي  سسلوا االرتباط سلياالمخرجا  الويييي سما بالظسب  لميياا 

باسلتخدام معاملل االرتبلاط سليلا وذلل  مل  خل ل الجلدول  المخرجا  الويييي   محتويا  االتسا  الداخلي بي
 التالي:

 ( 4جدول )
 باستخدام أسلوب معامل االرتباط ألفا  المخرجات الوظيفيةتقييم درجة التناسق الداخلي ألبعاد 

 المخرجات الوظيفية
 عدد

 العبارات
 معامل ألفا 

Alpha 

 2ٕٗ.ٓ ٗ الرضا الويييي 

 2ٖ7.ٓ 2 االلت ام التظييمي 

 2ٔٗ.ٓ ٘ األدال الويييي 

  22ٕ.ٓ 2 سلو،يا  المواطظ  التظييمي 
 

 2ٗ2.ٓ 7ٕ المقياس اإلجمالي
 

ملل  خلل ل الجللدول السللاب  يتضلل  س  ظتللائة تحليللل االعتماديلل  سيهللر  س  معامللل سليللا لمييللاا 
عتماديلل . سو بمعظلل  آخللر س  وهللو مرشللر لدرجلل  عاليلل  ملل  اال 2ٗ2.ٓ،،للل حللوالي  المخرجللا  الوييييلل 

فللي مستشللييا  جامعلل   المخرجللا  الوييييلل المييللاا الخاضلل  ل ختبللار يم،لل  االعتمللاد عليلله فللي ويللاا 
 . المظوفي 

 

  ادلخرجبد انىظيفيخأحر انتًبحم انتنظيًي ػهي  -11/2
 

لمخرجلا  اسثلر التماثلل التظييملي علل  ليد تم استخدام سسلوا تحليل االظحلدار المتعلدد للتحيل  مل  
جلدول الفي مستشييا  جامع  المظوفي . ويم،  توضي  معام   االرتبلاط بيظهملا وذلل  مل  خل ل  الويييي 
 التالي: 

 (5جدول )
  مستشفيات جامعة المنوفيةفي  المخرجات الوظيفيةوالتماثل التنظيمي معامالت االرتباط بين 

 المتغيرات

ٔ ٕ ٖ ٗ 

    ٔ الوالل التظييمي

   ٔ **227.ٓ ظييميالتشابه الت

  ٔ **272.ٓ **2ٖٕ.ٓ العضوي  التظييمي 

 ٔ **2ٖٙ.ٓ **72ٙ.ٓ **ٓ٘ٙ.ٓ المخرجا  الويييي 
 

والمخرجلا  الوييييل  التماثل التظييمي سبعاد م  خ ل الجدول الساب  يتض  س  هظا  ارتباط بي  
 في مستشييا  جامع  المظوفي . 
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لمتعدد وذل  بغرض التحي  م  سثر سبعاد التماثلل التظييملي وليد تم تطبي  سسلوا تحليل االظحدار ا
ب للور  إجماليلل . ويم،لل  توضللي  ظتللائة تطبيلل  سسلللوا تحليللل االظحللدار المتعللدد  المخرجللا  الوييييلل عللل  

 وذل  عل  الظحو التالي:  
 (6جذول رقم )

 المخرجات الوظيفيةالتماثل التنظيمي على أثر   

 

 ومن خالل الجدول السابق يتضح النتائج التالية:
سيهر  ظتائة سسلوا تحليل االظحدار المتعدد س  هظا  ع و  ذا  دالل  إح ائي  بي  التماثلل التظييملي  -ٔ

المظوفيلل . وس  هلللذع الع وللل  تمثلللل  لالللوالل التظييملللي( والمخرجلللا  الوييييلل  فلللي مستشلللييا  جامعللل 
 % لوفيا  لمعامل االرتباط المتعدد(.72ٙ

% لوفيللا  لمعامللل التحديللد( ملل  ٖٗٙس  التماثللل التظييمللي لالللوالل التظييمللي( يم،لل  س  تيسللر حللوالي  -ٕ
 التباي  ال،لي في مستوى المخرجا  الويييي  في مستشييا  جامع  المظوفي . 

