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 املقدمة:  .1

مما يؤدي لزيادة   التطوير والتغيير والنمو املستمر،في العصر الحديث تواجه املنظمات العديد من التحديات والعقبات في سبيل الحصول على  

 ى إلى تحقيقها، إذ أن ُجّل اعتمادها يكون على أهم مواردها وهو العنصر البشري. الدور الذي تقوم به وزيادة األهداف التي تسع

املنظمات  تهدف  كما   ماهذه  بين  وانسجام  توافق  تحقيقه  لتحقيق  وتريد  إليه  وتلبية    تسعى  بهم  االهتمام  خالل  من  إليه،  يسعون  ما  مع 

، مما يحقق رضاهم الوظيفي ويزيد من ارتباطهم بعملهم املبادرة والثقة املتبادلةاأللفة و تتسم بروح  و   سليمة  وتكوين بيئة عمليةاحتياجاتهم ومتطلباتهم  

 ( 4، ص 2003؛ رشيد، 120، ص2008)الصرايرة، تنمية مشاعر إيجابية تجاهها بأنها املكان املناسب لقدراتهم. و 

احتياج إشباع  على  تعمل  التي  واالجتماعية  التربوية  املنظمات  أهم  من  واحدة  باعتبارها  املعاصرة  املدرسة  إليه  تسعى  ما  تماًما  أفراد ذلك  ات 

ظامها ومصدرها  أساسيات نأهم موادها ومن  العنصر البشري يعد من  إال أن  من عدة موارد    بالرغم من أن املدرسة تتكون   أهدافهم،املجتمع وتحقيق  

 فهو أحد عوامل استمرار ميزتها التنافسية مع املدارس األخرى. لإلبداع واالبتكار،

واال  النفسية  الجوانب  جميع  بتنمية  تهتم  أنها  بها،جتماعية  إذ  للعاملين  على   والتربوية  ما  حٍد  إلى  متوقف  املدرسة  وفاعلية  بكفاءة  فاالرتقاء 

اإليجابي ت إذ أن املدرسة املعاصرة تحاول جاهدة توحيد رؤيتها ورؤية العاملين بها وأن تتوافق   جاهها ورغبتهم بتنميتها وتطويرها،العاملين بها وشعورهم 

 (. 207، ص 2018؛ رضوان، 122، ص 2016)الشواورة، أهدافهم مًعا للرفع من مستوى أدائها. 
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 ص:خاملل

نظرهن،   بريدة من وجهة  في مدينة  الحكومية  الثانوية  املدارس  معلمات  لدى  التنظيمي  التماثل  التعرف على مستوى  إلى  الدراسة  هدفت 

ية(، ومعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات العينة تعزى ملتغيرات الدراسة: )سنوات الخبرة، الدورات التدريب

م الوصفي  وتقديم  املنهج  اعتمدت  الدراسة  أهداف  تحقيق  أجل  من  املعلمات.  لدى  التنظيمي  التماثل  مستوى  تحسين  في  تساهم  قترحات 

لقياس التماثل التنظيمي بأبعاده الثالثة )العضوية،  (Johnson, Hemberg,1999))املسحي(، واالستعانة باملقياس الذي طوره جونسون وهمبيرج 

( العينة من  وتكونت  التشابه(،  التنظيمي،  بسيطة،  296الوالء  بطريقة عشوائية  اختيارهن  تم  الحكومية  الثانوية  املدارس  ( معلمة من معلمات 

مع لدى  الثالثة  بأبعاده  التنظيمي  التماثل  مستوى  أن  التالية:  للنتائج  الدراسة  جاء  وتوصلت  بريدة  مدينة  في  الحكومية  الثانوية  املدارس  لمات 

 وبينت النتائج أيًضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات الدراسة.   بدرجة متوسطة،

 مدينة بريدة.  ؛املدارس الثانوية ؛التماثل التنظيمي الكلمات املفتاحية:
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على وجه  أهمية السلوكيات التنظيمية في زيادة فاعلية املنظمات و ( 121، ص 2008) الصرايرة و  (6، ص  2003) رشيد اإلضافة إلى ذلك فقد بّينب

