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 تمهيد:
 -وىويااتيم ثقافااتيم اخاتف  عما  - األفاراد فيياا يتفاعل اجتماعية كيانات والشركات المنظمات تعد

 الجوىرياة وخصائصايا المنظماة لماىية األفراد إدراك فإن لذا المرجوة؛ األىدا  لتحقيق البعض بعضيم مع
 إحساساايم وتعميااق بمنظماااتيم األفااراد ربااط بيااا يااتم التاا  العمميااة ىاا  اليويااة ألن ؛ممحااة ضاارورة والمسااتمرة
 تمثال ألنياا الثقافياة ومرتكزاتياا اليوياة عم  الحفاظ إل  الشركات تسع  ذلك أجل من ومميزاتيا، بنجاحاتيا

 ميا.داخ األفراد فخر ومصدر تيانكينو 
 تميزىاا جيادة ىوياة وترسيخ لبناء جاىدة تسع  الت  االقتصادية المؤسسات من االتصاالت وشركات

 الداخمياااة الجمااااىير تأيياااد زياااادة أجااال مااان المجاااال؛ نفاااس فااا  معياااا المتنافساااة الشاااركات مااان غيرىاااا عااان
 لياا، الاداخم  االساتقرار وتحقياق ياأعمال كافة تجاه والوالء واالنتماء االلتزام قيم وتدعيم ،وأىدافيا لسياساتيا

 صاورتيا عما  الحفااظب الشاركات معظام اىتماام ظال فا  خاصاة الشاركات، مان الكثيار شاأن ذلاك ف  شأنيا
غفال فقط، الخارجية جماىيرىا أمام  .الشركة داخل نيالعامم الداخمية الجماىير وا 

 اتصااالية سياسااة تبناا  ماان ليااا بااد ال ؛المتمياازة التنظيميااة واليويااة المكانااة ىااذه شااركة أي حقااقت ولكاا 
 ىاذه تصبح حت  داخميا لمتنظيم ثقافة وتبن  المختمفة، لجماىيرىا المرجعية واألطر الثقافية الخمفيات تراع 
 يتمياز القطااع ىاذا أنّ  خاصاةً  ،غيرىاا عان وتميزىاا بياا تنفارد التا  الشاركة سامات إحدى الزمن عبر الثقافة
 فرصاة مان يزيادمماا  الشاركات؛ لياذه التنظيما  الييكال داخال قيادياة وظائ  ف  تعمل أجنبية عمالةٍ  بوجود
 العمالااااة أن كمااااا المسااااتمرة، واتصاااااالتيم تفاااااعفتيم خاااافل الداخميااااة الجماااااىير وىويااااة ثقافااااة عماااا  تأثيرىااااا

   لآلخر. تقبميم ومدى األفراد تفكير طريقة  ف تؤثر مختمفة ثقافية وبيئات خمفيات من تأت  ذاتيا المصرية
 والسااموك التفكياار وحاادة لزيااادة فرصااة وفرتاا الشااركات ىااذه داخاال اليويااة تشااكيل كيفيااة معرفااة فااإن لااذا

 تتاادفق التا  األشااياء مان اليويااة أن خاصاة ليااا، والتفاان  واالنتماااء الاوالء زيااادة وكاذا الشااركة، داخال لؤلفاراد
 يصادر فعال أو قاول لكال األساسا  المنطماق تكاون ثام االجتمااع ، والتبادل التفاعل عمميات عبر الشعوريا

   األشخاص. عن
                                                            

 ،زىرجامعة األكمية الدراسات اإلسفمية والعربية بنات،  مدرس، قسم الصحافة واإلعفم. 
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 :السابقة الدراسات

 وجيااة ماان الااداخل ماان لعماا بحااث :التنظيميااة اليويااة بناااء" بعنااوان دراسااتيا فاا  (أتيناازا )كريسااتين أوضااحت -
 عما أن أعضااء التنظايم يعتمادون  اآلتا : فا  مفمحياا تاتمخص التنظيمياة اليوياة اءبنا أن "المؤسس نظر

 القيااادات ثاام المشااروع، تكااوين بدايااة عنااد تُثااار التاا  التساااؤالت خاافل ماان المنظمااة ىويااة فياام فاا  المؤسااس
(Atienza, 2017) المنظمااة داخاال والمناقشااة بااالحوار التنظيميااة اليويااة تنتقاال ثاام ،تيااوممارساا

 وفاا  ،(1)
 دراساة ..التعميمياة المنظماات فا  التنظيمياة اليوية تكوين" بعنوان دراسة نيبارد( )إيريك أجرىنفسو  السياق
 اليوياة تكاوين أن لاو وظيار تكوينيا، عم  المؤثرة والعوامل OI التنظيمية اليوية توثيق عم  وتركز ،"حالة

 إطاااار فااا  التنظيمياااة اليوياااة تظيااار كماااا ،يااااوأنماط المنظماااة بقياااادة الخاصاااة بالُمااادركات يتاااأثر التنظيمياااة
 (2).(Nippard, 2013) عزليا بصعوبة تتسم والت  عيةالمرج العوامل من مجموعة

 والتااا  )سانشااايز(، لرؤياااة وفًقاااا بالثقافاااة وتتاااأثران تتشاااكفن، و فردياااةال باليوياااة التنظيمياااة اليوياااة وتااارتبط -
 ىوياااة تشاااكيل فااا  سااااعدت التااا  القصاااص مااان كاااذلكو  ،األعضااااءو  المؤسساااين رؤياااة مااان استخمصاااتيا

 اليوياة تغيار ماع تتغيارُ  المنظماة داخال لؤلعضاء الفردية اليويات أن والحظت األفراد، وىويات المنظمة
 الطااار  فااا  غيااارٌ ت عناااو ينااات  الطااارفين أحاااد ىوياااة فااا  التغيااار أن بمعنااا  ،باااالعكس والعكاااس التنظيمياااة،

 (3).(Sanchez, 2015) لمشركة ميم اليويتين بين والترابط قوية، بينيما عفقةفال اآلخر،

 تاااأثير فيااامل ،"واليوياااة التنظيمياااة الصاااورة عمااا  الثقافاااة أثااار" بعناااوان دراساااة وآخااارون( )بينجاااول جااارىوأ -
 خاافل ماان عالميااة أدويااة لشااركة إقميماا  مكتااب داخاال والصااورة التنظيميااة اليويااة مسااتوى عماا  الثقافااة
 اليوياة مساتوى عما  ياؤثر الثقافاة ناوع أن إلا  وتوصامت عمافء،وال والمادراء الموظفين تصورات قياس

 والصااااورة اليويااااة ماااان معتاااادل مسااااتوى ومعيااااا البيروقراطيااااة الثقافااااة سااااادت فقااااد ،والصااااورة التنظيميااااة
(Bingol & others, 2013).(4) 

 التنظيمياة اليوية أىمية "التنظيمية والتحالفات التنظيمية لميوية" دراستيا خفل من شوي( )ايميم  وأكدت -
 اليوياة تاؤدي حياث الساوق، فا  تقبمياا ياتم   كا  انادماجيا تام التا  أو ،الجديدة لممنظمات المعالم ددةمحا

 القاوة أوجاو عما  اعتمااداً  األداء ومساتوى التنظيمياة التحالفاات باين االرتباطياة العفقة ف  دوراً  التنظيمية
 والعكااس األداء، مسااتوى عماا  إيجابًيااا ثيرأالتاا كااان قويااة التنظيميااة اليويااة كاناات فكممااا باليويااة، الخاصااة
(Choi, 2012) صحيح

 ،التحالفاات تكاوين خافل ميماة ليوياةا أن فا  تاوبن( )تيمثاوي معياا واتفاق ،(5)
 كمااا ،عمفؤنااا؟ ىاام وماان ؟،لنااا بالنساابة القاادوة األفااراد ىاام ماان اآلن؟، نحاان ماان عماا : التركيااز ماان والبااد
 الخاصاااة اليوياااات عااان  واالخاااتف باااالتميز اتسااامت بالتحاااال  الخاصاااة التنظيمياااة اليوياااة أن لاااو ظيااار

 المعنية الفرصو  التنظيمية، اليياكل منيا العوامل، من بعدد يتأثر التحال  بعد ياتكوين وأن بالمنظمات،
 (6).(Tobin, 2002) الفعالة السمطةو  األعرا ، بإرساء
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 عان لممؤسساة ومميازة واضاحٍة، ىوياةٍ  إلا  تحتاج العال  التعميم مؤسسات أن ماركيوس( نجرامإ) حوأوض -
 اإلطااار دمتعاد نماوذجٍ  عما  االعتمااد الضاروري مان لااذا ،لتبقا  تساع  تعميمياة مؤسساة كال ن  أل ؛غيرىاا
 وىويتيااا، ساامعتيا إدارة فاا  لممؤسسااة كمااوردٍ  التنظيميااة الثقافااة اسااتخدام يمكاان حتاا  التنظيميااة، لمثقافااة
 (7).(Marcuse, 2011) إلييا الجماىير وجذب

 الثقافااة ألبعااد الخطاا  لمنماوذج لايس أنااو مفادىاامااا، بحثي فا  فرضاية 2212 وجااودة عبادالمطي  ووضاع -
 تساااتطيع الثقافاااةف ذلاااك، عكاااس أثبتااات الدراساااة ولكااان التنظيمياااة، اليوياااة بقاااوة التنباااؤ فااا  دور التنظيمياااة
 ياااألن ؛بيااا قاوي شااعورٌ  لاادييم ومان التنظيميااة، باليويااة ضاعي  شااعورٌ  لاادييم مان إلاا  الجميااور تصاني 
 يمكااان ثااام ومااان ؛لمتنظااايم سااامة تصااابح الااازمن مااارور وماااع ،ومعتقاااداتيا المنظماااة قااايم إرسااااء عمااا  تعمااال

 (8).(2212،وجودة عبدالمطي ) التنظيمية الثقافة عم  بالتعر  اليوية قوة عم  التعر 

 وتحميال المقاابفت أساموب عم  باالعتماد "السمعة وبناء اليوية خمق" بعنوان دراسة ىيون ( )نيل وأجرى -
 ياادعم االتصااال أن لااو وظياار النااانو، تكنولوجيااا فاا  العاممااة الشااركات ماان لمجموعااة االتصااال  المحتااوى

 ،"الجماااع  االعتاارا و  االبتكااار،و  التعاااون،و  الطمااوح،و  "الشاافافية،  فاا تمثماات التاا  التنظيميااة اليويااة قاايم
 يعااد الخاادمات وجااودة المسااتقبمية الاارؤى عماا  والتركيااز اإلعاافم وسااائل مااع التعاماال فاا  الوضااوح أن كمااا

 ساامعةو  تنظيميااة ىويااة خمااق بااين اإيجابياا اارتباطاا ىناااك أن اتضااح كمااا طيبااة، ساامعة لخمااقِ  بناااءة طريقااة
 (9).(Huang, 2011) طيبة

 ،"المدرساية الانظم فا  والسامعة التنظيمياة واليوية الصورة تحسين" بعنوان دراسة ستوك( )روبرت أجرى كما -
 التحاااديات مراعااااة ضااارورة وأكاااد التعميمياااة، الااان ظم وىوياااة صاااورة تحساااين وساااائل عمااا  التعااار  تساااتيدفا

 مااع لممعمومااات المسااتمر التبااادل خاافل ماان المتفحقااة والتغيياارات والمنافسااة، ،بيئيااةال كالضااغوط التنظيميااة
 خطااةِ  إلاا  تحتاااجُ  والصااورة والساامعة، اليويااة إدارة أن إلاا  توصاال كمااا ،وخارجياااً  داخمياااً  المعنيااة الجيااات
 (12).(Stock, 2010) والتحسينات اإليجابية الجوانب إبراز عم  ُتركز متطورة اتصاالتٍ 

 ىوياة إدارة" بعناوان دراساتيا فا  -2212 فاوزي أمال وجادت دوائيتاين، لشركتين الحالة دراسة خفل ومن -
 مفااردة 294 عماا  مسااحية دراسااةو  الماادراء مااع المتعمقااة المقااابفت عماا  عتمااادباال "المعاصاارة المنشاا ت

 مكوناات بعاض فيام فا  العاممين رؤية اختف  الحظتو  ،المختمفة اإلدارية المستويات ف  العاممين من
ن المنظمااة، ىويااة  مكانااة ماان وتزيااد لتاازام،اال عماا  العاااممين تشااجع التنظيميااة اليويااة أن عماا  اتفقااوا وا 

 (11).(2212 ،فوزي أمل) لخا بعمفئيا.. الشركة عفقات وتدعم السوق ف  الشركة

 وفمسافة قيم عن تعبر كما ،ليا امساند اتصاال لمشركة الكمية اليوية من اجزء وصفياب البصرية اليوية وتعمل -
 فياا  والمسااتيمكين، والمسااتثمرين العمااال ماان الحصااص أصااحاب ماان كثياار عماا  التااأثير وتسااتطيع الشااركة،
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 ساابعة" عنااوانب دراسااة فاا  مااانجميو(و  )ميمااوار ذكااره مااا وىااذا الخدمااة، ومسااتوى جااودةال حااول إحساساااً  تعطاا 
 (12).(Melewar & Manoglu, 2006) "الممارس نظر وجية من التصني  الشركة.. ليوية أبعاد

 المرئياة المعاان  إجمال  ى  االتصالية النظر وجية من اليوية أن بيونديا( وأنجيمو ميمجم )ناديا وذكرت -
 الكمياة الخطاة أسااس عما  المساتيدفة الجماعاات لكال نفسايا لتقاديم الشاركة؛ طبقتياا والتا  المرئية وغير
 (31).(Meljum & Buendia, 2004) ةالمرئي وغير المرئية اليوية تشمل أي لميوية

 المنظماااة سااامعةِ  تحساااين فااا  ميااام دورٌ  اليااا والمنظماااة األفاااراد باااين تحااادث التااا  التفاعااال طبيعاااةكماااا أن  -
 التشريعات مع تكيفيا من تسيل لممنظمة داخمية وقوة فعاالً  عنصراً  تعد التنظيمية اليوية ألن ؛وصورتيا
 (31).(Blak, 2000) وفًقا المنظمة سمعة لتبرير ميةالتنظي اليوية استخدام يمكن لذا ؛التنظيمية

 المنافساااة فااا  التنظيمياااة اليوياااة ومحتاااوى ىيكااال" بعناااوان دراساااة فااا  جيوستافساااون( )لاااورين توأوضاااح -
 فاا  الممموسااة الماديااة العناصاار ماان أىميااة أكثاار التنظيميااة لميويااة الممموسااة غياار الجوانااب أن "الشااديدة

 ساامات عناصاار ماان صااغيرٍ  عااددٍ  فاا  يشااتركون المنظمااة أعضاااء أن ماان الاارغم وعماا  المنظمااات، تمااك
 أناو إلا  باإلضافة والنموذجية، الحالية، التنظيمية اليوية بين التمييز يستطيعون نيمإف التنظيمية، اليوية
 التنظيماااااا  والمسااااااتوى المشااااااروعو  المكااااااان، بعاماااااال تتعمااااااق الفرعيااااااة اليويااااااات ماااااان عاااااادد اكتشااااااا ُ  تاااااام

(Gustafson, 1995).(15) 

  :الباحثة دراسةو  السابقة دراساتال بين ختالفواال االتفاق أوجه

 باين العفقاة عما  يركاز ماا منياا ،اليوياة مجاال فا  البحثياة االتجاىاات تعاددت :الموضوع حيث من
 اليويااة بناااء كيفيااة يرصااد مجااالو  ،ةوالساامع الصااورةو  يااابين رقالفاا أو ،التنظيماا  والتماثاال التنظيميااة ويااةالي

 لخ.ا .التنظيمية. التغييرات بعد خاصة التنظيمية

 إلا  متشاابو نيا ٍ  عما  الساابقة الدراساات اعتمدت :المستخدمة النظرية المداخلو  النماذج حيث من
 بينمااا االجتماعيااة، اليويااة نظريااة عماا  اعتمااد واألبحاااث الدراسااات ىااذه معظاام أن   ظياار حيااث ،كبياار حااد