حلدار المتعلدد س  متغيلرا  التماثلل التظييملي األ،ثلر تيسليرا  ل خلت ف سيهر  ظتائة سسلوا تحليل االظ -ٖ
(  7ٕٓ.ٓل اللوالل التظييملي(  و٘ٓٔ.ٓل التشلابه التظييمليفي مستوى المخرجا  الويييي  تتمثل فلي 

 (.ٙوذل  ،ما هو موض  في جدول روم ل
داللاة إحصاائية وفي ضوء ما تقدم فقد تقرر رفض فرض العدم القائل بأنه ليس هناا  تاأثير  و 

للتماثل التنظيمي علي المخرجات الوظيفية في مستشفيات جامعة المنوفية. ولقد تم قبول الفرض البديل، 
و ل  بعد أن أظهر نمو ج تحليل االنحدار المتعادد أن هناا  تاأثير للتماثال التنظيماي رمتغيار مساتقل علاي 

 1.11يااة عنااد مسااتو  داللااة إحصااائية المخرجااات الوظيفيااة رمتغياار تااابع فااي مستشاافيات جامعااة المنوف
 (.6)أنظر جدول رقم 

ب لور  إجماليل   فسلوف  المخرجلا  الوييييل سبعلاد التماثلل التظييملي علل  وبعد التحيل  مل  سثلر 
وذلل  مل  خل ل  المخرجا  الويييي التماثل التظييمي عل  ظتظاول بالتحليل التحي  م  سثر ،ل ،بعد م  سبعاد 

 حدار المتعدد. تطبي  سسلوا تحليل االظ
 
 

  ادلخرجبد انىظيفيخأحر انتًبحم انتنظيًي )انىالء انتنظيًي( ػهي  -11/3
لهللذع الدراسلل  األول يظللاوه هللذا الجلل ل ظتللائة التحليللل االح للائ  الخا لل  باإلجابلل  عللل  السللرال 

جامعلل  فللي مستشللييا   المخرجللا  الوييييلل علللي لالللوالل التظييمللي( والللذي يتعللل  بللأثر التماثللل التظييمللي 
 :ظ  علياألول م  فروض الدراس  والذي يض و. واختبار  ح  اليرالمظوفي 

 المخرجلا  الوييييل ليا هظا  تأثير ذو دالل  إح ائي  للتماثل التظييمي لاللوالل التظييملي( عللي 
 . في مستشييا  جامع  المظوفي 

لاللوالل اثلل التظييملي وليد تم تطبي  سسللوا تحليلل االظحلدار المتعلدد بغلرض التحيل  مل  سثلر التم
خل ل . ويم،  توضي  ظتائة تطبي  سسلوا تحليل االظحدار المتعلدد مل  المخرجا  الويييي علي التظييمي( 

 الجدول التالي:   
 

 التماثل التنظيمي متغيرات 
مل معا

 االنحدار
Beta 

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحديد
R2 

 7ٕٓ.ٓ التظييمي الوالل* 
ٓ.ٙ٘ٓ ٓ.ٕٕٗ 

 7ٔٙ.ٓ 72ٙ.ٓ **٘ٓ.ٔ التشابه التظييمي 

  7ٓٗ.ٓ 2ٖٙ.ٓ ٓٓٔ.ٓ العضوي 

  معامل االرتباط في الظموذلR   

  معامل التحديد في الظموذلR
2  

  ويم  ف المحسوب 

  درجا  الحري 

  ويم  ف الجدولي 
 ستوى الدالل  اإلح ائي م 

ٓ.72ٙ 
ٓ.ٖٙٗ 
ٔ٘ٙ.ٖ٘ٔ 

ٖ  ٕ7ٔ 
ٖ.72 
ٓ.ٓٓٓ 



 مية المخرجات الوظيفيةدور التماثل التنظيمي في تعزيز وتن

 - 022 -   0202المجلذ التاسع  العذد األول  يونيه   المجلة العلمية للذراسات والبحوث المالية  واإلدارية

 (2جذول رقم )
  المخرجات الوظيفيةعلي التماثل التنظيمي )الوالء التنظيمي( أثر   

 

 ومن خالل الجدول السابق يتضح النتائج التالية:
لل  إح لائي  بلي  التماثلل التظييملي سيهر  ظتائة سسلوا تحليل االظحدار المتعدد س  هظلا  ع ول  ذا  دال -ٔ

% لوفيلللا  لمعاملللل االرتبلللاط 7ٗٓ. وس  هلللذع الع وللل  تمثلللل المخرجلللا  الوييييللل لاللللوالل التظييملللي( و
 المتعدد(.