التنظيمي، التماثل  التحيث    الخصوص  الحديثة  املفاهيم  التربوية، ي ظهرت في مجال  يعتبر من  أساس ي   اإلدارة  تنمية  ويقوم بدور  املعاصرة  املنظمات    في 

 رات املرتبطة إيجابًيا بفاعليتها. إذ أنه من املتغي يزها،وفي نجاحها وتم

االجتماعيُ ف بالحقائق  يهتم  الذي  االجتماعي  التماثل  أشكال  أحد  التنظيمي  التماثل  واألدوار،عد  كالهوية  املنظمات  في  جعل   ية  الذي    األمر 

ن التناقض بين أهداف الفرد وأهداف املنظمة يؤثر سلبًيا على تحقيق أهدافها، فإ ساق مع رؤيتها ورسالتها،تتهيئة العاملين على االاملنظمات تحرص على 

 (.207، ص 2018؛ رضوان،122، ص2016لوجدانية بينهم. )الشواورة، ويضعف الروابط ا 

يزيد  و تعزيز الذات وتفوقها،  لى الفرد يتمثل بن تأثيره ع( بأ291ص،  2013واملنظمة كما أشار مرزوق )  الفردعلى  يؤثر  التماثل التنظيمي    كما أن

الفرد ملنظمته،   انتماء  املنظمة فإنه    ،يرفع من مستوى طموحهو من  تأثيره على  املناسبة ملصلحتها حتى وإن لم يكنأما  بالطريقة  اتخاذ قراراتها    يضمن 

 يعمل على انسجام واتساق سلوكيات العاملين مع بعضهم لتحقيق ما تهدف إليه. و  هناك رقابة مباشرة على العاملين،

فهو يحث   يل التواصل بين القادة واملعلمين،دور بارز من الناحية اإلدارية يتمثل في تسه  ( أن للتماثل التنظيمي138، ص  2018يرى املواضية )و 

 في الرأي وتعزيز مبدأ تحمل املسؤولية مما ينعكس بشكل كبير على ثقة املعلمين بأنفسهم. على الحوار واملشاركة 

فهم بحاجة إلى الدعم من   ب عليهم القيام بها داخل املدرسة،املعلمين في العصر الحديث يواجهون الكثير من األدوار واملسؤوليات التي يجفإن  

باعتبارهم من  ات مبهرة للمعلمين وللمدرسة ككل، من أجل تحويل هذه املسؤوليات إلنجاز اتهم ورغباتهم، الذي يلبي احتياج  قبل القادة واملدرسة بالشكل

 ) ,Taskin , Nartgünوتاكسيننارتغون  .  ، وزيادة جودة التعليم فيهاأهم عناصر النظام التعليمي وأن جهودهم املبذولة تزيد من فاعلية وكفاءة املدرسة

)1491, 2017 . 

 مشكلة الدراسة:   . 1.1

ّلِّ من رشيد )
ُ
( إلى أن التماثل التنظيمي يعد من املتغيرات التي لها دور مهم في فاعلية املنظمات  122، ص  2008( والصرايرة )6، ص 2003يشير ك

ظمة يزيد االتجاه الداعم لها. إذ أنه مؤشر يدل على أن نجاح املؤسسة هو نجاح للفرد وإخفاقها إخفاق للفرد أيًضا، وكلما زاد مستوى التماثل مع املن

 ( أن تحقيق التماثل التنظيمي في املنظمة متوقف على األنماط القيادية للقادة وإحساسهم باملسؤولية تجاه الجميع.2، ص 2012ولقد ذكر الشمري )

ح املختلفة  التعليم  مؤسسات  في  التنظيمي  التماثل  مستوى  حول  تفاوت  نجد  السابقة  للدراسات  أ وبالرجوع  تيرزي يث  دراسة  نتائج  ظهرت 

)وآخري )Terzi et al., 2017ن  الشواورة  دراستي  بينما  بدرجة مرتفعة.  جاء  الثانوية  املدارس  في  املعلمين  لدى  التنظيمي  التماثل  بأن مستوى   )2016 )