 وىا  واحادة دراساة واساتخدمت ،المصامحة أصاحاب نظرياة David Brewer (2016) دراساة اساتخدمت
 النظرياة ىاذه تناسب ولم التنظيمية اليوية تشكيل ف  التكاممية المؤسس نظرية Cristine Atienza دراسة
 بالنمااذج مكتفياة نظاري مادخلٍ  أيّ  عما  تعتماد لام بقميال لايس الدراساات من عدد ظير كما ،الحالية الدراسة

 إلا  باإلضافة ،االجتماع  التنظيم ونموذج االجتماعية اليوية نظرية عم  الدراسة ىذه اعتمدت بينما ،فقط
 .م2226 ميموار نموذج

 ميموار نموذج من مستنبطاً  مقياساً  الباحثة استخدمت :وتشكيمها التنظيمية الهوية مقياس حيث من
 الباحثااةُ  صااممت كمااا ،ةالعفقاا ويااةيل ومقياااس ،عبااارة 25 صااياغة عباار التنظيميااة اليويااة لمكونااات 2226

 أنيااااا الحظاااات والتاااا  – لممااااوظفين االجتماعيااااة بالتنشاااائة تتعمااااق التاااا  المعطيااااات اسااااتقراء عماااا  باالعتماااااد
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 عماا  لمتعاار  مقياًسااا - الشااركات داخاال المعتقاادات الخصااائص، المفاااىيم، األحااداث، تمرياار فاا  مسااتخدمة
 التنظيمية. اليوية تشكيل مراحل

 الدراسة: أهمية

 ف : وتتمثل النظرية: األهمية .1
 إليااو تتطاارق لاام والااذي التنظيميااة، اليويااة تشااكيل وىااو جديااد بحثاا    مجااال فاا  المعرفيااة المكتبااة إثااراء 

 قميًف. إال بعد العربية واألبحاث الدراسات
  ُالمختمفة. المؤسسات داخل اليوية تشكيل كيفية يوضح تجميع  نموذج تصميم 

  :أتي فيما وتتمثل التطبيقية: أو العممية األهمية .2
 الموظفين. لدى التنظيمية اليوية لتمرير ؛المختمفة المؤسسات ف  الدراسة نتائ  من االستفادة 
 والجماعياة الفردياة اليوياات واساتيعاب التوافق، لتحقيق الييئات ِقبل من النتائ  من االستفادة إمكانية 

 سااموك عماا  يااؤثر أو اليويااة، فاا  فجااوة يحاادث تضااارب يحاادث ال حتاا  ،مييئاااتل الكميااة اليويااة فاا 
 العامل.

 إلا  المختمفاة والتجارياة الدينياة، المؤسساات فا  الحالياة اليوياات تحساين ف  الرغبة عند منيا اإلفادة 
 المؤسسات. ليذه الذىنية الصورة عم  باإليجاب ينعكس وبما المثالية، أو المرغوبة، اليويات

 :دراسةال مشكمة تحديد

 تفكيار وتوجاو غيرىاا عان تميزىاا الازمن عبار ليا وسمات خصائص ترسيخ إل  كافةً  الشركات تسع 
 الداخمياااة الجمااااىير تجعااال لمشاااركة تنظيمياااة مميااازات وجاااود أن كماااا ،تمقاااائ  بشاااكل أعضاااائيا وساااموكيات
 عناااد تتوقااا  أن يمكااان ال الميااازةُ  وىاااذه ،(شاااركةلم يمانتماااائِ  زياااادة أي) ساااواىا دون داخمياااا ببقاااائيم يتمساااكون

 جماىيرىااا مااع تعامفتيااا انضااباط دىوماا ،الشااركة جوانااب كافااة شااملتَ  أن البااد باال ؛فحسااب البصاارية اليويااة
 لاذا ؛المختمفاة واساتراتيجياتيا مسافاتياف وكاذا ،بياا الرسامية وغيار الرسامية الداخمية العفقات وجودة ،الداخمية

 وصااورة ساامعةٍ  خمااقِ و  متفااردة شخصااية إلضاافاء ضاارورة االتصاااالت شااركات فاا  ىويااة وتبناا  صااياغة فااإن  
 لمماوظفين الشخصاية االتاالتصا عبر الخارج إل  تسويقيا يمكن ،موظفييا لدى لمشركة جيدة داخمية ذىنيةٍ 
 .الشركات ىذه داخل التنظيمية اليوية تشكيل عم  التعر إل   الدراسةُ  سع ت ذلك أجل من ؛غيرىم مع

  :الدراسة أهداف

    :تاآل النحو عم  أىدا ٍ  عدةِ  تحقيق الدراسةُ  تحاول

 بارزة. تنظيمية ىوية بوجود الموظفين شعور مدى تحديد .1

   .المبحوثين نظر وجية من الجيدة التنظيمية اليوية مزايا أىم تحديدُ  .2
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 .المبحوثين لدى التنظيمية اليوية تشكيل عوامل شا تكا .3

 .كيفيتياو  الدراسة عينة لمعاممين وتمريرىا التنظيمية اليوية تشكيل مراحل رصد .4

 .األول  العمل مراحل ف  التنظيمية اليوية تشكيل ف  االتصال ثقافة دور توضيحُ  .5

 .المختمفة اإلدارية المستويات ف  الموظفين لدى اليوية تشكيل ف  المنظمة ثقافة دور تحديدُ  .6

 :الدراسة تساؤالت

 ؟شركتيم داخل تنظيمية ىوية بوجود الموظفون يشعر ىل .1

 ؟المصرية االتصال شركات ف  العاممين لدى التنظيمية اليوية تشكيل عوامل أىم ما .2

 ؟ومراحميا المصرية االتصاالت شركات داخل التنظيمية اليوية تشكيل يتم كي  .3

 ؟األول  العمل مراحل ف  التنظيمية اليوية تشكيل ف  االتصال ثقافة دور ما .4

 ؟المختمفة اإلدارية المستويات ف  الموظفين لدى التنظيمية اليوية تشكيل ف  المنظمة ثقافة دور ما .5

 :الدراسة فروض

 الناااوع لممبحاااوثين الديموجرافياااة الخصاااائص باااين إحصاااائية داللاااة ذات فاااروق توجاااد :األول الفررررض( ، 
 التنظيمية. اليوية تشكيل ومراحل التعميم ( المستوى االجتماعية، الحالة العمر،

  المسااااتوى لممبحااااوثين الوظيفيااااة المتغياااارات بااااين إحصااااائية داللااااة ذات فااااروق توجااااد :الثرررراني الفرررررض( 
 .لدييم التنظيمية اليوية تشكيل ومراحل العمل(، مكان العمل، سنوات عدد اإلداري،

 لمدراسة النظرية المداخل

 :(Social identity theory) االجتماعية الهوية نظرية

 "،المجموعاة باين "العفقاات لمجموعاةا داخال لؤلفاراد االجتمااع  النفسا  التحميل  عم تعتمد نظرية وى 
 كاأفرادٍ  الابعض ببعضايم يرتبطاون ال األفاراد أن   وتباين والجماعاة، الاذات باين العفقاة  عما خاص بشكلٍ  وتركز

 العفقات طبيعة ُتحدد الشخص إلييا ينتم  الت  المجموعة إن   بل وآخر؛ فرد بين الثنائية العفقات أساس  عم
 كياا "  بمعناا اجتماعيااًا، المحااددة الشااروط فاا  بيويتااو ويعتاار  المجتمااع فاا  نفسااو الفاارد ياادرك وكياا  والتفاعاال
(Moskiness, 2014) المجموعااة فاا  عضااواً  ووصاافب مجموعااةٍ  داخاالَ  ذاتااو الشااخص يتصااورُ 

 الناااسف ،(16)
 تتاايحُ  والتاا  االجتماعيااة أو الدينيااة أو نظيميااةالت العضااوية مثاال: مختمفااة فئااات إلاا  أنفساايم تصااني  إلاا  يميماون
(Ashforth & Mael, 1989) خفليا من نفسو تعري  لمفردِ 

 (17). 
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 ،التنظيماا  التوحااد يحاادث كياا  تفساار اكماا ،ومنظمتااو الفاارد بااين العفقااات تفساارُ  االجتماعيااة فاليويااةُ 
 الجيادة والنتاائ  اإليجااب  الموظا  يظيار وبالتاال  ؛لممنظماة بالنسابة نفساو الشاخص يارى الذي المدى تظيرو 

(He, 2013)
 ,Dommer) .الشخصااية ىااويتيم عماا  ُتحااافظ حيااث لؤلشااخاص ذاتيااة حمايااةً  تعااد كمااا ،(18)

2012)
 (91) 
 :(Social organization model) االجتماعي التنظيم نموذج

 أناو كماا ،الانظم نظرياات فاروع وأحادَ  ماات،التنظي دراساة فا  الساموكية الماداخل أحادَ  النموذج ىذا دُيع
 (22)(2225 ،)السمم  :اآلت  النموذج ىذا ويضم ،البنائية الوظيفية النظرية من جزًءا يعد

 االجتماعية. والعفقات األنشطة من أساساً  ويتكون األول  بالدرجة اجتماع  نظام التنظيمُ  -

 التنظيم . السموك عم  ويؤثر وىويتو شخصيتو ويوضح وغاياتو، أىدافو، عن التنظيم ميثاق يعبر -

 الرسم  غير والسموك التنظيم، مع يتفقُ  الذي الرسم  السموك أنواع كل يشمل األنشطة تغيير -
 األعمال. أداء لكيفية وتصوراتيم رغباتيم ُيحقق الذي

  المتفاعمة. وعناصره وئأجزا بين والتناسق التكامل لمتنظيم يتحقق -

ياؤثر  حياث ؛العناصار من أكثر أو مجموعةٌ  النظام أن   عم  تنص الت  النظم نظرية لمضمون ووفقاً 
 الفرعياااااااة األجاااااازاء فاااااا  وياااااااؤثرُ  يتااااااأثرُ  فيااااااو الكماااااا  الكياااااااانو  الكاااااال، سااااااموك عمااااااا  عنصاااااارٍ  كاااااال سااااااموك

(Amagoh, 2008)
 حااول تتمحااور التاا  وأدوارىاام، األفااراد بسااموكيات يتااأثر االجتماااع  فااالتنظيم لااذا ؛(21)

 المختمفة. الحاجات إشباع

 عماااا  وتااااؤثر ُتشااااكل التاااا  والمااااؤثرات العواماااال مختماااا  بااااين التفاعاااال فياااام فاااا  النظريااااة ىااااذه تفياااادُ و 
 باليوياة الثقااف  النظاام عفقة نم جانًبا توضحُ  كما ،التنظيمية واليوية واالتجاىات، ،واألنشطة السموكيات،

 النتااائ   عماا تااؤثر اجتماعيااة ماادخفت المعنويااة األنشااطة واعتبااار لؤلفااراد االجتماااع  الجانااب عماا  وتركااز
 ىاااذا مااان حاجاتاااو إلشاااباع معاااو؛ والتكيااا  تحقيقاااو إلااا  يساااع   دىااا تنظااايم كااالمف ،التنظيمياااة اليوياااة مثااال

 .الكم  النظام ف  ويؤثر المجتمع،

 المقترح الدراسة نموذج

 المؤسااس بفعاال أوالً  تتشااكل اليويااة أن عماا  تركااز اليويااة تتناااول التاا  النماااذج أن الباحثااة الحظاات
 لرؤياة اوفًقا والتنظيمياة المرئياة لميوياة التصاورات وضاع ياتم حيث ؛ىيئة أو امفرد اشخص كان سواء لمشركة

 ظيار ولكان ،الماوظفين إلا  القياادات مان والتفااعفت االتصااالت خافل مان تنتقال ثام الشخصية، المؤسس
 تفاااارض التنظيميااااة المجموعااااة أن كمااااا ،اليويااااة عماااا  عناصاااار وتزيااااد تفاااارض يفااااةالوظ طبيعااااة أن لمباحثااااة

 وتضاااع الرسااامية، غيااار وأ الرسااامية االجتماعياااة العفقاااات شااابكة داخااال األشاااخاص عمااا  معيناااة خصاااائص
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 ؛االجتماعياة اليوية لنظرية وفًقا االجتماعية الجماعة ىوية مع ينساقون تجعميم األفراد عم  نفسية ضغوًطا
 والجماعيااة الفرديااة اليويااة يراعاا  أن البااد الااذي لمشااركة الكميااة اليويااة يتضاامن نموذًجااا الباحثااة صااممت لااذا

 الوظيفة. وىوية
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من: تشممه بما لمهوية مميز شكل ينتج
 المرئية( والهوية التنظيمية االستراتيجيات الفمسفات, السموكيات, التنظيمي, البناء االتصال, )الثقافة,

 (22)الهوية لتشكيل التجميعي النموذج (3) شكل

 :ومنهجها الدارسة نوع

 خصااائص وتقااويم وتحمياال تصااوير تسااتيد  التاا  الوصاافية الدراسااات نوعيااة إلاا  الدراسااةُ  ىااذه تنتماا 
 إلاا  الدراسااة ىااذه تسااع  السااياق ىااذا وفاا  ،(23)(2211 )حساان، التحديااد صاافة عمييااا غماابُ ت معينااة ظاااىرة

 الفردية الهويات-
 الفااااااارد شخصاااااااية: وتشااااااامل
 المساااااااتمرة، لذاتاااااااو المميااااااازة
الااااااداخم   االتساااااااق وماااااادى

 العناصااارلمفااارد ماااع بعاااض 
: الخصااااااااااااااااااااااائص مثاااااااااااااااااااااال

، األدوار، البيولوجيااااااااااااااااااااااااااااااااة
 الشخصاااااااااااااااية، العفقاااااااااااااااات
 االجتماااااااااااااااااااع ، الموقااااااااااااااااااع

 الثقافياااااااااااااااااااة، المااااااااااااااااااادخفت
 الجماعااااااااة فاااااااا  عضااااااااويتو
 عماااااااااااا  ذلااااااااااااك وانعكاااااااااااااس
 المختمفة اتصاالتو

 هوية مؤسس-
 الشركة االتصالية

الخصائص االتصالية 
واإلداريااة الممياازة التاا  
رساااااااااااخيا المنشاااااااااااأ أو 

منياااااا وتبنتاااااو  مااااااتبق 
الشااركة فاا  تعامفتيااا 
واتصااااااااااااااالتيا عمااااااااااااا  
الماااااادى الزمناااااا  وماااااااا 
اسااااتقبمتو ماااان ىويااااات 
أصاااااااااحاب المصاااااااااالح 
التااااااااا  تتعامااااااااال ماااااااااع 
الشااركة وماادى تأثيرىااا 
عماااااا  اتصاااااااالتو مااااااع 

 األطرا  المختمفة

الهوية االتصالية  -
 لمقيادات والمدراء 

وخاصااااااااااااااااااااة الماااااااااااااااااااادراء 
المباشااااااااااااااااااارين الاااااااااااااااااااذين 
يتواصاااااااامون ويتعاااااااااممون 

ل دوري ومباشااااااااار بشاااااااااك
ماااااع الماااااوظفين، ومااااادى 
انعكااااااااااس خصائصااااااااايم 
الممياازة عماا  المااوظفين، 
وتاااااااااااأثر ذلاااااااااااك بثقافااااااااااااة 
الماااااااااااااااادراء وخمفياااااااااااااااااتيم 

 ومرجعياتيم.

 الجماعية اتالهوي-
وتشاااااااااامل: الخصااااااااااائص 
المتفااااااااااااااردة لممجموعااااااااااااااة 
ومااادى سااايطرة الجماعاااة 
عبااار األنشاااطة المختمفاااة 
التضاااااااااااااااامن الاااااااااااااااداخم  
والوحاااااااااااااااااااادة النفسااااااااااااااااااااية 

حاان لمجماعااة واحساااس ن
وتتاااااااااااأثر باااااااااااااا: الموقاااااااااااع 
االجتماااع  داخاال شاابكة 
العفقااااااات االجتماعيااااااة، 

 الجماعات المرجعية.