% لوفيلا  لمعاملل التحديلد( مل  التبلاي  2ٗ٘س  التماثل التظييمي لالوالل التظييمي( يم،  س  تيسر حوالي  -ٕ
 . في مستشييا  جامع  المظوفي  ي المخرجا  الويييال،لي في مستوى 

سيهر  ظتلائة سسللوا تحليلل االظحلدار المتعلدد س  متغيلرا  التماثلل التظييملي لاللوالل التظييملي( األ،ثلر  -ٖ
المستشليي  عسشلعر بلوالئي المسلتمر ظحلو هلذتتمثل فلي  المخرجا  الويييي تيسيرا  ل خت ف في مستوى 

 اوإظجا ا  المستشليي فخلر للعلاملي  فيهل(  72ٗ.ٓتشيي لستضاي  عظدما يظتيد اآلخرو  المس(  7ٔٙ.ٓل
 (.7ذل  ،ما هو موض  في جدول روم لو  (2ٕٕ.ٓل

وفي ضوء ما تقدم فقد تقرر رفض فرض العدم القائل بأنه ليس هناا  تاأثير  و داللاة إحصاائية 
. ولقاد تام فياةفاي مستشافيات جامعاة المنو المخرجات الوظيفياةللتماثل التنظيمي )الوالء التنظيمي( علي 

قبول الفرض البديل، و ل  بعد أن أظهر نمو ج تحليل االنحدار المتعادد أن هناا  تاأثير للتماثال التنظيماي 
 فاي مستشافيات جامعاة المنوفياةرمتغير تابع  المخرجات الوظيفية)الوالء التنظيمي( رمتغير مستقل علي 

 (.7)أنظر جدول رقم  1.11عند مستو  داللة إحصائية 

  ادلخرجبد انىظيفيخانتًبحم انتنظيًي )انتشبثه انتنظيًي( ػهي حر أ -11/4
لهللذع الدراسلل  الثللاظي يظللاوه هللذا الجلل ل ظتللائة التحليللل االح للائ  الخا لل  باإلجابلل  عللل  السللرال 

فللي مستشللييا  جامعلل   المخرجللا  الوييييلل علللي التظييمللي(  التشللابهلوالللذي يتعللل  بللأثر التماثللل التظييمللي 
 :م  فروض الدراس  والذي يظ  علي الثاظيض وار  ح  اليرالمظوفي . واختب

في  المخرجات الوظيفيةعلي التنظيمي( التشابه ) ليس هناك تأثير ذو داللة إحصائية للتماثل التنظيمي
 .مستشفيات جامعة المنوفية

 تشللابهلالتللم تطبيلل  سسلللوا تحليللل االظحللدار المتعللدد بغللرض التحيلل  ملل  سثللر التماثللل التظييمللي 
خل ل . ويم،  توضي  ظتائة تطبي  سسلوا تحليل االظحدار المتعلدد مل  المخرجا  الويييي علي ظييمي( الت

 الجدول التالي:   
 
 
 
 

 التماثل التنظيمي )الوالء التنظيمي(متغيرات 

 (المخرجات الوظيفيةألرثر تأثيراً في )ا

معامل 
 االنحدار
Beta 

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحديد

R
2

 
 2ٖٗ.ٓ 7ٖ٘.ٓ 72ٓ.ٓ سمام اآلخري . اسداف  ع  المستشيي وسياساته .ٔ
 2ٖ٘.ٓ ٕٔٙ.ٓ **72ٗ.ٓ ستضاي  عظدما يظتيد اآلخرو  المستشيي. .ٕ

 ٕٗ٘.ٓ ٗٓ٘.ٓ **2ٕٕ.ٓ .اإظجا ا  المستشيي فخر للعاملي  فيه .ٖ
 ٓٙٓ.ٓ ٕ٘ٗ.ٓ 2ٓٓ.ٓ ستحدث إل  اآلخري  ع  مشاري  المستشيي. .ٗ
 27ٗ.ٓ 22ٙ.ٓ **7ٔٙ.ٓ المستشيي.   عسشعر بوالئي المستمر ظحو هذ .٘
 ٕٖٙ.ٓ 7ٔ٘.ٓ 2ٙٔ.ٓ سفخر بأ  س،و  عضو م  العاملي  في المستشيي. .ٙ
 72ٖ.ٓ ٘ٔٙ.ٓ ٖٗٔ.ٓ المستشيي. عسهـتم بمسـتيبل هـذ .7
 ي الظموذل معامل االرتباط فR   
  معامل التحديد في الظموذلR