( فيTasdan , 2015وتاسدان  االبتدائية  املدارس  في  املعلمين  لدى  التنظيمي  التماثل  أن مستوى  إلى  توصلتا  أما   (  بدرجة متوسطة.  جاء  واألردن  تركيا 

كما أشارت .  ( فقد كشفت عن مستوى التماثل التنظيمي لدى العاملين في املؤسسات العامة األردنية والذي جاء بدرجة مرتفعة2008دراسة البشابشة )

ّلِّ من القرني )
ُ
امللك عبد العزيز وجامعة الطائف  بجامعة التدريس هيئة أعضاءمستوى التماثل التنظيمي لدى   أن( إلى  2016( والعتيبي )2020دراسة ك

( مدى أهمية توافر أبعاد التماثل التنظيمي في الجامعات؛ حيث أنه يؤثر بدرجة Hagerer, 2019ولقد أثبتت نتائج دراسة هاقرير )  بدرجة مرتفعة. جاء

 كبيرة على فعاليتها. 

ب التنظيمي  التماثل  أهمية  تبرز  املتغيرات حيث كشفت  ومن زاوية أخرى  العديد من  إيجابي متبادل على  أثر  دراسة  ما يعكسه من عالقات ذات 

الحوافز2018العمري ) التنظيمي ونظام  التماثل  بين  )( عن وجود عالقة  بينما دراسة إسماعيل وعمر   .Ismail, Umar, 2017)    العدالة لتأثير  أشارت 

التن التماثل  التنظيمية على  والثقافة  )ظيمي.  التفاعلية  الغزالي  إلى وجود عال  (2016ودراسة  توصلت  التنظيمي. التي  والتماثل  الروحية  القيادة  بين   قة 

 ) ,Nartgün( التي كشفت عن وجود عالقة بين النمط الديموقراطي القيادي والتماثل التنظيمي. ودراسة نارتغون وتاسكين2012وأيًضا دراسة الشمري )

)Taskin 2017 .التي توصلت إلى وجود عالقة إيجابية بين مناخ املبادرة والتماثل التنظيمي 

التنظيمي ك للتماثل  السالبة  العالقات  الدراسات  نتائج بعض  أظهرت  الكعبيوخالف ذلك فقد  التي  2018 (دراسة  أقرت بوجود عالقة سلبية  ( 

 ( التي أثبتت وجود عالقة سلبية بين النمط الترسلي القيادي والتماثل التنظيمي. 2201الشمري ) وأيًضا دراسة، بين التماثل التنظيمي والصمت التنظيمي

املحلي،  وفي ضوء ما سبق يتضح بأنه على الرغم من أهمية التماثل التنظيمي في املؤسسات التعليمية إال أننا نجد ندرة في الدراسات على املستوى 

املحيط، وتقديم املقترحات املعززة لتوافره، ومحاولة الكشف عما إذا كان هناك ب عض املتغيرات وذلك مما يزيد الرغبة للتعرف على مستواه في واقعنا 

يمكن تأثيره،   املؤثرة على إجابات العينة كالخبرة والدورات التدريبية والتي تم تحديدها؛ بعد االطالع على بعض الدراسات السابقة ومحاولة رصد ما قد

الحكومية ف الثانوية  املدارس  املعلمات في  التنظيمي لدى  التماثل  الدراسة في معرفة مستوى  ي مدينة بريدة من وجهة نظرهن.  لذا يمكن تحديد مشكلة 

 وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية: 

 أسئلة الدراسة:   . 2.1

 ما مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة من وجهة نظرهن؟  •
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 الدورات التدريبية(؟ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة تعزى للمتغيرات )سنوات الخبرة، •

 ما املقترحات التي يمكن من خاللها تحسين مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة؟  •

 أهداف الدراسة:  . 3.1

 التعرف على مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة من وجهة نظرهن. •

 جابات العينة تعزى ملتغيرات الدراسة )سنوات الخبرة، الدورات التدريبية(. فروق ذات الداللة اإلحصائية بين إ الكشف عن ال •

 ثانوية الحكومية في مدينة بريدة. تقديم مقترحات لتحسين مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس ال •

 أهمية الدراسة:   . 4.1

أهمية التماثل التنظيمي بمثابة أنه من املوضوعات الحديثة في مجال السلوك التنظيمي، وقلة الدراسات املتناولة له    تنبع أهمية هذه الدراسة من •

 على مستوى مؤسسات التعليم العام. 