 هوية الوظيفة -
الخصاااائص المميااازة 
والمسااتمرة لموظااائ  
والتاا  تتعمااق بكيفيااة 
أدائيااااااااااااااااا وتتااااااااااااااااأثر 
بساااااااااامطة أو موقااااااااااع 
الفااااارد داخااااال البنااااااء 

 التنظيم . 

 اليوية التنظيمية الكمية
 والمناقشة والتفاعل بين ىذه اليوياتوتنت  من الحوار 



Arab Media & Society (Issue 27, Winter/Spring 2019)  

 03 المصرية االتصاالت قطاع شركات في التنظيمية الهوية تشكيل

 مااني  عماا  الدراسااة واعتماادت ،المصاارية االتصاااالت شااركات داخاال التنظيميااة اليويااة تشااكيل كيفيااة رصااد
 الميدان . المسح

 ماان مفااردة 222 عماا  وتوزيعاا تاام الااذي االسااتبيان أداة عماا  الدراسااة اعتماادت البيانررات: جمرر  أداة
 مصر. ف  االتصاالت شركات ف  - المختمفة اإلدارية المستويات ف  - العاممين

 فاا  موظاا  222 مااع بالمقابمااة االسااتبيان اسااتمارة تطبياق تاام :وخصائصررها الميدانيررة الدراسررة عينررة
 فااا  تمثااايميم بنسااابة أي ،لممجتماااع الممثماااة حصصااايةال العيناااة بطريقاااة وذلاااك ،األرباااع االتصااااالت شاااركات
 فا  الميادان  التطبياق بادأ وقاد ،المتاحاة بالطريقاة الماوظفين عما  االساتمارات توزيع تم قدو  ،الكم  المجتمع

 مااان مفاااردة 134 الدراساااة عيناااة تبمغااا ،عاااامف 49831 حاااوال عااادد العااااممين  أن وبماااا ،م15/8/2216
 مان مفاردة 22و )أورانا ( مان مفاردة 24 فودافاون(، )شاركة من مفردة 22 لفتصاالت(، المصرية )الشركة

 .اتصاالت( ركة)ش

 :الميدانية الدراسة عينة خصائص ثانيًا:
 الميدانية الدراسة عينة خصائص (3) جدول

 % انمفرداث إجمانً % ن انخصائص

 حُث مه

 انىىع

 0.46 921 روش
266 966 

 0046 22 أٔضٟ

 انؼمر

 96 26 06 ِٓ ألً

266 966 
 06 966 6. ِٓ أللً -06

 02 .0 06 ِٓ أللً -6.

 1 90 فأوضش 06

 انحانت

 االجتماػُت

 9240 00 أػضة

266 966 
 20 902 ِزضٚط

 0 0 ِطٍك

 040 2 أسًِ

 انمؤهم

 240 90 ِزٛعػ ِإً٘

 0140 992 عبِؼٟ ِإً٘ 966 266

 .0 01 عبِؼٟ فٛق ِإً٘

 انمستىي

 اإلدارٌ

 0 0  اٌؼ١ٍب اإلداسح

 40.. 11  "اإلششاف١خ" اٌٛعطٝ اإلداسح 966 266

 0240 960  اٌزٕف١ز٠خ اإلداسح

 انؼمم سىىاث

 9040 22 عٕٛاد 0 ِٓ ألً

266 966 
 0240 20 عٕٛاد 96 ِٓ أللً -0

 00 26 عٕخ 90 ِٓ أللً – 96

 .9 21 فأوضش عٕخ 90 

 انؼمم مكان
 06 06 خسئ١غ

266 966 
 26 9.6 فشػ١خ
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 والثبات: الصدق اختبارا

 تسااع  مااا قياااس عماا  قاادرتيا ماادى المعمومااات أداة بصاادق يقصااد :"الصررالحية"الصدق اختبررار أوال:
 : أتي كما المحتوى وصدق ةفستمار ل الظاىرى الصدق من التأكد يشملو  فعًف، قياسو إل  اسةالدر 

 لفساااتمارة يالظااااىر  الصااادق مراعااااة Face validity: عمااا  بعرضااايا ةاالساااتمار  تقيااايم خااافل مااان وذلاااك 
  مجااال فاا  المختصااين ماان مجموعااة ماان ةاالسااتمار  تحكاايم تاام اإلطااار ىااذا وفاا  ،المحكمااين ماان مجموعااة
 .واإلحصاء اإلعفم

 المحتااوى صاادق مراعاااة Content validity: ةاسااتمار  تتضاامنيا التاا  المتغياارات أن ماان التأكااد تاام حيااث 
 الدراسة. متغيرات جميع وتقيس شاممٌة، االستقصاء

 البناء صدق مراعاة Structure validity: اإلطاار من االنتياء بعد المعمومات جمع أداة تصميمُ  تم   حيث 
 بالدراسة. الخاصة والفرضيات لمعفقات عام إطار ووضع البحث، لمشكمة النظرى

 تكارار باو صادويق االختبرار إعرادة أسرمو  أواًل: ؛خافل مان تام  و :االسرتبيان أداة ثبرات اختبار ثانيا:
 الدراساة، عيناة مان %6.5 عما  وتام ،أسبوعين بعدنفسيا  المواق  ف أنفسيم  األفراد عم  المقياس تطبيق
 2 اتصااالت، شاركة مان 2) الكما  المجتماع فا  تمثايميم نسبة تقارب وبنسبةٍ  مفردة عشرة ثفث يعادل وبما
 لفتصاالت(. المصرية من 7و أوران  من 2 فودافون، من
 

  = الثبات معامل
 

  %92.29 بنسبة يأ 2.9229 =   = الثبات معامل

 .ستمارةالا ثبات عم  تدل ةنسب وى 

 ؛Consistency Internal reliability لالسرتمارة الرداخمي االتسراق نسربة حسرا  خرالل مرن :ثالثا
  :أتي كما أيضًا، كرونباخ ألفا معامل حساب طريق عن ثباتيا من لمتأكد

  كرونباخ ألفا معامل (2) جدول
 كرووباخ أنفا انممُاس نهمجال انذاخهٍ االتساق انفمراث ػذد انمجال

 32290 92 انؼاللت شكم
 "ِٛافااك  اٌضالصااٟ ١ٌىااشد ِم١اابط

 ِؼبسض" ِؾب٠ذ 

 32203 20 انهىَت .6410
 ِٛافااك  اٌضالصااٟ" ١ٌىااشد ِم١اابط

 ِؼبسض" ِؾب٠ذ 

 تشكُم مراحم

 انهىَت
00 32333 

 "ِٛافااك  اٌضالصااٟ ١ٌىااشد ِم١اابط

 ِؼبسض" ِؾب٠ذ 

 ت2
 2+ ن 1ن
2(×273) 

626 
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 ،2.75 أعما  قيمتياا ألن إحصاائيا مقبولاة كرونبااخ ألفاا معامال قيماة أن الجادول خافل من يتضحو 
 باالتساااق تتصاا  المقاااييس أن عماا  وتاادل ،إحصااائيا مرتفعااة قيمااة وىاا  2.954 جماااالإ قيمتااو بمغاات قااد

 .الداخم 
 الدراسة بعادأل والتفرطح اإللتواء معامل قيم يوضح (1جدول)

 Kurtosis انتفرطح مؼامم Skewness اإلنتىاء مؼامم انذراست مماَُس

 9402- 94960- اٌؼاللخ شىً

 0..64 94919- ا٠ٌٛٙخ ِم١بط

 2..64 94206- ا٠ٌٛٙخ رشى١ً ِشاؽً

 ،إحصااائيا مقبولااة قيمااة وىاا  ،1.191-و 2.137 بااين تتااراوح أنيااا لتااواءاال معاماال قاايم ماان يفحااظ
 وتُقبال ،أخارى بعاادأ فا  واعتدالاو األبعااد معظم ف  اليمين ناحية التوزيع لمنحن  بسيط ميل عم  تدل وى 
 توزياعٍ  وجاود عما  يادل ماا وىو كبيًرا، ليس التفرطحَ  أن نجد لذا ؛(3) إل  (3-) بين إحصائيا لتواءاال قيمة

 .ممتغيراتل طبيع 

 :الدراسة مفاهيم تحديد
 الدراسة مفاهيم (1) جدول

 اإلجرائً ـــفانتؼرَـــ انىظري ـــــفانتؼرَ انمصطهح

 تشكُم

 انهىَـــت

 انتىظُمُت

  ٌٍّٕظّاااخ ِزفاااشدح شخصااا١خ خٍاااك  

 فاااٝ ثغااازٚس٘ب رعــاااـشة ٚاٌزاااٝ

 ِاآ إٌّظّااخ أػعــــااـب  عٍــااـٛن

 لا١ُ ٚرشعا١  االرصـــــبالد خالي

 ثصااش٠خ ٠ٛ٘ااخ ٚرااٛافش رٕظ١ّـــااـ١خ

(Ranrid, 1997) ِز١ّضح
(2.)

4 

 ٠زجٕب٘ااااب ٚاٌزااااٟ ٚاٌفش٠ااااذح ٚاٌذائّااااخ اٌّشوض٠ااااخ اٌخصاااابئ  رشااااى١ً

 ػاآ ِٕظّاازُٙ ثٙااب ١ّ٠ااضْٚ عااّخ ٚرصااجؼ  شااشوبرُٙ رغاابٖ اٌّٛظفااْٛ

 عااّخ فىااً اٌّغاابي  ٔفااظ فااٟ ِؼٙااب اٌّزٕبفغااخ داٌشااشوب ِاآ غ١ش٘ااب

   اعازشار١غ١برٙب عاٍٛو١برٙب  ارصابالرٙب  فاٟ عٛا  اٌششوخ ثٙب رزّغه

 ب٠ٛ٘زٙ ِٓ عض ا رصجؼ غ٠ًٛ صِٕٟ ِذٜ ػٍٝ رزجٕب٘ب اٌزٟ اٌفٍغفبد

 4بٌٙ ا١ٌّّضح

 النظري طاراإل

 قدراتااو  عماا وتياايمن لفااردا ىقااو  تسااتقطب حيااث ؛واىتماماتااو الفاارد تفكياار ارتكاااز محااور اليويااة تعااد
 ظااواىر ليااا أن كمااا ،وسااموكو الفاارد تفكياار منيجيااة  عماا عميااق تااأثير ذات اليويااة أن يعناا  وىااذا الذىنيااة،
 حاااول تتمحاااور التنظيمااا  األدب فااا  واليوياااة ،(25)(2211 بكااار، )أباااو موضاااوعية سااامات بجاناااب ممموساااة
Hatch & Schultz, 1997)) المنظمة ىوية ل إ فتشير التسويق  األدب ف  أما التنظيمية، اليوية

(26). 

 تتشاكلو  ،مميازاً  بالشركة متعمق كيان أى   تجعل الت  والمعنوية الممموسة العناصر تمك ى  :لهويةاو 
 )جاون احتارافيتيم ومادى بعفقاتيم يتعماق فيماا المستخدمين قيم من مزي  وى  ،والزعماء المؤسسين بأعمال
 .(27)(2221 ،بالمر

 والمميااازة والدائماااة المركزياااة الخصاااائصفيااا   (Organizational identity) التنظيمياااة اليوياااة أماااا
(Ran & Golden, 2011) لممنظمة

(Jacob & others, 2013) "نحن؟ من سؤال عن تجيبو  ،(28)
(29). 
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 فقاادان ماان المنظمااة تمنااع تااال وبال ؛التنظيميااة بالوحاادة الشااعور منيااا ،الوظااائ  ماان عاادًدا اليويااة تااؤديو 
(Kirchner, 2010) يانفس

 لمراقباة التنظيمياة القارارات توجوو  ،لمسموك موجية خريطةبوصفيا  تعمل كما ،(32)
(Kirchner, 2010, pp. 7-9) الداخميااة والقااوة الااداخم  التماسااك ماان وتزيااد ،اومواجيتياا االنحرافااات

(31)، 
(He & Brown, 2013) التغييااار اساااتراتيجية فيااام فااا  المسااااعدة

 الخاااارج  الجمياااور دعااام كسااابو  ،(32)
(Balmer, 2001)
(33). 

(Balmer, 2001, 276) ى : اليوية من أنواع خمسة ىناك بالمر الختبار وفقا :الهوية أنواع
(34) 

 اليوياة وىا  :االتصاالية اليوياةو  ،األنشاطةو  المنظماة، ساموكو  الداخمياة، القايم وتشمل :الفعمية اليوية
 ة:المثالياا اليويااةو  ،الشااركة عاان الجماااىير قباال ماان توعبةالمساا وىاا  :المدركااة اليويااةو  ،لمجماااىير المنشااورة

 .المؤسس قبل من موضوعة ى  كما ةالرؤي وى  :المطموبة اليويةو  ،األمثل المستقبم  الوضعوى  
(Csordas, 2008) الهوية مقياس تطور (4) جدول

(03) 

ACID AC2ID AC3ID AC4ID AC5ID AC6ID 

Actual 

 اٌفؼ١ٍخ
Actual Actual Actual Actual Actual 

Communicated 

 االرصب١ٌخ
Communicated 

Cultural 

 اٌضمبف١خ

Cultural Cultural 

Cultural 

   

Com. 

Formal 

 سع١ّب إٌّشٛسح

  Communicated Communicated Communicated 

Com. 

Informal 

 غ١ش االرصبالد

 اٌشع١ّخ

------------ 

Convinced 

 اٌّذسوخ
Convinced Convinced 

Convinced Convinced 

 
Construed 

 اٌّفغشح
Construed 

------------ ------------ Covenanted Covenanted Covenanted Covenanted 

Ideal 

 اٌّضب١ٌخ
Ideal Ideal Ideal Ideal Ideal 

Desired 

 اٌّشغ٠ٛخ
Desired Desired Desired Desired Desired 

(Whitley & Jaergoard, 2014) لممنظمة العميق الثقاف  المستوي ف  متجذرة الهويةو 
(36) . 
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(Balmer, 2001, 257) والشخصية والسمعة والصورة الهوية بين الفرق (6جدول)
(03) 

 الشرح التعريف المصطمح
Visual identity 

 .؟ضدىا تعمل أو االستراتيجيات تساعد وىل المرئية المنظمة ىوية ؟وشعارىا منظمةال رمز ما المرئية الهوية

Corporate 

image 

 الشركة صورة

 االنطباعااتو  الحاال  الفيم ما
 عااااااااااااان لمجمياااااااااااااور الحالياااااااااااااة
 ؟الشركة

 مجموعااة أو فاارد قباال ماان لممنظمااة الحااال  المنطقاا  بااالفيم يتعمااق فيمااا
 –مجموعااة –فاارد قباال ماان لممنظمااة دائاام فياام الحااال : الفياام شاابكة أو

 .شبكة

Reputation 

 الشركة سمعة

 التااا  المتميااازة ماتايإلساااا ماااا
 ماااااااو  ،المنظمااااااة عماااااا  تعااااااود

 ؟لممؤسسة المنسوبة الصفات
 .والجماعات األفراد لدى المؤسسة عن الثابتة االنطباعات

Corporate 

identity 

 الشركة هوية
 ؟نعمل ماذا

 – الساوق -األخفقيات-االستراتيجية– تركيب – عممنا ىو ما يتضمن
 ؟األخري اليويات – العفقات -التاريخ -األداء

Organizational 

identity 

 التنظيمية الهوية
 ؟نحن من

 – التنظيمياة باليوياات الماوظفين بعفقات  وتعن المنظمة يتجاوز شئ
 الصاااناعة، الجنساااية، والحالياااة، الظااااىرة واليوياااات األصااامية -األقساااام

 .والثقافة ،االحترافية

 غير أشياء لمجموعاتيم داألفرا بعض تقديم سبب عن تجيب :Identity Fusion الهوية انصهار
(Jimenez & others, 2015) الجماعية الذات مع الشخصية الذات انصيار أي ؛اعتيادية

(38). 