2  
  ويم  ف المحسوب 
  درجا  الحري 
  ويم  ف الجدولي 
  مستوى الدالل  اإلح ائي 

ٓ.7ٗٓ 
ٓ.٘ٗ2 
ٗٙ.ٕٕ٘ 

7  ٕٙ7 
ٕ.ٖٙ 
ٓ.ٓٓٓ 
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 (2جذول رقم )

  المخرجات الوظيفيةعلي التماثل التنظيمي )التشابه التنظيمي( أثر   

 وم  خ ل الجدول الساب  يتض  الظتائة التالي :
ع و  ذا  دالل  إح ائي  بي  التماثلل التظييملي  سيهر  ظتائة سسلوا تحليل االظحدار المتعدد س  هظا  -ٔ

% لوفيللا  لمعامللل االرتبللاط 2ٓٙ. وس  هللذع الع ولل  تمثللل المخرجللا  الوييييلل لالتشللابه التظييمللي( و
 المتعدد(.

% لوفيللا  لمعامللل التحديللد( ملل  2ٕٔس  التماثللل التظييمللي لالتشللابه التظييمللي( يم،لل  س  تيسللر حللوالي  -ٕ
 . في مستشييا  جامع  المظوفي  المخرجا  الويييي التباي  ال،لي في مستوى 

سيهر  ظتائة سسلوا تحليل االظحدار المتعدد س  متغيرا  التماثل التظييملي لالتشلابه التظييملي( األ،ثلر  -ٖ
سعمللل فللي المستشلليي ملل  سجللل تحييللـ  تتمثللل فللي  المخرجللا  الوييييلل تيسلليرا  ل خللت ف فللي مسللتوى 

اتخلذ وراراتلي متجظبلا  (  2ٕٓ.ٓل شليي تماثلل توجهلاتي وتطلعلاتيإ   ور  المست(  272.ٓل رسالتها
 (.2وذل  ،ما هو موض  في جدول روم ل(  7ٖٔ.ٓل ما يرثر سلبا  عل  المستشيي

وفي ضوء ما تقدم فقد تقرر رفض فرض العدم القائل بأنه ليس هناا  تاأثير  و داللاة إحصاائية 
. ولقاد تام في مستشفيات جامعة المنوفياة ات الوظيفيةالمخرجللتماثل التنظيمي )التشابه التنظيمي( علي 

قبول الفرض البديل، و ل  بعد أن أظهر نمو ج تحليل االنحدار المتعادد أن هناا  تاأثير للتماثال التنظيماي 
رمتغيار تاابع عناد مساتو  داللاة إحصاائية  المخرجاات الوظيفياة)التشابه التنظيمي( رمتغير مستقل علاي 

 .(3)أنظر جدول رقم  1.11
 

 ادلخرجبد انىظيفيخأحر انتًبحم انتنظيًي )انؼضىيخ انتنظيًيخ( ػهي  -11/5
لهللذع الدراسلل  الثالللث يظللاوه هللذا الجلل ل ظتللائة التحليللل االح للائ  الخا لل  باإلجابلل  عللل  السللرال 

فلي مستشلييا  جامعل  المظوفيل .  المخرجلا  الوييييل عللي لالعضلوي ( والذي يتعل  بأثر التماثلل التظييملي 
 :الثالث م  فروض الدراس  والذي يظ  عليض وبار  ح  اليرواخت

 المخرجيات الوظيفيية( عليي ةالتنظيمي عضويةالليس هناك تأثير ذو داللة إحصائية للتماثل التنظيمي )
 في مستشفيات جامعة المنوفية. 

العضللوي  لتللم تطبيلل  سسلللوا تحليللل االظحللدار المتعللدد بغللرض التحيلل  ملل  سثللر التماثللل التظييمللي 
خل ل . ويم،  توضي  ظتائة تطبي  سسلوا تحليل االظحدار المتعلدد مل  المخرجا  الويييي علي ( التظييمي 

 الجدول التالي:   
 
 
 

 التماثل التنظيمي )التشابه التنظيمي(متغيرات 

 

 (المخرجات الوظيفية)األرثر تأثيراً في 

معامل 
 االنحدار
Beta 

معامل 
 االرتباط

R 

 معامل
 التحديد

R
2

 