وتعزيز • املحددة  األهداف  تحقيق  أجل  من  املدرسة  في  التنظيمي  التماثل  مفهوم  تبني  أهمية  املدرسية  لإلدارة  الدراسة  نتائج  على   توضح  قدرتها 

 التنافس وزيادة فاعليتها وكفاءتها اإلنتاجية. 

وتحقيق  توضيح نتائج الدراسة دور التماثل التنظيمي في غرس روح الوالء واالنتماء واإلخالص للمدرسة لدى املعلمات مما يؤدي للتعاون واإلبداع   •

 مزيد من التنمية والتطوير املنهي.

 العام ودوره في نجاحها وتقدمها. ارة التعليم عن أهمية تحقيق التماثل التنظيمي في مؤسسات التعليم تقديم معلومات عملية للمسؤولين في إد •

 :الدراسة دودح  . 5.1

  تشيني  كما ُحددت في دراسة (،  التشابه  -الوالء التنظيمي  -العضويةوهي: )تناولت الدراسة التماثل التنظيمي بأبعاده الثالثة    الحدود املوضوعية: •

(Cheney, 1982).   

 لثانوية الحكومية في مدينة بريدة.  معلمات املدارس ا  الحدود البشرية: •

 . حكومية للبنات في مدينة بريدةال اقتصرت هذه الدراسة على املدارس الثانوية الحدود املكانية: •

 م.  2020 - هـ1441الدراس ي الثاني العام  الحدود الزمانية: •

 مصطلحات الدراسة:  .  6.1

   : Organizational Identification  التماثل التنظيمي •
ُ
ك إقناع (Johnson, Hemberg 1999, p160  جونسون وهمبيرج  من  ّلِّ يعرفه  أنه عملية   )

 اندماج هذه الرغبات. داخلية وخارجية من خالل أن رغبات الفرد تندمج مع رغبات املنظمة وينتج عن ذلك خلق حالة من التماثل على أساس 

 "إدراك الفرد بتوحده وانتماءه ملنظمته وتعريفه لنفسه من خالل عضويته بها".   بأن التماثل التنظيمي هو:( 429، ص 2008) البشابشة ويرى 

التنظيمي  124، ص2016)  الشواورة يعرف  كما   التماثل  بين  بأنه:  (  التشابه  الفرد واملنظمة ودرجة  بين  النفس ي والعاطفي والذهني  التواصل  "هو 

 أهدافهما هي درجة نسبية".  

في هذه الدراسة: للتماثل التنظيمي  التنظيمي،  بعاد  األ  يتكون من مجموعة منسلوك تنظيمي  بأنه    والتعريف اإلجرائي  الوالء  وهي )العضوية، 

أنه   كما  بالتشابه(،  الثانوية  املرحلة  معلمات  شعور  عن  والذهني    مدى يعبر  النفس ي  واالنسجام  أهدافالتوافق  وقيموقيم  هنبين  وأهداف   هن 

 على أداة الدراسة.  جدانًيا باملدرسة من خالل إجابتهنودرجة ارتباطهن و الحكومية في مدينة بريدة املدارس 

 : إلطار النظري ا .2

 لتماثل التنظيمي: ا  . 1.2

 التطور التاريخي ملفهوم التماثل التنظيمي:  .1.1.2

مية  بالرغم من حداثة مفهوم التماثل التنظيمي إال أن جذوره تعود للفكر النفس ي واالجتماعي والسياس ي والفكر اإلسالمي، فمن الناحية اإلسال 

بمبدأ   اإلسالمية  الدعوة  تاهتمت  وأن  نفوسهم  في  وغرسه  املبدأ  هذه  تبني  على  املسلمين  األفراد  حث  على  والعمل  مبادئها  أهم  باعتباره  كون التماثل 

هداف الشريعة اإلسالمية وقيمها، من أجل تنمية الوالء واالنتماء إليها لديهم وااللتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية وقيم أهدافهم الشخصية متوافقة مع أ 