 تسااع  :Hyprid Identity الهجينررة والهويررات Multiple Identities المتعررددة الهويررات
 فا  تاوتر ينشاأ ربمااو  ،دائيااأ دعيملتا التنظيمياة اليياكل داخل مختمفة قيم زراعة إل  كافة األعمال منظمات

 بظااىرة الظااىرة ىاذه وتوصا  المختمفاة، التنظيمياة اليويات بين توتر إل  القيم بين التوتر يتحول ثم القيم،
(Waeraas, 2008) المزدوجة اليويات

 ويختما  ،التنظيمياة اليوية زدواجيةا إل  تؤدي عوامل وىناك ،(39)
 جامعة. ىوية يجادا  و  الفرعية اليويات إزالة -اليويات: تعدد مع التعامل ف  الباحثون

 اليويات. تعدد من الناجمة المشكفت من والتقميل اليويات كافة عم  اإلبقاء -

 الموق . حسب اليوية استخدام القبعات، تغيير باستمرار تسم  الت ، الموق  ستراتيجيةا استخدام -

 (42)(2215 )مرابط، .نظيراتيا عن تختم  جديدة ىوية خمق -

 التكاماالو  الحااذ ،و  التقساايم، طريااق: عاان دارتُاا أن يمكاان المتعااددة التنظيميااة اليويااات أن يعناا  وىااذا
(Pratt & Foremen, 2000) معيناة بشاروط يساتخدم منياا وكال والتجمياع،

 انادماج يحادث وعنادما ،(41)
 ماان نااوع ماان أكثاار لاادييا تحاادي التاا  لممنظمااة وصاا  وىاا  ،اليجينااة اليويااة تتواجااد متناقضااة تىويااا بااين

 ودماا  ،الاابعض لبعضاايا تنتماا  وال سااويا مسااارىا تأخااذ أن يتوقااع ال يذوالاا ،القيماا  نظاميااا داخاال اليويااات
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 نجاد مختمفاة ثقافاات تنادم  فعنادما ،الثقافاات ماع يحادث مثمما ،(42)جديدة فريدة ىوية ف  الت زرية عناصرىا
 اليجينة. الثقافات
 :الهوية نماذج بعض تطورات

 
 (11) والصورة والهوية التنظيمية الثقافة بين العالقة نموذج (2) كلش

 
 Jocobson and Abratt's (2003) model(11) وأبراث( جابكسىن ) (1) شكل

 الذىنياة الصاورة إدارة عممياة خطاوات كال فا  تاؤثر وشخصايتيا الشاركة ثقافاة أن النموذج ىذا يظير
 .(45)اليويةو 

Or. Culture 

  الثقافة التنظيمية
External context  

 السياق الخارجي

Or. Image 

الصورة 
 التنظيمية

Or. Identity 

 الهوية اتنظيمية

Experiences 
of external 

group 

خبرات 
الجماهير 
 الخارجية

Top 

management 

vision 8 

leadership 

رؤية القيادة 

 واإلدارة العليا

Member 
work 

experience 

تجارب 
 األعضاء

Environment البيئة 

 Lobby-Groups 
الضغط جماعات    

 Government 
الحكومية الجهات    

 Stakeholders 
المصالح أصحاب   

 Competitors 
  المنافسون

Total communication 

 االتصال الكلي

Corporate culture / Personality  ثقافة
 وشخصية الشركة

Differentiation/ Competitive 

Advantage Corporation 

Brand 

االخزالف/اٌزٕبفظ/ ا١ٌّّضاد ٌٍؼالِخ 

 اٌزغبس٠خ

Monitoring of stakeholder 

perceptions to ensure 

business survival 

ّصبٌؼ سصذ رصٛساد أصؾبة اٌ

  ٌجمب  االػّبي اٌزغبس٠خ

CEO 

Marketing/ PR 

اٌؼاللبد اٌؼبِخ –اٌغٛق    

H. Rاٌّٛاسد اٌجشش٠خ  

Production إٌّزظ  

Finance اٌّب١ٌخ  

Corporate Reputation 

 عّؼخ اٌششوخ

Long-term views of the 

organization 

اٌزصٛساد غ٠ٍٛخ االِذ ػٓ 

 إٌّظّخ
PR/Marketing 

اٌؼبِخ ٚاٌزغ٠ٛكاٌؼاللبد    

Human Resources 

 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

Departmental 

Surveys 

 االعزمصب اد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ 

(external & internal) 

Corporate Image 

 صٛسح اٌششوخ 

Momentary view of 

the organization 

 اٌصٛسح اٌؾب١ٌخ ػٓ إٌّظّخ
PR, Marketing 

 اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاٌزغ٠ٛك 

Human Resources 

 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ 

Departmental 

Surveys (external & 

internal) 

 اٌّغٛػ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ 

 

Corporate Identity 

 ٠ٛ٘خ اٌششوخ

What the 

organization is: 

  ِب١٘خ إٌّظّخ

 CEO اٌشؤ٠خ ٚاٌّّٙخ  

 Marketing/PR 

اٌزغااااااا٠ٛك / اٌؼاللااااااابد 

 اٌؼبِخ

 Human Resources 

 اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 Production االٔزبع١خ 

 Finance اٌّب١ٌخ 
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  الهوية قياس في الباحثة عميه اعتمدت الذي لميموار الهوية مكونات موذجن
 المخطط المؤسس  االتصال
 المخطط غير االتصال
 المباشر غير االتصال

 
 لمشركة المرئ  اليوية نظام

  المرئية اليوية تطبيقات
 
 

 ميمة ، القيم ،الشركة فمسفة
 إرشادات ،الشركة يءمباد ،الشركة
 ،نو المؤسس ،المنشأ دولة ،الشركة
 .الشركة تاريخ ،الفرعية الثقافات

 

 المؤسسة سموك

 الموظفين سموك
 اإلدارة سموك

 
 

 التجارية العفمة بناء
 التنظيمية البنية

 

 
 )التميز( االختف  ستراتيجيةا        

 المكانة ستراتيجيةا   
 

(Melwar, 2006) لمموار الهوية مكونات (1) شكل
(33) 

 الساااموك ثقافتياااا، تصاااميميا، المنظماااة، "اتصااااالت، ةرئيسااا مكوناااات سااابع مااانيتكاااون  النماااوذج ىاااذاو 
 ة.لميوي الفرعية البن  من وعدد ،المنطمة" واستراتيجية الصناعة ىوية المنظمة، بناء فييا، السائد التنظيم 

 الشركات داخل الهوية تشكيل

 التساااؤالت ماان مجموعااة تثااار منظمااة أو شااركة أي تأساايس عنااد اآلتاا : يتضااح المؤسااس لنظريااة وفًقااا
مكانياتيااا وثقافتيااا المنظمااة أىاادا  حااول  المؤسااس إلاا  يرجااع اليويااة ليوتشااك عمييااا، سااتعتمد التاا  المختمفااة وا 
 وتوجياااات وثقافاااات رؤى مااان يحمموناااو بماااا ،اختياااارىم تااام ذينالااا العمياااا القياااادات إلااا  تتنقااال ثااام ،لمشاااركة األول

(Atienza, 2017, 21) وحااواراتيم إداراتياام طريقااة عماا  تاانعكس
 اإلطااارات عماا  أثاار ماان لياام بماااو  ،(47)

 الشركة اتصاالت

 الشركةتصميم 

 الشركةثقافة 

 الســـلوك

 الشركةبنـــاء 

 هوية الصناعة

 استراتيجية الشركة

 الشركةهويـــة 
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(Huebner, 2007) الشاركة داخال اليوياة عما  الحاراس أنفسايم الموظفاون ديعا ثم لمموظفين، التفسيرية
(48). 

 يعتماد اليوياة تكاوين أن عما  دالئال تقادم أنياا إلا  باإلضافة اليوية، تعزيز كيفية عم  النظرية ىذه تركز كما
(Atienza, 2017, 19-22) الفريدة اليوية يعزز قافةالث فتعمم ،والقيادة الثقافة عم 

(49). 
(Atienza, 2017, 19) الهوية تشكيل عند ثارت   التي التساؤالت (7) جدول

(33)
 

 األػضاء دور انمؤسس دور انسؤال

 ِزؼٍّخ4 صمبفخ خالي ِٓ ِٕظّخ رأع١ظ اٌزٕظ١ّ١خ4 ا٠ٌٛٙخ ؽٛي رصٛس رأع١ظ ٔش٠ذ؟ ِبرا

 ٌٍّٕظّخ4 اٌّإعظ سؤ٠خ ؽٛي اٌّؼشفخ رى١ًّ ٌٍّٕظّخ4 اٌّشغٛثخ ا٠ٌٛٙخ – إٌّظّخ سؤ٠خ ٠ؼشفْٛ؟ ِبرا

 ٠غاازط١ؼْٛ اٌاازٞ ِااب

 ٚو١ف؟ فؼٍٗ؟
 ؽٛاس4 –ػ١ٍّبد –اعزّبع –رفى١ش اٌّٙب4َ رغ١ًٙ –رؼ١ٍُ –ل١بدح

 ا4ٌّٟٕٙ اٌزى٠ٛٓ ػٍٝ جبدٞ ِ – ِشوض رؼ١ٍُ ارغب٘برُٙ؟ ِب
 ٔظااابَ ٚرىااا٠ٛٓ ٚفش٠اااذح اؽزشاف١اااخ شخصااا١خ رٍّاااه

 إٌّظّخ4 داخً وأػعب  ثٕب اٌخبصخ ٌٍّؼزمذاد

 إلنشاااء الااداخل؛ الخااارج ماان المصااالح أصااحاب بااين النقاااش تتضاامن تفاعميااة عمميااة ماان ةاليوياا وتنشااأ
(John Sillince, 2006) وتفسااايرية رمزياااة عممياااة تعاااد التااا  اليوياااة

 متعااادد بنااااءٌ  المؤسساااة فيوياااة ،(51)
(Ashforth & Mael, 1996) المصاااالح صاااحابأ موافقاااة دون يوجاااد أن يمكااان وال العناصااار،

(52)، 
 لمذاتياااة تعااااريفيم لتعاااديل االجتمااااع  لمبنااااء الفريااادة الساااماتو  المشاااترك، التااااريخ عمااا  نيساااتندو  نو الموظففااا

(Kroezn, 2012) التنظيميااة
 بااين والمناقشااة الحااوار عمميااات عباار باالتصاااالت وتتغياار تنشااأ فاليويااة ؛(53)

(Huebner, 2007, 8) المصااالح أصااحاب ماان والخااارج الااداخل
 التنظيميااة اليويااة أن بعضالاا وياارى ،(54)

 بالااذات الماارء فشااعور المنظمااة، داخاال تسااود التاا  الصااور أنيااا: بمعناا  الماانعكس( )التقياايم خاافل ماان تتكااون
 وقيماو االجتماعياة أعرافاو ماع التعاارض ودون عناو، اآلخار لتصاورات تصاوره عما  - كبيار حاد إلا  - يستند

(Ashforth & Mael, 1996, 39-40)
 (55). 

 ،االعمياا اإلدارة خاافل ماان التفاااعفت شاابكة عباار والخصااائص واألفكااار االفتراضااات وتسااتمر وتنتقاال
 (56).(2217، المالك عبد( االجتماعية المخالطةو  ،ينالعامم اختيارو 

 ماا مرحماة ىا ، االجتمااع  التطبيع عمميةل وفًقا الشركة داخل بمراحل يمر الفرد لدى اليوية وتشكيل
 (57).(2226 ،عبوي) التحول مرحمةو  المواجية، مرحمةو  ،العمل قبل

 ساابب انتياااءو  ،اليويااة عماا  المحافظااة عنصاار فقاادان :عنااد مطموبااة التنظيميااة اليويااة شااكيلت عااادةا  و 
 التغيياراتو  ،(58)(132ص ،2212 وجاودة، عبادالمطي ( النفقاات تخفايضو  ،الساريع النموو  ،المنظمة وجود

 عااادةا  و  ،وفمساافتيا رسااالتيا ةصااياغ إعااادة إلاا  المنظمااة تحتاااج الحاااالت ىااذه فاا و  ؛الخارجيااة أو الداخميااة
  (59).(Ran & golden, 2014) المنظمة ىوية حول جديد حساسإ صنع

 اليوياة بترسايخ اىتماوا مان أول ىام الغارب يكان لام :الهويرة فري النبويرة السيرة من مستفادة دروس
 سيرتو. ف  ذلك واتضح ، اهلل رسول بيا اىتم بل المجتمع، لدى والتميز التماسك توفر لكونيا

  :كاآلت  اإلسفم ف  اليوية نموذج نجد والممارسات األحداث تمك حممنا إذاف
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 (66) اإلسالم في الهوية نموذج يوضح (6) شكل

 مناقشة نتائج الدراسة الميدانية:
 الهويةعناصر دراك المبحوثين وا   مستوى المعنوية بين نوع شركة االتصاالت (8) جدول

 مكىواث انهىَت
 انشركت

كا انمجمىع
9

 
درجت 

 انحرَت

مستىٌ 

 انمؼىىَت

مؼامم 

 اتصاالث أوراوج فىدافىن انمصرَت انتىافك

 اٌشؼبس ٚاٌٍٛع4ٛ
 922 26 20 91 990 ن

.4199 0 64921 - 
% 1041 104. 1041 96646 1140 

اٌزص١ُّ إٌٙذعٟ 

 ٌٍششوخ

 16 91 1 92 06 ن
2.4200 0 64666 64002 

% 0240 0.40 0240 1046 0046 

 ٚٔظُ االرصبالد4
 10 2 2 1 00 ن

04092 0 640.0 - 
% .246 .641 2142 0046 .046 

اٌضٞ اٌّغزخذَ 

 ٌٍؼب١ٍِٓ

 19 99 2 1 .0 ن
04621 0 64012 - 

% .640 .641 2142 0046 .640 

اٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ 

 ٌٍششوخ4

 02 . 1 1 9. ن
24290 0 64021 - 

% 0640 .641 0040 2646 0946 

 عٍٛن اٌؼب4ٓ١ٍِ
 09 0 1 1 01 ن

9402. 0 6400. - 
% 2149 .641 0040 2046 0640 

اٌؼاللبد ث١ٓ اإلداسح 

 اٌؼ١ٍب ٚاٌّشؤٚع4ٓ١

 01 0 1 1 02 ن
94621 0 64212 - 

% 2240 004. 0040 2046 2146 

اٌم١ُ ٚاٌزمب١ٌذ داخً 

 اٌششوخ4

 .0 2 1 1 00 ن
04000 0 64909 - 

% 2049 .641 0040 9646 2246 

فٍغفخ ٚشخص١خ 

 اٌششوخ اٌذاخ١ٍخ4

 1. 0 1 2 21 ن
24062 0 64.02 - 

% 2641 0941 0040 2046 2.46 

أخشٞ "ربس٠  

 اٌششوخ"

 96 6 6 6 96 ن
04910 0 64901 - 

% 240 6 6 6 046 

     933 93 93 99 303 ن انمجمىع

 فا  والموجاو الشاعار وياأت  مختمفاة، اليوياة لمكوناات المبحاوثين رؤياة أن   الساابق الجادول من يتضح
 بيااا السااائدة االتصاااالت ونظاام طبيعااة ثاام ،%45 اليندساا  التصااميم يااايعقب %،88.5بنساابة األول الترتيااب

 الهوية

الشعارات 
والرموز 
االتصاالت  المرئية

 الفعالة

الثقافة 
 والقيم

 التوجه القيادة

الفمسفة 
  والهدف

 السموكيات
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 الشاركة فمسافة خارييناأل المارتبتين فا  جاء وقد ،%43.5 بنسبة مخططة غير أو مخططة اتصاالت سواء
 عماا  أكثاار نيركاازو  المبحااوثين أن عماا  ياادل وىااذا %،5 بنساابة الشااركة تاااريخ ثاام ،%24 بنساابة الداخميااة
ن ،البصاارية اليويااة مكونااات  دراسااة مااع النتيجااة ىااذه وتختماا  ،الشااركة فاا  السااائدة االتصاااالت توسااطيم وا 

 الممموساااة العناصااار مااان أىمياااة أكثااار لميوياااة الممموساااة غيااار الجواناااب أن إلااا  توصااامت التااا  جستفساااون
(Gustafson, 1995)
(61). 