 2ٔ٘.ٓ 7ٙ2.ٓ 72ٓ.ٓ .اسبذل سو   جهدي حت  يحي  المستشيي سهدافه .ٔ
 7ٕٓ.ٓ 2ٗ2.ٓ **272.ٓ .اسعمل في المستشيي م  سجل تحييـ  رسالته .ٕ

 72ٖ.ٓ ٘ٔٙ.ٓ **2ٕٓ.ٓ إ   ور  المستشيي تماثل توجهاتي وتطلعاتي. .ٖ
 7ٖ٘.ٓ ٖٔٙ.ٓ *7ٖٔ.ٓ اتخذ وراراتي متجظبا  ما يرثر سلبا  عل  المستشيي. .ٗ

 ٖٕٙ.ٓ 2ٙٗ.ٓ 2٘ٓ.ٓ س  مش،   المستشيي هي مش، تي الشخ ي . .٘
 2ٓٗ.ٓ 7ٓٓ.ٓ ٔٓٔ.ٓ سواف  عل  سياسا  المستشيي في شروظي الخا  . .ٙ
 22ٗ.ٓ 22ٙ.ٓ 2ٙٓ.ٓ س  ويمي وويم المستشيي متشابه  إل  حد ،بير. .7
 مل االرتباط في الظموذل معاR   
  معامل التحديد في الظموذلR

2  
  ويم  ف المحسوب 

  درجا  الحري 
  ويم  ف الجدولي 
  مستوى الدالل  اإلح ائي 

ٓ.2٘2 
ٓ.7ٖ2 
ٔٓ7.ٗٔٗ 

7  ٕٙ7 
ٕ.ٖٙ 
ٓ.ٓٓٓ 



 مية المخرجات الوظيفيةدور التماثل التنظيمي في تعزيز وتن

 - 022 -   0202المجلذ التاسع  العذد األول  يونيه   المجلة العلمية للذراسات والبحوث المالية  واإلدارية

 
 (2جذول رقم )

  المخرجات الوظيفيةعلي التماثل التنظيمي )العضوية( أثر   

 لسابق يتضح النتائج التالية:ومن خالل الجدول ا
 

سيهر  ظتائة سسلوا تحليل االظحلدار المتعلدد س  هظلا  ع ول  ذا  داللل  إح لائي  بلي  التماثلل التظييملي  -ٔ
 % لوفيا  لمعامل االرتباط المتعدد(.2٘2. وس  هذع الع و  تمثل المخرجا  الويييي لالعضوي ( و

% لوفيلا  لمعاملل التحديلد( مل  التبلاي  ال،للي 7ٖ7والي س  التماثل التظييمي لالعضوي ( يم،  س  ييسلر حل -ٕ
 . في مستشييا  جامع  المظوفي  المخرجا  الويييي في مستوى 

سيهلر  ظتلائة سسللوا تحليلل االظحلدار المتعلدد س  متغيلرا  التماثلل التظييملي لالعضلوي ( األ،ثلر تيسليرا   -ٖ
 ( ٖٖ٘.ٓل تهتلـم بل  اهتملـاما  ،بيلرا   س  المستشلييتتمثلل فلي  المخرجلا  الوييييل ل خت ف في مسلتوى 

تتماثللل خططللي للمسللتيبل ملل  خطللط (  ٓٙٗ.ٓل سشللعر بسللرور ،بيللر  ألظللي سعمللل فللي هللذع المستشلليي
  وذلل  ،ملا هلو موضل  فلي (22ٔ.ٓل سستطي  و ف المستشيي بأظها سسر  ،بيلر  ( ٕٓٔ.ٓل المستشيي

 (.2جدول روم ل
ائل بأنه ليس هناا  تاأثير  و داللاة إحصاائية وفي ضوء ما تقدم فقد تقرر رفض فرض العدم الق

. ولقاد تام قباول فاي مستشافيات جامعاة المنوفياة المخرجاات الوظيفياةللتماثل التنظيمي )العضوية( علاي 
الفاارض البااديل، و لاا  بعااد أن أظهاار نمااو ج تحلياال االنحاادار المتعاادد أن هنااا  تااأثير للتماثاال التنظيمااي 

 1.11رمتغيار تااابع عناد مسااتو  داللاة إحصااائية  ت الوظيفيااةالمخرجاا)العضاوية( رمتغياار مساتقل علااي 
 (.2)أنظر جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 التماثل التنظيمي )العضوية(متغيرات 