 ( 436، ص 2008يف. )البشابشة،الدين الحن
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(  Freud)فرويد  ومن ثم بدأ التدرج التاريخي للتماثل التنظيمي وظهوره كمصطلح علمي في علم النفس ويرجع ذلك لعالم نظرية التحليل النفس ي  

 ( 20، ص 2003ة لشخص مع شخص آخر(. )رشيد، حيث عرفه بأنه: )أول تعبير عن الروابط العاطفي

تبنت   السياسية لالزويل )بعد ذلك  النفس ي لفرويد ولكن كان تركيزها على Lasswellالنظرية  التحليل  التنظيمي من أسلوب  التماثل  ( مصطلح 

يوجد العالقة تماثل الجماهير مما أدى لظهور العديد من الهويات كالهوية القومية، إال أن الزويل لم يقيد نفسه باملصطلح الذي ذكره فرويد فحاول أن  

وافع الشخصية التي في الغالب تكون الشعورية وبين التماثل مع الشخصيات العامة أو السلطة، وقد استخدم مصطلح التماثل ليقصد به توافق بين الد

ال  باستخدام  املتأثرين  الكتاب  من  كثير  ظهر  ذلك  على  وبناء  معينة،  فكرة  أو  جماعة  أو  شخص  مع  إما  وتوحده  التماثل. الشخص  ملصطلح    زويل 

 ( 20، ص 2003)رشيد،

لـ االجتماعية  الهوية  نظرية  التوحد  Tajfel)تاجفل  تعتبر  قبول  به  يقصد  الذي  االجتماعي  التطابق  أو  التماثل  التنظيمي جزء من  التماثل  بأن   )

للمنظمة واعتزازه بعضويته في منظمت انتماءه  الفرد نفسه من خالل  إليها، حيث يعرف  املنظمة واالنتماء  أو  األشخاص  ه وهذا هو صلب والتوافق مع 

 ( 320، ص 2018، الهوية االجتماعية. )مرابط

( وذلك يرجع ملا كانت  Cheney, Tompkins, 1985)  زتشيني وتومبكنظهر مصطلح التماثل التنظيمي بشكله الحديث في املجال اإلداري على يد  

 آالت املنظمة فهي تتعامل معهم باعتبارهم  ولم تهتم بالتماثل بين األفراد و تؤمن به النظريات الكالسيكية بالفصل بين أهداف الفرد وأهداف املنظمة،  

النفس ي و   يتم تحفيزهم مادًيا فقط، بالتحفيز  االهتمام  األهدا دون  العاملين االجتماعي، وكان ُجل تركيزها على تحقيق  باملنظمة ويجب على  الخاصة  ف 

 ( 128، ص 2008 . )الصرايرة،لجوانب النفسية واالجتماعية لهم تنفيذ ذلك دون مراعاة ل

 : في اللغة واالصطالح مفهوم التماثل التنظيمي  .2.1.2

ت    لغة:  الفعل  من  اللغة  في   م  التماثل 
 
ت  ل  اث أي   : 

 
 ،  ق  اب  ط

 
 ت

 
ت  ه  اب  ش ومصدرها   م  ، 

ُ
   ل  اث

 
ت  بمعنى 

 
تكون    ،ه  ابُ ش وال  ه،  ه  اب 

 
ش أي  الش يء:  ة 

 
ل
 
اث ُمم  ُل  اثِّ ُيم  ل  

 
اث وم   ، اُبق 

 
ط ت 

 ( 480، ص  2019والصراف،  في جميع الصفات. )العاني، هم اشتراكاملماثلة إال بين املتفقين، و 

 اصطالًحا كما عّرفته بعض الدراسات: 

 ُيعرف 
ُ
 هداف الفرد. بين أهداف املنظمة وأ إحداث توافق وتطابق  ه:بأنالتماثل التنظيمي  (Hall & Nygren,1997, p177) هال ونيجرن  من ّلِّ ك

بأنهDuncan , 2002, p3)دينسان  بينما يصف   التنظيمي  التماثل  العامل ملصيره بمصير منظمة معينة، ويتضح ذلك من    :(  تتم من خالل ربط  عملية 