 المبحاوثين دراكإ ومادى االتصاال شاركة ناوع باين إحصاائيا دالاة فاروقٍ  وجود الجدول من يتضح كما
 األخاارى، العناصاار فاا  الفااروق ىااذه تظياار وال لمشااركة، اليندساا  التصااميم لصااالح اليويااة عناصاار بعااض
 شااااركة ناااوع غياااار اليوياااة عناصاااار المبحاااوثين دراكإ عمااا  تااااؤثر عوامااال ىناااااك أن إلااا  ذلااااك يرجاااع وربماااا

 اىتماام مادى ربماا أو ،اليوياة مكوناات بابعض المبحاوثين بتعريا  العمياا اإلدارة اىتمام مدى ربما االتصال،
 .االجتماعية شئتيمتن من اجزءبوصفيا  الشركة ىوية مع والتطبيع بالتوافق مشركةل دخوليم منذ المبحوثين

 والشركة المختمفة اإلدارية المستويات في العاممين بين السائدة العالقات هوية (9) جدول

 شكم انؼاللاث و

 درجت انمىافمت
 اإلجمانٍ

انمتىسظ 

 انحسابٍ

االوحراف 

 مؼارض محاَذ مىافك انمؼُارٌ

   % ن % ن % ن % ن

رؼبٍِٕٟ اٌششوخ ثؼذي  9

 ٚئٔصبف4
96. 0246 2. 0246 22 9946 266 966 64.966 640190. 

ٌششوزٟ اٌمذسح ػٍٟ  2

 أغبص ٚػٛد٘ب4
12 .140 10 .046 92 140 266 966 64.666 640.912 

صمزٟ فٟ اٌششوخ ٌُ ٠برٟ  0

 ِٓ فشاؽ4
960 0240 01 0.46 22 9040 266 966 640166 6429..0 

رز١ّض ششوزٟ ثّصذال١زٙب  .

 ِغ عّب١٘ش٘ب4
962 0946 20 0046 20 9240 266 966 640106 64011.. 

أٔب ػٍٟ اعزؼذاد ٌزمذ٠ُ  0

عٙذ ئظبفٟ ِٓ أعً 

 ششوزٟ 4

902 0046 06 2046 91 146 266 966 640266 6400000 

ٕ٘بن سٚاثػ غ٠ٍٛخ ث١ٕٟ  0

 ٚث١ٓ ػ4ٍّٟ
920 0240 00 2240 26 9646 266 966 640206 640226. 

١ٌظ ٕ٘بن ِمبسٔخ ثزمذ٠ش  2

ششوزٟ ٌٟ ِمبسٔخ ِغ 

 ِض١الرٙب4

11 .140 22 0140 2. 9246 266 966 640206 64016.1 

رغؼٟ اٌششوخ إللبِخ  1

اٌؼاللبد اٌٛد٠خ اٌط٠ٍٛخ 

 ِٚغ غ١ش4ِٞؼٟ 

20 0146 11 .146 20 9046 266 966 642066 6402600 

رٕظش اٌششوخ ٌٟ ػٍٟ  1

 أٟٔ عض  ِٕٙب
10 .040 26 0046 02 9140 266 966 642166 642021. 

رؼط١ٕٟ اٌششوخ ِغبؽخ  96

وبف١خ ٌٍّشبسوخ فٟ ارخبر 

 اٌمشاس4

0. 0246 21 0140 02 2140 266 966 646006 6422111 

ػٓ رؼبِالد أٔب ساظٟ  99

 ششوز4ٟ
11 ..46 16 .646 02 9046 266 966 642166 6422.60 

 642.661 642.06 966 266 9146 00 0140 21 240. 10 أٔب عؼ١ذ فٟ ششوزٟ 4 92
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 ى :، مؤشرات ةأربع خفل من وذلك وموظفييا الشركة بين العفقة جودة ىوية يقيس الجدول ىذا
 قيماااة تقاااارب المقيااااس ىاااذا فااا  ويفحاااظ ،عباااارات أرباااع مااان ويتكاااون ،العفقاااة فااا  الثقاااة :األول المؤشااار -

 شااركت  تتميااز) عبااارة الحساااب : المتوسااط قيمااة فاا  افىااأع كانااتو  ،عبااارة لكاال الحسااابية المتوسااطات
 الثقاة ىاذه وتانعكس (،نصاا ا  و  بعدل الشركة تعاممن ) األخير ف و  ،(جماىيرىا مختم  مع بمصداقيتيا
 األداء. عم  باإليجاب

 باين الكبير التفاوت المؤشر ىذا ف  ويفحظ عبارات، أربع من ويتكون ،بالعفقة االلتزام الثان : المؤشر -
 أجال مان ضااف إ جياد لتقاديم اساتعداد عم  أنا) عبارة جاءت حيث ؛العبارات نحو المبحوثين استجابات
 ،(عمما  وباين بينا  األماد طويماة رواباط ىناك) عبارة ياتعقب ،2.5722 قيمتو حساب  بمتوسط (شركت 
 بماا  حساااب  بمتوسااط (األخاارى بالشااركات مقارنااة لاا  شااركت  بتقاادير مقارنااة ىناااك لاايس) عبااارة وأخياارا

 سااواء عمياو والحفااظ اآلخاار باالطر  باالىتماام العفقاة طرفاا  مان كال التاازام عما  يادل وىاذا ،2.3752
 الرسمية. غير أو الرسمية االتصاالت خفل من

 أنا  عما  الشاركة تنظار) عباارة وجااءت عباارتين مان وتتكون ،لمعفقة المتبادلة السيطرة الثالث: المؤشر -
 تخااااذال كافياااة مسااااحة الشاااركة تعطينااا ) عباااارة حصااامت بينماااا ،2.2822 حسااااب  بمتوساااط (منياااا جااازء
 المشاااركة فرصااة العاااممين إعطاااء تعناا  المتبادلااة والساايطرة ،2.2352 مقااداره حساااب  بمتوسااط (القاارار
 الحديثاااة اإلدارياااة الدراساااات اىتمااات وقاااد مااانيم، المطموباااة المياااام بعاااض تنفياااذ وحرياااة القااارار اتخااااذ فااا 

 ليم. اإلنتاجية الكفاءة وزيادة المعنوية النواح  لرفع ومشاركتيم العاممين بتمكين
 شاركت  تعاامفت عن راضٍ  أنا) عبارة جاءتف عبارتين، من ويتكون ،العفقة عن الرضا :الرابع المؤشر -

 عنادما الرضاا ويحادث ،(با  شاركت  عفقاة عان ساعيد أناا) عباارة مان أكبار حسااب  متوسط عم  (مع 
 نااوع عماا  تتوقاا  كمااا الترقيااة، فاا  فرصااة لديااو بااأن الموظاا  يشااعر وعناادما التعاماال، فاا  عدالااة وجاادت

 ومياراتو. إلمكاناتو ومناسبتو العمل ونوع ،القيادة
 جابااتإ ف  كبير تشتت ىناك كان األربع مؤشراتو عبر المقياس ىذا عبارات كل أن بالذكر والجدير

 جااودة معاادل تف اخاا أو الوظيفيااة لممسااتويات وفقااا التعاماال طاارق الخااتف  ظياار وربمااا ،عنيااا المبحااوثين
 .األداء

  العالقة وجودة االتصاالت شركة نوع بين المعنوية مستوى (36) جدول

جىدة 

 انؼاللت

 انشركت
 انمجمىع

انمتىسظ 

 انحسابٍ

االوحراف 

 اتصاالث أوراوج فىدافىن انمصرَت انمؼُارٌ

 % ن % ن % ن % ن % ن

240966 6426119 

 9240 20 9646 2 9042 . 149 2 9242 92 ِٕخفط

 2.46 1. 2646 . 2641 0 2242 0 .204 .0 ِزٛعػ

 0040 922 2646 .9 0240 90 0142 90 0941 10 ِشرفغ

 333 933 333 93 333 93 333 99 333 303 انمجمىع

 دالة غير 65971 = الداللة مستوى 6الحرية= درجات 35249 =2كا
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 وجياة مان -االتصااالت شاركات كال فا  مرتفعاة كانات العفقاة جاودة أن الساابق الجدول من يتضح
ن - الدراسااة عينااة المبحااوثين نظاار  المصاارية فاا  %61.9 بمغاات حيااث ؛شااركة كاال فاا  نساابتيا اختمفاات وا 

 المحمول. اتصاالت ف  %72و أوران  ف  %62.5 فودافون، ف  %68.2 لفتصاالت،

ن  وجودة االتصاالت شركة نوع بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الجدول من يتضح كان وا 
 مااع عفقااةال جااودة وضااع فاا  تشااابيت األربااع الشااركات أن إلاا  ذلااك يرجااع وربمااا المااوظفين، مااع العفقااة
 .أولوياتيا ضمن المختمفة بأبعادىا المستويات كافة ف  موظفييا

 المصرية االتصاالت شركات في الهوية مؤشرات (33) جدول

 مؤشراث انهىَت

 درجت انمىافمت
انمتىسظ  اإلجمانٍ

 انحسابٍ

االوحراف 

 انمؼُارٌ
 مؼارض محاَذ مىافك

 % ن % ن % ن % ن

ٌٙاااب شاااؼبس ٚاعاااُ ١ِّاااض    3

 ٚرزُ ِشاعؼز4ٗ 
9.1 2.46 .0 2046 0 046 266 96646 642966 6409010 

9 
اٌؼالِاااااخ اٌزغبس٠اااااخ ٌٙاااااب 

 عّبد ١ِّضح ٚٔبعؾخ4
909 2040 01 9146 99 040 266 96646 642666 6400296 

0 
اٌزىٌٕٛٛع١اااب عاااّخ الرّااابَ 

 اٌّٙب4َ
906 2046 .6 2646 96 046 266 96646 642666 6400192 

3 
رغاابُ٘ اٌشااشوخ ثٕشاابغبد 

 اعزّبػ١خ 4 
9.0 2940 .. 2246 90 040 266 96646 640066 64011.9 

3 
رز١ّااااااض اٌشااااااشوخ ثجئ١ااااااخ 

 رٕبفغ١خ 
9.2 2946 .0 2240 90 040 266 96646 640.06 6406600 

3 
عٛدح اٌخذِبد ٌٙب أ٠ٌٛٚاخ 

 ِٕز رأع١غٙب4
9.9 2640 .0 2046 90 040 266 96646 640.66 640691. 

3 
أّٔاابغ اٌؾّااالد اٌذػبئ١ااخ 

 ١ِّضح 4
902 0046 01 2146 96 046 266 96646 640966 6401220 

3 
اؽزفااابالد اٌّإعغاااخ رااازُ 

 ثشىً ١ِّض4 
902 0046 00 2240 90 040 266 96646 640106 6409609 

2 
ا  أرعب٠ك ػٕذِب أعّغ أؽاذا

 ٠ٕزمذٖ اٚأدافغ ػٕٙب
909 0040 02 2140 92 046 266 96646 640106 6406202 

33 
اٌماااااا١ُ اٌزٕظ١ّ١ااااااخ رّضااااااً 

 لٛا١ٔٓ صبسِخ4 
922 0040 0. 2246 91 140 266 96646 640.66 6400021 

اٌزخط١ػ ثؼ١اذ اٌّاذٞ أؽاذ  33

 أ٠ٌٛٚبد اٌششوخ
922 0040 00 2040 26 9646 266 96646 640006 1402901 

39 
فٍغاااافخ ٚسعاااابٌخ اٌشااااشوخ 

 ٚاظؾخ 4 
991 0146 01 0.40 90 040 266 96646 640206 64092.1 

30 
ااب ٌٕااب  ٔغاابػ اٌشااشوخ ٔغبؽا

 ع١ّؼب4
922 0040 .1 2.40 2. 9246 266 96646 640906 6426906 

33 

أّٔاااااابغ اٌؼ١ٍّاااااابد فااااااٟ 

اٌشاااااااشوخ ١ِّاااااااضح ػااااااآ 

 غ١ش٘ب4

99. 0246 26 0046 90 146 266 96646 64.166 640.91. 

33 
٠زؾااااااذس اٌغ١ّااااااغ ػاااااآ 

 اٌششوخ غبٌجب ثٕؾ4ٓ
990 0146 00 0240 91 140 266 96646 64.106 6400.12 

33 
رجٕااااٝ اٌشااااشوخ ػاللاااابد 

 ع١ذح ِغ اٌؼب4ٓ١ٍِ
99. 0246 00 0046 26 9646 266 96646 64.266 6402910 
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 مؤشراث انهىَت

 درجت انمىافمت
انمتىسظ  اإلجمانٍ

 انحسابٍ

االوحراف 

 انمؼُارٌ
 مؼارض محاَذ مىافك

 % ن % ن % ن % ن

33 
 فٍغفخ اٌزط٠ٛش ِزغزسح4 

961 0.40 2. 0246 92 140 266 96646 64.066 640.1.0 

33 
لٛاػذ اٌؼًّ رز١ّاض ثصافخ 

 اٌضجبد4 
992 0046 0. 0246 2. 9246 266 96646 64..66 6401192 

32 
ِّٙاااخ إٌّظّاااخ ٚاظاااؾخ 

 ٠ٚزُ ٔشش٘ب ػ١ٍٕب4
960 0046 20 0240 91 140 266 96646 64.006 6400921 

93 
االٌزااااضاَ أ٘ااااُ ِااااب ١ّ٠ااااض 

 اٌغ١ّغ4 
960 0046 01 0.40 20 9240 266 96646 64.606 64262.0 

93 
٠ٛعااذ رطاابثك ثاا١ٓ أ٘ااذاف 

 اٌششوخ ٚأ٘ذاف اٌؼب١ٍِٓ 
961 0.46 00 0940 21 9.40 266 96646 640106 6422190 

99 
ٌٙااب سؤ٠ااخ ٚسعاابٌخ ٠غااًٙ 

 اٌزؼشف ػ١ٍّٙب4
12 .140 10 .940 26 9646 266 96646 640106 6400200 

90 
ٌااااذ٠ٕب ئؽغاااابط ثبالٔزّااااب  

 ٚثٍّى١خ اٌششوخ4 
960 0940 26 0046 22 9040 266 96646 640166 642921. 