 

 

 (فيةالمخرجات الوظي)األرثر تأثيراً في 

معامل 
 االنحدار
Beta 
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 االرتباط

R 
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2

 

 ٕ٘ٗ.ٓ ٕ٘ٙ.ٓ **ٓٙٗ.ٓ المستشيي. عسشعر بسرور ،بير  ألظي سعمل في هذ .ٔ

 22ٖ.ٓ ٖٕٙ.ٓ ٕٖٔ.ٓ لدّي اظتمال للمستشيي الـتي سعمل فيها. .ٕ

 ٖٓٓ.ٓ 2ٗ٘.ٓ **ٕٓٔ.ٓ تتماثل خططي للمستيبل م  خطط المستشيي. .ٖ

 ٕٗ٘.ٓ ٗٓ٘.ٓ **22ٔ.ٓ تشيي بأظها سسر  ،بير .سستطي  و ف المس .ٗ

 7ٗٔ.ٓ 2ٔٗ.ٓ ٕ٘ٓ.ٓ هظا  مواوف مشتر،  م  العاملي  بالمستشيي. .٘

 ٖٔٔ.ٓ ٕٖٙ.ٓ ٕٔ٘.ٓ سحدد هويـتي بسهوله م  خـ ل المستشيي. .ٙ

 2ٔٗ.ٓ 7ٗٙ.ٓ ٕٗٔ.ٓ آمل س  استمر في العمل في المستشيي. .7

 ٖٗ٘.ٓ 7ٖٔ.ٓ **ٖٖ٘.ٓ هتـم ب  اهتمـاما  ،بيرا .تس  المستشيي  .2

 72ٖ.ٓ ٘ٔٙ.ٓ ٕٕ٘.ٓ سعمل في المستشيي  وسظا م  المستشيي. .2

  معامل االرتباط في الظموذلR   

  معامل التحديد في الظموذلR
2  

  ويم  ف المحسوب 

  درجا  الحري 

  ويم  ف الجدولي 

  مستوى الدالل  اإلح ائي 

ٓ.72ٔ 
ٓ.ٙٔٓ 
ٗٙ.ٔٗ2 

2  ٕٙ٘ 
ٕ.ٗٓ 
ٓ.ٓٓٓ 
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 ةتبئج انذراسخ -11
  المخرجلا  الوييييل ولاللوالل التظييملي( توجد ع ول  ذا  داللل  إح لائي  بلي  سبعلاد التماثلل التظييملي  .ٔ

التماثللل التظييمللي لالللوالل اد وذللل  بعللد س  سيهللر ظمللوذل تحليللل االظحللدار المتعللدد س  هظللا  تللأثير ألبعلل
 .في مستشييا  جامع  المظوفي ،متغير تاب   المخرجا  الويييي ،متغير مستيل علي التظييمي( 

  المخرجلا  الوييييل توجد ع و  ذا  دالل  إح لائي  بلي  سبعلاد التماثلل التظييملي لالتشلابه التظييملي( و .ٕ
التماثللل التظييمللي لالتشللابه هظللا  تللأثير ألبعللاد  وذللل  بعللد س  سيهللر ظمللوذل تحليللل االظحللدار المتعللدد س 

 ،متغير تاب  في مستشييا  جامع  المظوفي . المخرجا  الويييي ،متغير مستيل علي  التظييمي(

  المخرجلا  الوييييل ( والتظييميل  توجد ع و  ذا  دالل  إح ائي  بي  سبعاد التماثل التظييمي لالعضوي  .ٖ
 التماثللل التظييمللي لالعضللوي الظحللدار المتعللدد س  هظللا  تللأثير ألبعللاد وذللل  بعللد س  سيهللر ظمللوذل تحليللل ا

 ،متغير تاب  في مستشييا  جامع  المظوفي . المخرجا  الويييي ،متغير مستيل علي ( التظييمي 

 انتىصيبد  -12
إلل  مجموعل  مل  التو ليا   ويم،ل  تلخلي  سهلم هلذع  الباحثل   في ضول الظتائة السابي   اظتهىل

 ذل  عل  الظحو التالي:التو يا  و

ب ياد  االهتمام بالعاملي  وذل  م  خ ل التعرف علل   في مستشييا  جامع  المظوفي س  ييوم المسئولي   .ٔ
رغباتهم واحتياجاتهم والعمل عل  تحيييها بما يتظاسا م  سهلدافها وذلل  مل  سجلل تحسلي  عمليل  التماثلل 

 التظييمي بها.