 . خالل األسئلة التالية: هل يعتبر العامل أهداف املنظمة هي نفس األهداف التي يملكها هو؟ هل يمدح العامل املنظمة إذا كان خارج العمل؟

التنظيمي هو  (189  ، ص2009)  الصرايرة و السعود  أشارا  و  أن التماثل  املجموعة التي    :إلى  الشخص اآلخر أو  العملية التي يطور الفرد فيها تفاعالته مع 

 .ينتمي إليها ويشعر بعضويته فيها، وتعتبر هذه العملية نسبية تختلف مع مرور الزمن وتغير الظروف وليست عملية مطلقة

التنظيميبأن    (300، ص2013)  مرزوق   يرى و  أكثر   :التماثل  وتجعله  بمنظمته  الفرد  تربط  التي  واالجتماعية  النفسية  الروابط  عبارة عن مجموعة من 

   توافق وانسجام معها.

 
ُ
شعور إيجابي يتولد لدى الفرد العامل اتجاه منظمته التي يعمل فيها واالرتباط بها التماثل التنظيمي "بأنه  (481، ص2019)والصراف العاني   عرفبينما ت

 ا والتوافق مع قيمها وأهدافها والحرص على البقاء فيها، فهو حالة من تقارب بين أهداف املنظمة وأهداف الفرد العامل بما يحقق الكفاءةواإلخالص له

 ". والفاعلية في تحقيق أهداف املنظمة

للتماثل التنظيمي:ومن املفاهيم والتعريفات السابقة نستطيع القول بأن التع ت  ريف اإلجرائي  املرحلة  بأنه سلوك  نظيمي يعبر عن شعور معلمات 

ارتباطهن   ودرجة  بريدة  في مدينة  الحكومية  املدارس  وقيم  وقيمهن وأهداف  أهدافهن  بين  والذهني  النفس ي  واالنسجام  التوافق  بمدى  جدانًيا و الثانوية 

 على أداة الدراسة.  باملدرسة من خالل إجابتهن

 خصائص التماثل التنظيمي:  .3.1.2

 ( أن التماثل التنظيمي يتصف بثالث خصائص وهي: (Johnson et al.,1999, p160-162جونسون وآخرون يرى 

ا وثيًقا بالجوانب االجتماعية للمنظمة. •
ً
 يرتبط التماثل التنظيمي ارتباط

 يعتبر التماثل التنظيمي ركيزة أساسية في مساعدة العاملين على اتخاذ القرارات التنظيمية.  •

وأفكارهم أن   • تشمل معتقداتهم  التي  املنظمة  في  العاملين  إدراكات جميع  في  ومتعمق  تنظيمي مغروس  يتحقق من خالل هيكل  التنظيمي  التماثل 

 ومشاعرهم، وهذه اإلدراكات تساعد في توجيه االتصاالت فيما بينهم وتعزيزها وتحدد شكلها وتؤدي لتحقيق التماثل التنظيمي الجمعي بينهم. 

 داف التماثل التنظيمي: أه .4.1.2

 ( بأن أهداف التماثل التنظيمي تتمثل بما يلي:  715-714، ص 2016) العتيبيفقد ذكر 

 غرس الوالء واالنتماء في نفوس العاملين تجاه منظماتهم.  •

 تشجع العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين العاملين بما يحقق أهداف ورؤية املنظمة. •
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 االستغراق الوظيفي املساهم في تطوير وتقدم املنظمة.تحقيق  •

 تكوين بيئة خالية من الصراعات والتناقضات بين العاملين والقائد.  •

 يساهم في تنمية اإليثار لدى العاملين وحرصهم على تحقيق مصالح وأهداف املنظمة العامة ثم تحقيق أهدافهم الخاصة.  •

 أهمية التماثل التنظيمي: . 5.1.2

 لتماثل التنظيمي من الصفات األساسية للمنظمات الناجحة وتسعى دائًما لتحقيقه ملا له من آثار إيجابية على املنظمة ككل واألفراد، فهويعتبر ا 

و العمل  ية نحيؤدي لزيادة التوافق واالنسجام بينهما وتحقيق الوالء واالنتماء من قبل األفراد للمنظمة وتحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي والدافع

 ( 436، ص2008)البشابشة،  والتقليل من الصراعات والضغوط في العمل، مما سبق يتضح مدى أهمية التماثل التنظيمي للمنظمة ولألفراد.