93 
عاااااٍٛن اٌؼاااااب١ٍِٓ ٠ز١ّاااااض 

 ثبالٔعجبغ4
11 .146 20 0240 22 9040 266 96646 640006 6426190 

93 
األٔشااطخ االرصااب١ٌخ رفٙااُ 

 ثّؼٕٟ ٚاؽذ4
11 .146 2. 0246 21 9.46 266 96646 640066 6429.91 

 شااركات فاا  التنظيميااة اليويااة توضااح المؤشاارات ماان مجموعااةً  ىناااك أن السااابق الجاادول ماان يفحااظ
 - :تاآل النحو عم  مرتبة وى  ،المصرية االتصاالت

 الحسااابية المتوسااطات أعماا  حااازت حيااث ؛(دوري بشااكل مااامراجعتي وتااتم انمميااز  الشااركة واساام شااعار). 1
   .البصرية اليوية عناصر من واالسم الشعار ويعد ،2.7122 وبمغت

 فاا  ساامة وىاا  2.7222 قاادره احسااابي امتوسااط وحااازت ،(وناجحااة ممياازة ساامات ليااا التجاريااة العفمااة). 2
 العالية. التنافسية ذات الشركات

 ،األخياارة الخمااس المراتااب فاا  وجاااءت متقاربااة وبقاايم ضااعيفة حسااابية متوسااطات عبااارات خمااس حااازت. 3
 لادى شخصاية ومصاالح اعتباارات لوجاود نظاراً  (؛وأىاداف  الشاركة ىادا أ باين تطاابق يوجاد) عبارة وى 

 العميااا، واإلدارة المؤسسااين قباال ماان وضااعت الرؤيااة ألن   (؛الجميااع فييااا أساايم رؤيااة ليااا) وعبااارة األفااراد،
 المصارية الشاركة فا  نو العاامم العبارة ىذه عارض وقد ،(الشركة وممكية باالنتماء حساسإ لدينا) عبارةو 

 المساتويات كافاة فا  باالنضاباط يتمياز العااممين ساموك) وعبارة ،المشاكل ببعض مرت الت  لفتصاالت
 جاداً  القميل يوجد فقد ،العاممين من العدد ىذا كل لدى االنضباط عم  السيطرة لصعوبة وذلك (؛اإلدارية

 إلا  ذلاك يرجاع وربماا ،(الشركة داخل واحد بمعن  الجميع يفيميا االتصالية األنشطة) ،منضبطين غير
ن التعميم  والمؤىل العمر تفاوت   العينة. أفراد ف  نسبتيم قمت وا 
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 المصرية االتصاالت شركات في التنظيمية لمهوية المعنوية مستوى (32) جدول
مستىي 

 انهىَت

 انشركت
 انمجمىع

انمتىسظ 

 انحسابٍ

االوحراف 

 اتصاالث أوراوج فىدافىن انمصرَت انمؼُارٌ

 % ن % ن % ن % ن % ن

240006 6400622 

 040 2 646 6 646 6 646 6 042 2 ِٕخفط

 2140 01 0646 0 9042 . 9142 . 0040 0. ِزٛعػ

 0246 .90 2646 .9 1040 26 1941 91 0942 12 ِشرفغ

 333 933 333 93 333 93 333 99 333 303 انمجمىع

 دالة غير 65386 = الداللة مستوى 6الحرية= درجات 85879 =2كا

 بيويااة تتمتااع التاا  الشااركات مقدمااة فاا  كاناات أوراناا  شااركة أنإلاا   السااابق الجاادول بيانااات تشااير
 ،%72 بنسابة المحماول اتصااالت ثم ،%81.8 فودافون عن صغير وبفارق %83.3 بنسبة قوية تنظيمية

 تنظيمياة ىوياة ترسايخ ف  االتصاالت شركات رغبة يؤكد ما وىو %،61.2 بنسبة لفتصاالت المصرية ثم
 بالخصااائص االتصاااالت شااركات فاا  العاااممون يشااعر عناادما القويااة اليويااة وتحاادث ،موظفييااا لاادى قويااة

 ؛الشاركات مان غيرىاا عان وتميزىاا الطويماة الزمنياة الفتارات عبار ترساخت الت  الجوىرية والسمات المركزية
 المخاطر تخط  عم  تساعدو  ،نحن؟ من سؤال نع تجيب في  ،شركتو تجاه الموظ  شعور تعكس نياأل

 يعاوق قاد  ءشا أي زاءإ قمقباال سيشاعر نحان مان الموظا  يعار  وعنادما ،الشركة تواجو قد الت  واألزمات
 فروق توجد ال وأنإل   درجات ست تعادل حرية درجة عند 8.879 بمغت الت  2كا قيمة تشير كما ،اليوية
 لاايس الشااركة نااوع أن يعناا  وىااذا التنظيميااة، اليويااة وقااوة االتصاااالت شااركة نااوع بااين إحصااائية داللااة ذات

 ترساايخ عماا  تعتمااد التاا  االسااتراتيجية نفااس تتبناا  جميعيااا الشااركات ألن ربمااا أو اليويااة، فاا  مااؤثرا عااامف
 فا  داخمياة تغييارات وجادت ماا إذا عما  تتوقا  التنظيمياة اليوياة قاوة نأل وربما الموظفين، لدي جيدة ىوية

 ىماادفا   تااؤثر التا  العقباات أو الشااركة داخال االتصاالية األنشااطة مضامون عما  تتوقاا  ربماا أو الشاركة،
 لشركتو. والمستمرة الجوىرية والسمات بالخصائص الموظ  شعور

 جيدة تنظيمية بهوية والشعور االتصال شركة نوع بين الفروق (31) جدول

انهىَت 

 انتىظُمُت

 انشركت
 انمجمىع

 اتصاالث أوراوج فىدافىن انمصرَت

 % ن % ن % ن % ن % ن

 2646 9.6 1646 90 2142 91 1641 26 .004 10 ٔؼُ

 0646 06 2646 . 2641 0 149 2 0040 1. ال

 333 933 333 93 333 93 333 99 333 303 انمجمىع

 65236التوافق= معامل 665626 = الداللة مستوى 1الحرية= درجات 95214 =2كا

 أعما  كانات راساخة تنظيمياة ىوياة وجاود يرون الذين المبحوثين نسبة أن السابق الجدول من يفحظ
 كاناات فودافااون شااركة أن يتضااح حيااث ؛مختمفااة بنسااب جياادة تنظيميااة ىويااة وجااود عاادم رونياا الااذين ماان

   .جيدة تنظيمية ىوية وجود عم  موظفييا اتفاق من األكبر النسبة حازت الت  الشركة



Arab Media & Society (Issue 27, Winter/Spring 2019)  

 33 المصرية االتصاالت قطاع شركات في التنظيمية الهوية تشكيل

 ناوعو  جيادة تنظيمياة ىوياة بوجاود الماوظفين شاعور باين إحصاائية داللة ذات فروق وجود يتضح كما
 ياادل وىااذا ،2.25 ماان أقاال دال المعنويااة مسااتوىو  (،9.245) 2كااا قيمااة بمغاات حيااث ؛االتصاااالت شااركة
 اجازءبوصافو  الماوظفين لدى ترسيخيا يجب الت  النقاط من معينا نمطا ترسم اتصاالت شركة كل أن   عم 
 دولااةو  ،الماليااة القاادرةو  المصااالح، أصااحاب سياسااةو  الشااركة، لممكيااة تبعاااذلااك  يختماا  وربمااا ،اليويااة ماان

 الموظفين. مع التعامل ف  الشركات سياسةو  ،المنشأ
 مصر في العاممة االتصاالت شركات في الهوية تشكيل مراحل (31) جدول

 مراحم انتشكُم

 درجت انمىافمت
انمتىسظ  اإلجمانٍ

 انحسابٍ

االوحراف 

 انمؼُارٌ
 مؼارض محاَذ مىافك

 % ن % ن % ن % ن

 6410291 640066 96646 266 2040 09 9046 02 0140 992 اعزّبسح اٌزٛظ١ف 9

 6410110 640966 96646 266 2046 02 9246 .0 0246 .99 اٌششوخلشا ح ربس٠   2

0 
اعزفغااااااااااشد ِاااااااااآ 

 شخ  أػشفٗ
2. 0246 .1 2.46 21 0146 266 96646 -64266 641202. 

. 
ر٘جاااذ ٚعاااأٌذ ػااآ 

 دٚسٞ
29 0040 .. 2246 10 .240 266 96646 -64266 6411209 

0 
لاااشسد اٌؼّاااً غجماااب 

 ٠ٌٟٛٙز
29 0040 01 9140 16 .046 266 96646 -64106 6411..9 

 6401220 640066 96646 266 9240 20 9646 26 2240 900 رٛع١ٗ األعئٍخ 0

2 
اٌزشو١اااااااااااااض فاااااااااااااٟ 

 اٌجصش٠بد
921 0.40 .. 2246 22 9040 266 96646 640966 6422210 

 6421226 64.006 96646 266 9146 00 9240 00 0.40 921 االعزّبع ٌٍمص  1

 64122.1 640266 96646 266 2246 .. 9146 01 0146 991 اٌزضاَ اٌصّذ 1

 64190.6 646006- 96646 266 040. 12 9040 00 646. 16 االعزّبع ِغ اٌمبدح 96

 641.609 649066- 96646 266 240. 10 2146 00 2140 01 ارجبع اٌؾذط 99

 64.0012 642166 96646 266 240 0 9046 02 1940 900 اؽزشاَ اٌمٛاػذ 92

90 
اٌّؾبفظاااااااااخ ػٍاااااااااٝ 

 األخالق
909 1640 0. 9246 0 240 266 96646 642166 64.2910 

 64.1190 642266 96646 266 046 0 9246 .0 1646 906 ِغبػذح ا٢خش٠ٓ .9

90 
اٌّشااااااااااابسوخ فاااااااااااٟ 

 ِٕبعجبد االصذلب 
92. 0246 00 2240 29 9640 266 96646 640906 6402122 

90 
ؽعااااااااٛس أؽااااااااذاس 

 اٌششوخ اٌشع١ّخ
96. 0246 .1 2.40 .2 2040 266 96646 642106 6412216 

92 
ؽعااااٛس إٌّبعااااجبد 

 غ١ش اٌشع١ّخ
12 .140 .0 2240 01 2146 266 96646 649106 6410600 

91 
شااااااااااؼبس اٌشااااااااااشوخ 

 ٚسعبٌزٙب ِؼجش ػٕٙب
902 2046 .2 2946 0 046 266 96646 642066 6406102 

91 
اؽغغاااااااااااااااااااااااااذ أْ 

 اٌّغئ١ٌٛخ ٌٙب أ٠ٌٛٚخ4
906 2046 .9 2640 1 .40 266 96646 642606 640.22. 

26 
شاااااااااؼشد ثااااااااابٌفخش 

 ثبٌششوخ اٌزٕبفغ١خ
9.0 2046 .. 2246 96 046 266 96646 640166 6400.12 

29 
شااؼشد ثبٌشظااب ػاآ 

 ػٍّٟ 
9.0 2940 .1 2.46 1 .40 266 96646 640266 6400190 

22 

إِٓاااااااااذ ثبٌشاااااااااشوخ 

ٚأ٘ااااااذافٙب ٌزٛافمٙااااااب 

 ِؼٟ

9.. 2246 .0 2240 99 040 266 96646 640006 6402109 
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 مراحم انتشكُم

 درجت انمىافمت
انمتىسظ  اإلجمانٍ

 انحسابٍ

االوحراف 

 انمؼُارٌ
 مؼارض محاَذ مىافك

 % ن % ن % ن % ن

20 
أؽغغاااااذ ثبالٔزّاااااب  

 ٌششوزٟ
9.6 2646 .1 2.40 99 040 266 96646 640.06 6401001 

2. 
شااااااااؼشد أْ اٌضمااااااااخ 

 ٚاالٌزضاَ ِجذأ
909 0040 00 2146 90 040 266 96646 640166 6409902 

20 
أٔااااااااب فااااااااشد داخااااااااً 

 اٌّغّٛػخ
90. 1246 21 9.46 1 .46 266 96646 642166 6406210 

20 
ػاللااااااابد ػبغف١اااااااخ 

 شذ٠ذح ِؼٙب
9.0 2940 02 9140 26 9646 266 96646 640906 6400200 

22 
ِغّاااااٛػزٟ ِصاااااذس 

 لٛرٟ
900 0240 .2 2040 91 146 266 96646 640106 640091. 

21 
اػطاااااب  اٌّغّٛػاااااخ 

 أوضش ِٓ غ١شٞ
909 0040 09 2040 91 146 266 96646 640006 6400.90 

21 
رؼااابْٚ ا٠ٌٛٙااابد ِاااغ 

 اٌز١ّض
961 0.46 22 0140 90 240 266 96646 64.006 6400062 

 6409100 64.966 96646 266 246 .9 046. 16 146. 10 اعزمال١ٌخ ا٠ٌٛٙبد 06

 6402.60 640066 96646 266 146 90 146. 11 046. 10 رىبًِ ا٠ٌٛٙبد 09

 6401210 646106 96646 266 2646 6. 0940 960 2140 02 ئٔذِبط ا٠ٌٛٙبد 02

 6422602 649006- 96646 266 0040 02 040. 10 2646 6. رشبثٗ ا٠ٌٛٙبد 00

 بمجموعاة يمار فإناو فيياا لمعمال شاركة أي يادخل عنادما العامال أنإلا   السابق الجدول بيانات تشير
 ىوياة ماع يتناسب بما وثقافتو العامل ىوية تشكيل فييا ويتم االجتماعية، التنشئة مراحل تسم  المراحل من

  :تاآلك وذلك فييا، المصالح وأصحاب ليا المؤسسون يتبناه وما وثقافتيا الشركة

 مان امتشابعً  الشاخص يكاون وفيياا :بالشرركة الموظرف التحراق قبرل ما مرحمة وهي األولى: المرحمة
 التربويااة المؤسسااات خاافل ماان واالتجاىااات الثقافااات بعااض يياااف كتساابيو  مختمفااة وثقافيااة اجتماعيااة بيئااة

 بطاارق الشااركة عاان معمومااات كتسااابفاا  ا ويباادأ المختمفااة، والتعماايم العماار مراحاال فاا  الدينيااة والمؤسسااات
 قاراءة) يااتعقب ،2.3322 بما  حسااب  وبمتوساط األول الترتياب فا  (التوظي  استمارة) جاءت وقد محتمفة،
 اوفًقاا يعماال نأ الشااخص يقاارر قااد أو ،(االلكترونيااة مواقعيااا عباار الداخميااة نجازاتياااا  و  الشااركة عاان الشااخص
 مختمفة. ثقافة من يفقيو قد لما مراعاة دون وىويتو لثقافتو

 ؛ىويتاو ماع تختما  أو تتفاق قاد ىوياة افعمًيا الشاخص يواجو وفييا :االلتحاق مرحمة الثانية: لمرحمةا
 ماااديري إلااا  أسااائمة وجيااات) عباااارة جااااءت وقاااد ،الشاااركة يااادخمون عنااادما األفاااراد فاتتصااار  تختمااا  قاااد لاااذا

 بالصامت المبحاوث يمتازم) دقا األخير وف  ،األول الترتيب ف  نجازىاإ وكيفية الميام عم  لمتعر  (المباشر
 ىاااتين فاا  المبحوثااون أكااد وقااد ،2.3722 قاادره احسااابي امتوسااط حااازت وقااد (الميااام تااتم كياا  ومفحظااة
 مراعاااة دون العماال مباشاارة فاا  وثقافتااو شخصاايتو وعماا  حدسااو عماا  االعتماااد الصااعب ماان أنااو الماارحمتين

 سالب. حساب  بمتوسط المرحمتين ف  األخير الترتيب ف  ءاجا حيث الشركة، ىوية
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 الزمفء مع الموظ  عفقات تنمية فييا تمتو  الموظفين: بين العالقات بناء مرحمة :الثالثة المرحمة
 مااع التعاماال فاا  الااوظيف  والتاادرج وقوانينااو العماال قواعااد احترماات) عبااارة فييااا وحااازت العماال، فاا  والماادراء
 الحسابية. المتوسطات أعم  (المباشر المدير

 المفمااح وتبناا  معرفااةفاا   الموظاا  يباادأ وفييااا :الهويررة خصررائص تشرركيل مرحمررة :الرابعررة المرحمررة
 ورسااالتيا شااركت  شااعار نأ أدركاات) عبااارة حااازت الدراسااة ىااذه وفاا  لمشااركة، الجوىريااة والساامات األساسااية

 مباادأ واالنضااباط وااللتاازام الثقااة ن  أ شااعرت) عبااارة جاااءت وأخياارا الحسااابية، المتوسااطات أعماا  (عنيااا معباار
 .(شركت  ف 

 لغياااره يقااادم أن يساااتطيع قاااد بأناااو الفااارد يشاااعر عنااادما الهويرررة: انصرررهار مرحمرررةالمرحمرررة الخامسرررة: 
 االنغمااس راالنصايا ىاذا عان وينات  ،لممجموعاة الجماعياة الاذات ماع الشخصاية الاذات تنادم  وأن ،الكثير
 فااا  وجااااءت الحساااابية المتوساااطات أعمااا  (مجماااوعت  داخااال فااارد أناااا) عباااارة حاااازت وىناااا ؛المجموعاااة فااا 

 .(غيري من أكثر مجموعت  سأعط ) عبارة األخير الترتيب ف  وجاءت ،األول الترتيب

 كافااة فاا  والعاااممون الماادراء يتبناا  عناادما اليويااة توحااد ويحاادث ازدواجيتهررا: أو الهويررة توحررد مرحمررة
 فا  اليوياات تختما  عنادما االزدواجياة حادثت بينماا ،نفسايا وخصائصايا اليوياة سامات اإلدارية المستويات

 أو اليويااات ىااذه تناادم  وقااد ،لمشااركة األساسااية اليويااة عاان مختمفااة فرعيااة ىويااات الماادراء لتبناا  قساام كاال
 عما : التعار  الباحثاة وأرادت تماما، مختمفة ىوية عنيا نت تو  تندم  قد أو ،ياسماتب محتفظة وى  تتعاون