  ويم،ل  تحييلل  ذلل  مل  خلل ل المخرجلا  الوييييل ظميل  فللر  ضلرور  اسلتثمار اللتعلم فللي تع يل  وت .ٕ
تشجي  اإلدار  العليا لعملي  التعلم ذاتها  وفت  وظوا  االت ال  وتشجي  ف،ر  العملل الجملاعي   وتم،لي  

 العاملي  م  سدال المهام الم،ليي  بها.

تهم ورغبلاتهم بشل،ل دوري  ياد  االهتمام بالعاملي  في مستشييا  جامع  المظوفي   والتعرف عل  حاجلا .ٖ
لتحيي  وإشباع المم،  مظها  وس  تيلوم الييلادا  اإلداريل  بتوضلي  األهلداف التلي يسلع  المستشليي إلل  

 تحيييها  وس  تعمل عل  إشرا  العاملي  في تحديدها ووضعها.

فللي مستشللييا  جامعلل  ت للميم وتظييللذ مجموعلل  ملل  البللرامة التدريبيلل  المتخ  لل  ل،افلل  المسللئولي   .ٗ
  ويم،ل  س  يلتم ذلل  مل  خل ل تظميل  اللوعي للدى الييلادا  اإلداريل  بميهلوم وسهميل  ومجلاال  لمظوفيل ا

التماثل التظييمي وآثارع االيجابي   حيث س  التماثل التظييملي يسلاهم بدرجل  ،بيلر  فلي االرتيلال بمسلتوى 
لت ام ظحو العمل بها  و يلاد    و ياد  درج  االللمستشييالطموح لدى العاملي   و ياد  االظتمال والوالل 

درجل  التماسل   والتعللاو   والمشلار،   والتظسللي   وسلهول  عمليل  االت للال فيملا بيللظهم  و يلاد  درجلل  
  واإلسللهام اليعللال فللي تحييلل  سهدافلله  والعمللل ل للالحه  والرغبلل  فللي المستشلليياالرتبللاط بيلليم وسهللداف 

لمبذول في العمل  واظخياض معلدل دورا  العملل  العضوي  فيه  واالستمرار في خدمته  و ياد  الجهد ا
 و ياد  مستوى الرضا الويييي  وتعمي  سلو  المواطظ  التظييمي  وبالتالي تحسي  األدال الويييي.   

ب ياد  مستوى التماثل التظييمي للدى العلاملي   ويم،ل   في مستشييا  جامع  المظوفي س  ييوم المسئولي   .٘
لعلللاملي  للمشلللار،  فلللي  لللظ  اليلللرار وذلللل  مللل  خللل ل تيلللديم آرائهلللم س  يلللتم ذلللل  مللل  خللل ل دعلللو  ا

وميترحاتهم  حيث س  عملي  المشار،  في  ظ  اليرار تضيي عليه  لي  الواوعيل   وتخلل  اللداف  للديهم 
 .المستشييلتظييذ اليرار بجدي  ظيرا  لشعورهم بأ  اليرار هو ورارهم عل  مستوى 

ظحللو تللدعيم التماثللل التظييمللي بللي  العللاملي      جامعلل  المظوفيلل فللي مستشلليياتوجيلله اهتمللام المسللئولي   .ٙ
ويم،للل  س  يلللتم ذلللل  مللل  خللل ل الليلللالا  المسلللتمر  واالجتماعلللا   وممارسللل  األظشلللط  االجتماعيللل  

 والترفيهي   األمر الذي يردي إل   ياد  التماس  والترابط بي  العاملي  وخل  اليعالي  فيما بيظهم.

ظحلو المحافيل  علل  مسلتوى التماثلل التظييملي   في مستشلييا  جامعل  المظوفيل   توجيه اهتمام المسئولي .7
ويم،  س  يتم ذل  م  خ ل تهيئ  يروف العمل  وإتباع سسلوا الحواف  سوال ،اظ  ماديل  سو معظويل   
وت للميم سظيملل  الحللواف  المشللروط  بللاألدال  ظيللرا  أل  الحللواف  تلعللا دورا  هامللا  فللي المحافيلل  عللل  

التماثللل التظييمللي ملل  ظاحيلل   والتللأثير بشلل،ل ايجللابي عللل  مسللتوى األدال الللويييي ملل  ظاحيلل   مسللتوى
 سخرى.
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 انجحىث ادلستقجهيخ ادلقرتحخ  -13
 