 :(32-31، ص2003كما ذكرها )رشيد،أهمية التماثل التنظيمي بالنسبة للمنظمة 

 املنظمة والحرص على التقليل والحد من الصراع االحتكاك داخلها.يزيد من مستوى االلتزام واألداء والدافعية نحو العمل في  •

 يساهم في زيادة والء وانتماء العاملين ويشجع التعاون فيما بينهم. •

 ينمي الروابط النفسية بين العاملين ويشعرون بأنهم فريق واحد متشاركين في الهدف واملستقبل والنجاح والفشل.  •

 دراتهم وتنمية ملهاراتهم مما يخلق لديهم شعور بالرضا الوظيفي وزيادة انتمائهم للمنظمة. يعمل على تحسين أداء العاملين وق •

 يعتبر التماثل مؤثر في عملية صنع القرار حيث أن الفرد عند اختياره للبدائل فهو يراعي املصلحة العامة للمنظمة على املصلحة الخاصة.  •

 لمنظمة واملحافظة على سمعتها وتصويرها بصورة إيجابية ومشرفة. دور التماثل التنظيمي بإبراز الجوانب اإليجابية ل •

اع يعمل على تحسين صورة املنظمة في املجتمع ويبرز قدرتها التنافسية من خالل ما يبذله أفرادها من جهود لتحقيق اهدافها وحرصهم على الدف •

 مات األخرى.عنها والعمل على زيادة جودة اإلنتاج وزيادة القدرة على التنافس مع املنظ

 يساعد في تحقيق التغيير والتطوير وتقبله لدى العاملين دون مقاومة وذلك إلدراكهم للمصلحة العامة للمنظمة.  •

، بالنسبة  Mael & Ashforth, 2001, p 199-201)) أشفورت وميلتتمثل أهمية التماثل التنظيمي بالنسبة لألفراد واملنظمة بالنقاط التالية كما ذكرها 

 د:لألفرا 

 يعزز احترام الفرد لذاته.  •

 يحقق التفوق على الذات وتجاوزها واالبتعاد عن األنانية. •

 يعطي معنى مميز للحياة والعمل.  •

 يزيد من االنتماء والعضوية للمنظمة.  •

 يساهم في رفع الروح املعنوية ومستوى الطموح للفرد.  •

 بالنسبة للمنظمة:

 فاعليتها.يحقق سلوكيات املواطنة التنظيمية ويزيد من  •

 يساهم في االرتباط الوظيفي واملساهمة في االستغراق الوظيفي. •

 تحسين األداء الوظيفي ويعكس مستويات عالية من الرضا الوظيفي لدى العاملين. •

 د رغبتهم باالستمرار بالعمل بها.ينمي الروابط الوجدانية بين املنظمة والعاملين مما يزي •

 التنظيمي: أبعاد التماثل  .6.1.2

 :(1عاد كما هي مقسمة في النموذج التالي)نموذجالثة أب نقسم أبعاد التماثل التنظيمي إلى ثت

 

 

 

 

 

 

 

 ل التنظيمي ث(: أبعاد التما1شكل )

 

مي أبعاد التماثل التنظي

التشابه الوالء التنظيمي العضوية
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 العضوية: .1

باالنتماء والجاذبية النفسية، وتعريفه  ( بأنها درجة فهم الفرد لذاته من حيث ارتباطه باملنظمة فهي تمثل إحساسه  (Cheney, 1982 تشيني يعرفها

 ( 430، ص 2008)البشابشة،  لذاته من خالل عضويته في املنظمة.