 قسااام كااال) عباااارة وجااااءت ،؟ال أم اليوياااات تشاااابو المختمفاااة اإلدارياااة المساااتويات فااا  المبحوثاااون يااادرك ىااال
 وجاود عما  يادل وىاذا ،األول الترتياب فا  (بينياا ماافي األقساام تتعااون ولكان مميازة وسامات ىوية لو مستقل
ن ةالرئيسا اليوياة ماع مشاتركة قواسام لياا اإلدارات بعاض فا  فرعياة ىويات  الجواناب، بعاض فا  اختمفات وا 
 كمماا ولكان لمشاركة، سايئا أمارا ليس ةالرئيس اليوية مع -تتعارض وال - وتتوافق قثبتن فرعية ىويات فوجود

 أكثر. الشركةذلك  دعم  والدائمة الجوىرية والسمات االلتقاء نقاط عدد زاد
 الهوية تشكيل ومراحل الشركة نوع بين المعنوية مستوى (34) جدول

مرحم 

تشكُم 

 انهىَت

 انشركت
 انمجمىع

انمتىسظ 

 انحسابٍ

االوحراف 

 اتصاالث أوراوج فىدافىن انمصرَت انمؼُارٌ

 % ن % ن % ن % ن % ن

242666 64.1990 

 940 0 646 6 646 6 646 6 242 0 ِٕخفط

 2246 .0 0046 2 2046 0 .004 1 2.40 00 ِزٛعػ

 2940 9.0 0046 90 2046 91 0040 .9 2049 11 ِشرفغ

 333 933 333 93 333 93 333 99 333 303 انمجمىع

 دالة غير 65766 = الداللة مستوى 6الحرية= درجات 15183 =2كا
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 بدرجة يجابياإ كان االتصاالت شركات داخل اليوية تشكيل مراحل أن قبالسا الجدول من يتضح 
ن األربع االتصاالت شركات ذلك ف  تشابيت وقد مرتفعة،  بمغت حيث المئوية، النسبة اختمفت وا 
 .اتصاالت ف  %65و أوران  ف  %75 ،فودافون ف  %63.6 المصرية، الشركة ف  73.1%

 اليوية تشكيل مراحلو  االتصاالت شركة نوع بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنو يتضح كما
 االختياااار عممياااات عمااا  توقااا ت اليوياااة تشاااكيل مراحااال أن إلااا  ذلاااك يرجاااع وربماااا ،الشاااركات ىاااذه داخااال

 شركتو. داخل لمموظ  االجتماع  التطبيع عمميات إل  ضافةباإل ،وىوياتيم المباشرين المدراء وسياسات
 المصرية االتصاالت بشركات العاممين هوية لتشكل تتفاعل التي العناصر ترتي  يوضح (36) جدول

 انؼىاصر
انترتُب 

 األول

انترتُب 

 انثاوٍ

انترتُب 

 انثانث

انترتُب 

 انرابغ

انترتُب 

 انخامس

انىزن 

 انمرجح
 انرتبت

9 
اٌخصااابئ  اٌٛظ١ف١اااخ  ِٚاااذٞ 

 ِالئّزٙب ٌألفشاد ِٚإ٘الر4ُٙ 
.1 01 06 20 90 242006 9 

2 
خطاااٛغ اٌغاااٍطخ ّٚٔاااػ ارخااابر 

 اٌمشاساد فٟ اٌزٕظ١ُ اإلداس4ٞ
90 .. .6 00 22 240066 2 

 0 242206 .0 01 26 20 02 إٌّبفغ اٌزٟ رؼٛد ػٍٟ األفشاد4  0

 . 249206 22 06 01 09 22 أعب١ٌت االرصبي ٚلٕٛار4ٗ  .

0 
اٌصااافبد اٌشخصااا١خ ٌألفاااشاد  

 ِٚب ٌذ٠ُٙ ِٓ ا٘زّبِبد ٚل4ُ١
01 22 91 92 91 941106 0 

 0 940.06 00 21 22 91 92 أعب١ٌت اٌزؼبًِ داخً إٌّظّخ4  0

2 
اٌفاشد ٚاٌّغازّذح ِآ أخالل١بد 

 ٚرٕشئزٗ االعزّبػ١خ4
90 92 90 2. 00 942266 2 

 1 640006 90 2 96 92 . أخالل١بد إٌّٙخ أٚ اٌصٕبػخ4 1

 فا  لتسااعد تتفاعال التا  العناصار أن يارون المبحاوثين أن الساابق الجدول بيانات خفل من يفحظ
 :كاآلت  ،منيا عنصر كل أىمية ف  تختم  التنظيمية ىويتيم تشكيل
 بوزن األول الترتيب ف  (ومؤىفتيم لؤلفراد متياءمف ىومد الوظيفية، الخصائص) فئة جاءت -

 ابالرض يشعر فإنو الفرد قدرات تفئم حينما الوظيفة أن إل  ذلك ويرجع ،2.7652 بم  مرجح
 االجتماع  التطبيع يحدث ثم ،فييا يعمل الت  البيئة مع والتجاوب التفاعلف   أويبد ،الوظيف 

 باليوية. حساسواإل
 المدراء ألن ؛الثان  الترتيب ف  (اإلداري التنظيم ف  القرارات اتخاذ ونمط السمطة خطوط) وجاءت -

 .الموظفين لدى اليوية نقل عم  قدرة ليم السمطة خطوط أحد يمثمون الذين المباشرين
 تنشئتو من المستمدة الفرد أخفقيات) سواء ،خفقياتاأل واألخير األخير قبل ينالترتيب ف  جاء -

 عنصر األخفقيات أن يرون ال المبحوثين أن عم  يدل وىذا ،المينة أخفقيات ثم (،االجتماعية
 ف  مؤثر دور الي األخفقياتف ،النتيجة تمك مع الباحثة وتختم  ،اليوية تشكيل ف  ميم

 الفرد. ثقافة من جزء أنيا كما ،السموكيات
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 األولى المراحل في االتصال يؤديها التى واألدوار االتصاالت شركة نوع بين المعنوية مستوى (37) جدول
أدوار االتصال فٍ 

 انمراحم األونً

 انشركت
كا انمجمىع

9
 

درجت 

 انحرَت

مستىٌ 

 انمؼىىَت

مؼامم 

 اتصاالث أوراوج فىدافىن انمصرَت انتىافك

ٔمً صمبفخ اٌؼعاٛ 

اٌغذ٠اااااااااذ ئٌاااااااااٟ 

 ِغّٛػز4ٗ 

 .2.420 10 90 91 90 1. ن
0 64666 64021 

  0؟24. 1646 2046 0149 0041 %

رؾذ٠ااذ اؽز١بعاابد 

 اٌؼّال 4

 004099 .1 0 6 . 20 ن
0 64666 64011 

% 0046 9142 646 2046 .246  

ٔمااً صمبفااخ اٌم١اابدح 

 ئٌٟ اٌغ١ّغ4

 16 90 .9 .9 00 ن
094.22 0 64666 64001 

% 2041 0040 0140 1646 .646 

رٛاصااً اٌؼااب١ٍِٓ 

 ِغ ثؼع4ُٙ

 16 0 90 92 1. ن
14102 0 64626 64292 

% 0041 0.40 0240 2046 .646 

اٌزؼااااااشف ػٍااااااٟ 

 ِزطٍجبد اٌؼ4ًّ

 22 2 0 . 00 ن
914292 0 64666 64211 

% .140 9142 2046 9646 0140 

رٛصاااااااااااااااااااااااا١ً 

اٌّؼٍِٛااابد ئٌاااٟ 

 اٌّغّٛػخ4 

 22 99 0 2 1. ن
04290 0 64920 - 

% 0040 0941 2641 0046 0046 

رؾذ٠ااااااذ غج١ؼااااااخ 

األدٚاس ٚو١ف١اااااااخ 

 أدائٙب4 

 00 . 92 0 9. ن
04200 0 64900 - 

% 0640 2240 0646 2646 0940 

اٌزٛاصااااااً ِااااااغ 

اٌم١ااااابداد اٌؼ١ٍاااااب 

 فٟ اٌششوخ4 

 02 . 1 99 00 ن
240.6 0 6460. - 

% 2.40 0646 0240 2646 2140 

ثؾااش اؽز١بعاابد 

 اٌغااااااااااااااااااااااااااٛق

 ٚإٌّبفغخ4

 1. 0 2 0 01 ن
041.6 0 64990 - 

% 2149 2242 140 9046 2.40 

اٌزفاااااابٚض ِااااااغ 

أصااااااااااااااااااااااؾبة 

 اٌّصبٌؼ4 

 20 2 0 . 92 ن
64011 0 6412. - 

% 9242 9142 9240 9646 9046 

     933 93 93 99 303 ن انمجمىع

 االتصاال شاركة ناوع باين إحصاائية داللاة ذات – جزئياة – فاروق وجاود الساابق الجادول نتائ  ظيرتُ 
 ى : ار،أدو  ةخمس لصالح وذلك األول ، العمل مراحل ف  االتصال بيا يقوم الت  األدوار وطبيعة
 والعكس. مجموعتو  إل الجديد العضو ثقافة نقل .1
 العمفء. احتياجات تحديد  .2
 الجميع.  إل وشخصيتيا القيادة ثقافة نقل  .3
 ببعض. بعضيم العاممين تواصل  .4
 العمل. واحتياجات متطمبات  عم التعر   .5

 االتصاااالت شااركات تركيااز إلاا  ذلااك ويرجااع ؛2.225 ماان أقاال المعنويااة مسااتوى قيمااة بمغاات حيااث
 عمميااة أثناااء وذلااك ،الشااركة أىاادا  تحقيااق عماا  األقاادر بأنيااا منيااا اعتقااادا االتصااالية األدوار بعااض عماا 

 ،الجادد الماوظفين ماع تعاممياا فا  ياال اوفًقا تساير اتصاالية خطة ليا شركة كل أن كما ،االجتماع  التطبيع
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 احتياجاات تحدياد :ىا  لفتصااالت المصارية الشاركة بياا ىتماتا التا  االتصاالية دواراأل أكثار كانت فمثف
 ؛المحماول شاركات مان أي ماع تتشاابو لام باذلك وىا  ،وئاأدا وكيفياة العمال متطمباات عما  والتعر  العمفء

 ثقافاااة نقااال ثااام ،الماااوظفين إلااا  وشخصااايتيا القياااادة ةثقافااا نقااال حاااول اىتمامياااا تمحاااور فودافاااون شاااركة ففااا 
 ثقافااة نقاال أوراناا  وفاا  ،بعضالاا بعضاايممااع  نيالعااامم تواصاال ثاام والعكااس، مجموعتااو إلاا  الجديااد العضااو
 اتصااالت شاركة فا  بينماا ،بعضالا بعضايممع  نيالعامم تواصل ثم والعكس، مجموعتو إل  الجديد العضو

 والعكس. مجموعتو إل  الجديد العضو ثقافة نقل ثم الموظفين إل  وشخصيتيا القيادة ثقافة نقل المحمول

 الماادراء ماان المعمومااات توصاايل ىاا : ،أدوار ةخمساا فاا  إحصااائًيا دالااة فااروق وجااود تضااحي لاام بينمااا
 بحااثو  الشااركة، فاا  العميااا القيااادات مااع التواصاالو  أدائيااا، وكيفيااة األدوار طبيعااة تحدياادو  المجموعااة،  إلاا

 .المصالح أصحاب مع التفاوضو  المنافسة، وطبيعة السوق احتياجات
  التنظيمية الثقافة دورو  االتصاالت شركة نوع بين المعنوية مستوى (38) جدول

 تأثُر انثمافت
 انشركت

كا انمجمىع
9

 
درجت 

 انحرَت

مستىٌ 

 انمؼىىَت

مؼامم 

 اتصاالث أوراوج فىدافىن انمصرَت انتىافك

ٔمااً صمبفااخ ٠ٛ٘ٚااخ 

اٌم١ااااااااااااااااااااااااااااابدح 

 ٚشخص١زٙب4

 922 90 92 90 19 ن
.4060 0 64206 - 

% 064. 0149 0646 1646 0946 

رصااٛؽ األػااشاف 

اٌزااااااااااٟ ٠غاااااااااات 

 ئرجبػٙب4 

 992 96 .9 90 20 ن
94210 0 64090 - 

% 0.40 0142 0140 0646 0046 

رعااااااااااغ اٌماااااااااا١ُ 

اٌزٕظ١ّ١ااااااخ فااااااٟ 

 اٌزؼبِالد4

 10 92 90 90 00 ن
04021 0 64612 - 

% .941 0149 0240 0646 .146 

رؾااااذد أخالل١اااابد 

 اٌؼًّ ٚاٌؼاللبد4 

 10 1 91 99 02 ن
994.16 0 64661 64200 

% .240 0646 2142 .646 .240 

رؾاااااااااذد شاااااااااىً 

اٌضِبٌااااااااااااااااااااااااااخ 

ٚاٌؼاللااااااااااااااااااابد 

 4االعزّبػ١خ

 10 96 0 99 02 ن

24222 0 64600 - 
% 0646 0646 2641 0646 .040 

رعغ اٌخصابئ  

اٌزٕظ١ّ١اااااااااااااااااااااخ 

 ا١ٌّّضح4 

 16 1 99 1 02 ن
64.22 0 64100 - 

% 0141 .641 .041 .646 .646 

رغااُٙ اٌضمبفااخ فااٟ 

شاااافبف١خ ِّبسعااااخ 

 .األػّبي

 91 0 0 0 1 ن
24001 0 64..0 - 

% 042 9040 9240 9046 146 

     933 93 93 99 303 ن انمجمىع

 لاادور المبحااوثين رؤيااة بااين إحصااائية داللااة ذات جزئيااة فروًقااا ىناااك أن السااابق الجاادول ماان يتضااح
 وشاكل العمال أخفقياات حاددت) عباارة لصاالح ،االتصااالت شاركات ونوع العمل بيئة داخل التنظيمية الثقافة

 مان مجموعاة ليا اتصاالت شركة كل أن عم  ذلك يدل وربما ،(والمرؤوسين الرؤساء بين السائدة العفقات
، ينسااااو والمرؤ  الرؤسااااء باااين تااااتم التااا  التعاااامفت فاااا  وخاصاااة ،الشاااركة داخاااال تتبناىاااا التااا  األخفقياااات
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 الصااراعات خفااض عماا  تعماال خفقياااتاأل وىااذه ،...الااخ العاااممين قاادرات فاا  الثقااة أو المتبااادل كاااالحترام
 الوظيف . التدرج احترام وتدعم الشركات داخل تحدث قد الت  التنظيمية

 – 2.427) باين وتراوحات 2كاا قايم انخفضات حياث ؛األخارى الفئاات مع الفروق ىذه تتضح لم بينما
 ىتمااااماال فااا  األرباااع الشاااركات تشاااابو إلااا  ذلاااك يشاااير وربماااا ،دال غيااار المعنوياااة مساااتوى وقااايم (،7.222
 ذلاك فا  الساائدة التنظيمياة القياادة ناوع إلا  ذلاك يرجاع وربماا ،اآلخار لابعضا غفالياإ أو النقاط ىذه ببعض
 .أخرى عوامل ربما أو ،الشركة داخل السائد التنظيم  المناخ أو ،الوقت

 الهوية تشكيل ومعيقات االتصاالت شركة نوع بين المعنوية مستوى (39) جدول
 مؼُماث تشكُم انهىَت

 انشركت
كا انمجمىع

9
 

درجت 

 انحرَت

مستىٌ 

 انمؼىىَت

مؼامم 

 اتصاالث أوراوج فىدافىن انمصرَت انتىافك

9 
وضاااااااااااااااااااااااشح 

 اٌصشاػبد

 00 . 0 2 22 ن
.4.16 0 64290 - 

% 0049 96646 0646 96646 0646 

2 

رخاااااااااااااااااااااجػ 

اٌم١ااااااااااااااابداد 

 ٚرؼذد٘ب 

 00 9 2 9 09 ن
04601 0 64019 - 

% 0040 0646 .646 2046 0140 

0 
اٌغاااٍٛن غ١اااش 

 إٌّعجػ

 09 2 9 6 21 ن
.4201 0 64912 - 

% 0249 646 2646 0646 0942 

. 