الييلاد  بالرغم م  س  البحث الحلالي حلاول ال،شلف عل  دور التماثلل التظييملي ،متغيلر وسليط بلي  
  إال س  ظطلللا  هلللذا البحلللث واألسلللاليا ظوفيللل فلللي مستشلللييا  جامعللل  الم المخرجلللا  الوييييللل و الروحيللل 

المستخدم  فيها والظتائة التي تو ل  إليها تشير إل  وجود مجاال  لدراسا  سخرى مسلتيبلي  ال تيلل سهميل  
( ٕ  لوالتماثلل التظييملي الع ول  بلي  الييلاد  الروحيل ( ٔفي هذا ال لدد. ومل  بلي  هلذع المجلاال  البحثيل  ل

( ٖلالتميل  التظييملي ( الع ول  بلي  الييلاد  الروحيل  ٖو ل المخرجلا  الوييييل وروحيل  الع و  بي  اليياد  ال
( ٘لالع ول  بلي  الييلاد  الروحيل  والرشلاو  التظييميل  ( ٗواو  اليياد  الروحيل  فلي وطلاع البظلو  الم لري  ل

 سثر التماثل التظييمي عل  دورا  العمل.
 

 

 ادلراجغ انؼرثيخ
 (  بيرو   دار  ادر.ٖٔالعرا  المجلد ل (. لسا ٖٕٓٓاب  مظيور ل

(. بحللوث التسللوي  سسللاليا الييللاا والتحليللل واختبللار اليللروض  الللدار ٕٗٓٓإدريللا  ثابلل  عبللد الللرحم  ل

 الجامعي   اإلس،ظدري .

(. سثر العدال  التظييمي  في بلور  التماثل التظييمي في المرسسلا  العامل  2ٕٓٓالبشايش   سامر عبد المجيد ل

 .ٖٙ-ٔي : دراس  ميداظي   المجل  األردظي  في إدار  األعمال  المجلد الراب   العدد الراب    األردظ

 المرسسلا  فلي التظييملي بللور  التماثلل فلي التظييميل  العدالل  سثلر ( 2ٕٓٓسلامر عبلد المجيلد ل البشايشل  

 .ٓٙٗ-7ٕٗ    ٕ العدد  ٗ المجلد األعمال  إدار  في األردظي  األردظي   المجل 

(. سثلر المشلار،  المدر،ل  والمرغوبل  فلي بللور  ٕٙٓٓالحوامد   ظضال  ال   اليرال   سروى عبلد السل م ل

التماثللل التظييمللي ملل  وجهلل  ظيللر سعضللال هيئلل  التللدريا فللي الجامعللا  األردظيلل  الرسللمي   المجللل  

 األردظي  في إدار  األعمال  المجلد الثاظي  العدد الثالث.

( سثللر التماثلل التظييمللي فللي دافعيلل  العملل  مجللل  الجامعلل  اإلسلل مي  للدراسللا  ٕٙٔٓالشلواور   طلله سللالم ل

 .ٔٗٔ-ٕٓٔ(    ٔلٕٗاالوت ادي  واإلداري   العدد 

(. األدال الللويييي للللدى سعضلللال الهيئللل  التدريسللي  فلللي الجامعلللا  األردظيللل  2ٕٓٓال للراير   خاللللد سحملللد ل

ميبلول للظشلر فلي مجلل  دمشل  للعللوم التربويلل  الرسلمي  مل  وجهله ظيلر ررسلال األوسلام فيهلا  بحللث 

 .2ٕٓٓ/ٙ/ٔٔبتاريخ 

الثي  التظييمي  و تأثيرها عل  مخرجا  العمل : دراسل  تطبيييل  (. ٕٓٔٓل عبدالسمي   جمال عبدالحميد علي

،ليلل   -جامعلل  عللي  شللما   المجللل  العلميلل  ل وت للاد والتجللار   عللل  العللاملي  بجامعلل  بظللي سللويف

 .7ٔ-ٖٖ   التجار 

. سثللر المشللار،  فللي بلللور  التماثللل التظييمللي  رسللال  ماجسللتير غيللر (ٕ٘ٓٓاليراللل   سروى عبللد السلل م ل

 مظشور   جامع  مرت   األرد .

 ادلراجغ األجنجيخ
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