األٔشااااااااااااااطخ 

االرصاااااااااااب١ٌخ 

 غ١ش اٌفؼبٌخ

 22 0 0 9 91 ن
14101 0 64606 64006 

% 0042 0646 96646 2046 .046 

0 
صمبفخ إٌّظّاخ 

 ِؼ١مخ 

 22 6 2 9 91 ن
24012 0 64.06 - 

% 0141 0646 .646 646 0042 

0 

االعااازشار١غ١خ 

الرغااااااااااااااااؼٝ 

 ٌٍز١ّض

 91 6 6 6 91 ن
04220 0 64920 - 

% 0042 646 646 646 0646 

2 

ػااااااذَ ٔشااااااش 

اٌشِااااااااااااااااٛص 

 ثبعزّشاس

 1 2 9 9 0 ن
042.2 0 64616 - 

% 9642 0646 2646 0646 9046 

     33 3 3 9 32 ن انمجمىع

 شااركات نااوع بااين جزئيااة فااروق توجااد أنااو المعنويااة ومسااتوى السااابق الجاادول فاا  2كااا قاايم ماان يتضااح
 قاايم بمغاات حيااث ؛الفعالااة غياار االتصااالية األنشااطة فئااة لصااالح اليويااة تشااكيل معيقااات وبعااض االتصاااالت

 ممياز عنصر ى  االتصالية األنشطة أن عم ذلك  يدلو  ،2.232 بم  دال معنوية ومستوى (8.938)2كا
 إل : ذلك يرجع وربما ،الدعائية حمفتيا أو الداخمية اتصاالتيا ف  سواء ،اتصالية شركة كل بين ومختم 

   اتصاالت. شركة كل ف  االتصالية لؤلنشطة المحددة المالية المخصصات اختف  -
 االتصال . بالعنصر اإلدارة اىتمام مدى -
 .االتصاالت ف  متخصصة إدارة وجود ىمد -
 المنشورة. االتصالية والمغة  لممعان فيمو ومدى الداخم  الجميور خصائص -
 فروعيا. وعدد الشركة حجم -
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 تي:اآل ظهر الدراسة فروض باختبار يتعمق فيماو 

 العمرر, "النروع,لممبحوثين الديموجرافيرة الخصرائص برين إحصرائية داللرة ذات فروق توجد :ولاأل  الفرض
   شمل:وت ,التنظيمية الهوية تشكيل ومراحل التعميمي" المؤهل االجتماعية, الحالة

 :الهوية تشكيل مراحلو  المبحوثين نوع بين حصائيةاإل فروقال أوال:

 الديموجرافياة الخصاائص أحادبوصافو  المبحاوثين ناوع بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنو اتضح -
 ،198 تعاادل الفئتاين باين حرياة درجاة عناد T 2.479 قيمة بمغت حيث ؛إجمااًل  اليوية تشكيل مراحلو 

  .2.632 معنوية مستوى عند دالة غير قيمة وى 

 عما  كاف ،اليوياة تشاكيل ومراحال المبحاوثين ناوع باين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم يتضح كما -
 اليويااة ومفمااح خصااائص تشااكيلو  العفقااات، بناااءو  بالعماال، االلتحاااقو  االلتحاااق، قباال مااا) وىاا  ،حاادة

 .(اليوية توحدو  اليوية،و  التنظيمية،

 والتنشائة االختياار عممياات عما  توقا ي المراحال ىاذهانصايار  أن إلا  فروق وجود عدم يرجع وربما
 عاان النظاار بصاار  الشااركة ىويااة تقباال ماان تمكنااو التاا  الصاافات لديااو تتااوافر ولماان ،لمموظاا  االجتماعيااة

 واألنث . الذكر بين العميا اإلدارة نظرةال تفرق  طالما أنث ، أو ذكرا كونو

 :التنظيمية الهوية تشكيل ومراحل المبحوثين عمر بين اإلحصائية الفروق ثانيا:

 تشااكيل مراحاالو  المبحااوثين عماار بااين إحصااائية داللااة ذات فااروق توجااد ال أنااو إلاا  البيانااات تشااير
 ،2.527 معنوياة مستوى عند دالة غير قيمة وى  ،2.779   قيمة بمغت حيث ؛إجمااًل  التنظيمية اليوية
   .المجموعات داخل درجة 196و ،مجموعاتال بين درجات ثفث تعادل حرية درجة عند وذلك

 مان مرحماة كالو  المبحاوثين عمر بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال نوأ إل  البيانات تشير كما
نماا لمعمار وفقاا لايس العامال تختاار الشاركات ىاذه أن   إلا ذلك  يرجع ربماو  ،اليوية تشكيل مراحل  كفااءةلم وا 

 ،الماادراء لممارسااات ووفقااا العماال أثناااء لااو االجتماااع  التطبيااع عمميااة عباار اليويااة لااو ترسااخ ثاام ،والقاادرات
 عمااا  تركاااز ماااا بقااادر الديموجرافياااة المتغيااارات عمااا  تركاااز ال التااا  االجتماعياااة اليوياااة لنظرياااة طبًقاااا وذلاااك

 وتاوفر نحان ومان أناا بمان اإلحسااس تنمية أجل من ؛الزمن  المدى عم  األعضاء بين تمت الت  التفاعفت
 .االجتماع  باألمن اإلحساس

 :التنظيمية الهوية تشكيل ومراحل لممبحوثين االجتماعية الحالة بين اإلحصائية الفروق ثالثا:

 تشااكيل ومراحاال لممبحااوثين االجتماعيااة الحالااة بااين إحصااائية داللااة ذات فااروق توجااد ال أنااو يفحااظ
 بمغااات معنوياااة مساااتوى عناااد دالاااة غيااار قيماااة وىااا  1.137   قيماااة بمغااات حياااث ؛عاماااة بصااافة اليوياااة
 مااان مرحماااة كااالو  لممبحاااوثين االجتماعياااة الحالاااة باااين إحصاااائية داللاااة ذات فاااروق توجاااد ال وكاااذا ،2.335
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 معنويااة ماان أكباار أي ،دال غياار مرحمااة كاال فاا  المعنويااة مسااتوى قاايم كاناات حيااث ؛اليويااة تشااكيل مراحاال
 فااا  والتزاماااو وشاااركتو أسااارتو نحاااو بمسااائوليتو العامااال حسااااسإ فااا  االجتماعياااة الحالاااة ، وقاااد تاااؤثر 2.25
 ،وتطبياع تنشائة ثام اختياار عممياة نتااج ىا  اليوياة تشاكيل مراحل لكن ال، أم يعولو من لوجود نظرا ؛العمل

 ذلك. إل  وما ،والقيادة المدراء ثيراتأت ثم

 :التنظيمية الهوية تشكيل ومراحل لممبحوثين التعميمي المستوى بين اإلحصائية الفروق رابعا:

 فااا  اليوياااة تشاااكيل ومراحااال الدراسااا  المؤىااال باااين إحصاااائية داللاااة ذات فاااروق توجاااد ال أناااو يتباااين
 باااين درجتاااين تعاااادل حرياااة درجاااة عناااد، 2.813  قيماااة بمغااات حياااث ؛عاماااة بصااافة االتصااااالت شاااركات

 وربمااا ،2.445 معنويااة مسااتوى عنااد دالااة غياار قيمااة وىاا  ،المجموعااات داخاال درجااة 197و المجمااوعتين
 عوامال عما  توقا ت ماا بقادر المؤىال عما  توقا ت ال عاماة بصافة اليوياة تشكيل مراحلأن  إل  ذلك يرجع

 مااع العماال لتناسااب فييااا واالسااتمرار الشااركة فاا  لعماالاو  لوظيفااةا تقبمااو ىومااد لمموظاا  جتماعيااةاال التنشاائة
 التنظاايم لنماوذج وفقااا حاجاتاو عاشاابا  و  رغباتاو العماال قياحقت بماادى يارتبط التشااكيل أن كماا ومؤىفتااو، قدراتاو

 والتفاعل. التبادل عم  يعتمد الذي االجتماع 

حادىو  الدراسا  المؤىال باين إحصاائية داللاة ذات افروقا ىنااك أن   يتضاح كما  اليوياة تشاكيل مراحال ا 
 3.424   قيمااة بمغاات حيااث ؛الجااامع  المؤىاال لصااالح وذلااك الشااركة، داخاال العفقااات بناااء مرحمااة وىاا 
 (197)و المجموعااات بااين باادرجتين تقاادر حرياة درجااات فاا  ،2.235 مسااتوى عناد معنويااة دالااة قيمااة وىا 
 متعمقاة عوامال أو ،الثقاة عامال إلا  ترجاع المرحماة ىاذه أن إلا  ذلاك يرجاع وربماا ،المجموعاات داخال درجة

 بعضيا. من المتقاربة المراحل ف  تتوافر ربماو  ،العاممين بين السائدة بالسموكيات

 تشرركيل ومراحررل لممبحرروثين الوظيفيررة المتغيرررات بررين إحصررائية داللررة ذات فررروق توجررد :نيثرراال الفرررض
 :يشملو  ,لديهم التنظيمية الهوية

 :التنظيمية الهوية تشكيل مراحلو  اإلدارة نوع بين اإلحصائية الفروق أوال:

 اإلدارة ناوعو  - إجماااًل  – اليوياة تشاكيل مراحال باين إحصاائية داللاة ذات فروق توجد ال أنو تضحي 
 إلا  ذلاك يرجاع وربماا ،الوظيفياة الخصاائص ىحدبوصفيا إ االتصاالت شركة ف  المبحوث بيا يعمل الت 

 ،القياادي الساموك ناوعو  القياادة ىوياةو  ،شخصايةو  الفارد ىوياة :المقتارح( الدراساة نموذج ) وفق خرىأ عوامل
 الفرد. ليا ينتم  الت  الجماعات ىويةو  ،اليوية عناصر نشر تكرارو 

 بالعماال، االلتحاااقو  االلتحاااق، قباال "مااا مراحاال بااين إحصااائية داللااة ذات فااروق توجااد ال أنااو ظياار كمااا
 إل : ذلك يرجع وربما التنظيمية"، اليوية ومفمح خصائص تشكيلو  العفقات، بناءو 
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 التنشاائة مراحاال ماان والمسااتقاة االتباااع عنااد النضاا  لنظريااة وفقاااً  المختمفااة العماال مراحاال فاا  الماارؤوس سااموك -
 ،المبدئيااة العضااوية مرحمااة ثاام ،المبكاار االنضاامام )مرحمااة ىاا :، مراحاال أربااع إلاا  تنقساام والتاا  االجتماعيااة،

 أخرى. لعوامل ذلك يرجع وربما ،(62)(2212)ىاشم،  التامة( العضوية مرحمةف

 بياااا يعمااال التااا  اإلدارة ناااوعو  اليوياااة توحاااد مرحماااة باااين إحصاااائية داللاااة ذات فاااروق وجاااود يتضاااح كماااا
 المختمفااة اإلداريااة الوحادات فاا  اليوياات تشااابو إلاا  اليوياة توحااد يرجاع وربمااا ،االتصاااالت شاركة فاا  المبحاوث

 فييااا وتاازداد ،دارةاإل مجمااس عضاااءأ يتواجااد حيااث باالنضااباطية يتميااز الااذي الاارئيس الفاارع فاا  الشااركة داخاال
 توقااا تو  ،فااا  اإلدارات الفرعياااة ذلاااك يصاااعب ربماااا بينماااا ،التفاصااايل لكااال الدائماااة والمراجعاااة والتوجياااو الرقاباااة
 ذلك. نقل عم  الفروع مدراء قدرة عم  اليوية وترسيخ نقل عناصر

 :التنظيمية الهوية تشكيل ومراحل لممبحوثين اإلداري المستوى بين حصائيةاإل الفروق ثانيا:

 لممساااتوى وفقااااً  إجماااااًل  اليوياااة تشاااكيل مراحااال باااين إحصاااائية داللاااة ذات فاااروق توجاااد ال أناااو تضاااحا
 .2.665 معنوية مستوى عند دالة غير قيمة وى  ،2.429 " " قيمة بمغت حيث ؛لممبحوث اإلداري

 اإلداري والمساااتوى االلتحااااق قباال ماااا مرحمااة باااين إحصااائية داللاااة ذات فااروق توجاااد أنااو اتضاااح كمااا
 حادىإ ىا  العمياا اإلدارة أن إلا  ذلاك يرجع وربما ،العميا اإلدارة ولصالح الوظيفية، الخصائص حدأبوصفو 
 االلتحاق. قبل ما مرحمة منذ اختيارىم يتم لذا ؛الموظفين لدى اليوية وتشكيل نقل عناصر

 مراحااال وبااااق  لممبحاااوثين اإلداري المساااتوى باااين إحصاااائية داللاااة ذات فاااروق وجاااود عااادم يتضاااحو 
 أو ،بالمواطناة الشاعور أو ،الساموك أو باالموق ، تتعماق أخارى عوامال إل  ذلك يرجع وربما اليوية، تتشكيل
 .إلخ ..تنظيمية صراعات وجود أو ،العاممين بين الثقة

 :التنظيمية الهوية تشكيل ومراحل العمل مدة بين حصائيةاإل الفروق ثالثا:

 كمااا ،اليويااة تشااكيل ومراحاال إجمااااًل العماال  ماادة بااين إحصااائية داللااة ذات فااروق توجااد ال أنااو لااوحظ
 عماا  اليويااة تشااكيل مراحاال ماان مرحمااة كاالو  العماال ماادة بااين إحصااائية داللااة ذات فااروق توجااد ال نااوأ تبااين
 ومادى ،ألولويااتا ترتيباوو  ،وتمصاداقيو  المساتقبمية، ةتارؤي مثل: القيادة سموكياتب ترتبط ألسباب ربما ؛حدة

 .(63)(2212)ىاشم،النفسية لعواملا مراعاتو

 :الدراسة توصيات

 بااارام  وضاااع وضااارورة ،االتصااااالت شاااركة فياااو تعمااال الاااذي لممجتماااع الثقااااف  الساااياق مراعااااة ضااارورة .1
 كافااة، االتصااالية أنشااطتيا فاا  ذلااك مراعاااة ضاارورة إلاا  باإلضااافة الداخميااة، الثقافيااة بيويتيااا لفحتفاااظ
 داخاال مختمفاة ثقافياة وىوياات لجنسايات ينتمااون والمادراء القياادات مان كبيار عاادد وجاود ظال فا  خاصاة

 .الشركات ىذه
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 ،جدياد نشااط دخول ،انقسام ،اندماج :مثل - جذرية تغييرات فييا حدثت الت  أو الناشئة المؤسسات ف  .2
 المساااتويات فااا  المااوظفين باااين والحااوار لممناقشاااة جمساااتال مااان عااادد عقااد مااان البااد - تشاااويو حماافت
 ىويااااتو  ،الجماعياااة اليويااااتو  ،الشخصاااية اليوياااة :مااان تتكاااون كمياااة تنظيمياااة ىوياااة القتاااراح المختمفاااة
 .االجتماعية واليوية والصناعة المكان ىويةو  ،المدراء

 لمبحاااث ىوياااة تحدياااد بمعنااا  ،التعميمياااة لممؤسساااات االساااتراتيجية الخطاااة فااا  المختمفاااة اليوياااات مراعااااة .3
 ،المختمفااة الوظيفيااة لؤلقسااام ىويااةو  ،المااوظفين بااين السااائدة لمعفقااات ىويااةو  ،لممااوظفين ىويااةو  ،العمماا 

 .غيره أو الدين  التعميم نمط مع المتوافقة ،القيادات ىويةو 

 ضااارورة ماااع ،الدينياااة والييئاااات المؤسساااات تتبناىاااا التااا  (المعتدلاااة) الوساااطية االتصااااالت ثقافاااة مراعااااة .4
 يحاادث ال حتاا  ،والداخميااة الخارجيااة لمجماااىير تصااديرىا يااتم التاا  النماااذج ماان قمياال عاادد عماا  التركيااز
 .والخارجية الداخمية الصورتين عم  يؤثر الذي اليوية ف  وانقسام تشتت
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