ضافة  تعتبر العضوية بمثابة القوة الداعمة لجميع نشاطات وأهداف ورسالة املنظمة، فهي تعتمد على توفر األعضاء العاملين لديهم القدرة على إ 

املستق احتياجات  تلبي  جديدة  لجذب أفكار  تهدف  فلسفة  العضوية  وتعتبر  املستقبلية،  األفكار  إلصدار  األعضاء  من  الجديد  الجيل  بمثابة  فهم  بل 

إليها ينتمون  التي  املنظمات  في  املهنية  حياتهم  قضاء  في  بالرغبة  العاملين  لدى  شعور  يخلق  مما  رسالتها،  تحقيق  أجل  من  للمنظمة  فتكون األعضاء   ،

 ة فيما بينها ويحقق لديهم أعلى مستويات التماثل التنظيمي. جماعات العمل مترابطة ومتألف

 تقتصر العضوية في الجماعات على:

 األشخاص أو املنظمات التي تعمل في نفس املجال املنهي أو تتشارك في نفس االهتمامات.  •

 األشخاص العاملين في مستويات وظيفية معينة في نفس املجال. •

 (.325-324، ص 2018الجغرافي نفسه. )مرابط،وقع األشخاص املشتركين في امل •

 الوالء التنظيمي:  .2

األخرين(Cheney, 1982  تشيني  عرفه األعضاء  سلوك  ومحاكاة  ودعمها  عنها  والدفاع  أهدافها  لتحقيق  والحماس  للمنظمة  املواالة  بأنه:   ).  

 ( 429، ص 2008)البشابشة، 

واشتراكه معها في القيم والنوايا السلوكية وحرصه على التأثير اإليجابي في املنظمة، وبذل أقص ى جهده  فهو يمثل إدراك الفرد بتوحده مع منظمته  

 ( 323، ص  2018مرابط ،. )لتحقيق أهدافها واإلخالص لها والدفاع عنها والعمل على زيادة قدرتها على التنافس مع املنظمات األخرى 

في عمله وإخالًصا في تحقيق ما تسعى إليه من أهداف وزيادة الرغبة في    منظمته يجعله أكثر تفان   فرد تجاه ارتفاع مستوى الوالء التنظيمي لدى ال

هذا الوالء ال يكون    البقاء فيها واالنتماء إليها والحرص على سمعتها ومستقبلها، فهو يسعى لعكس صورة إيجابية عنها في املجتمع ويعتز بكونه عضًوا فيها.

 ( 250  ، ص2009املهم داخل املنظمة. )السعود، ا هو نتيجة تفاعل األعضاء مع بعضهم البعض وتعباإلكراه أو اإلجبار وإنم

جة العالقة التي تربطه بمنظمته مما سبق يتضح أن الوالء شعور داخلي نابع من الفرد نفسه تجاه منظمته من دون أن ُيفرض عليه ذلك فهو نتي

 .د األخرينتفاعالته مع األفرا و 

 بعض صفات األفراد الذين يكون لديهم والء ملنظماتهم منها:(  250، ص  2009السعود )وقد ذكر 

 االهتمام بقيم ورسالة املنظمة. •

 العمل على تحقيق أهدافها وتقديم مصلحتها العامة على مصالحه الخاصة. •

 االنتماء إليها واالنخراط بها والرغبة في البقاء فيها. •

 تحسين إنتاجيتها بشكل إيجابي.العمل على تقويمها وزيادة  •

 التشابه:  .3

و (Cheney, 1982  تشيني  يعرفه خصائص  لوجود  الفرد  إدراك  بأنه:  اآل (  األعضاء  مع  مشتركة  وأهداف  املنظمةقيم  أو  املجموعة  في   .خرين 

 (430-429، ص 2008)البشابشة، 

األفراد األخرين، فالفرد يميل لألفراد املشابهين له وتقبله لهم، وعلى خالف  عن قبول الفرد وتطابقه مع املعتقدات والقيم األكثر تشابًها مع  يعبر   

عور بالتوتر الداخلي ذلك فإن األفراد الذين ال يكون بينهم وبين األفراد األخرين أو املنظمة توافق وانسجام بين قيمه وقيمهم، فغالًبا ما ينتج عن ذلك الش

 ينهم. لدى الفرد نتيجة عدم التوافق واالنسجام ب

فالتماثل التنظيمي يساهم في أن الفرد يتخلى عن بعض خصائصه الشخصية ويتقبل بعض الخصائص في ثقافة املنظمة ألسباب وظيفية، وغالًبا 

مميزً  األفراد  يراه  ما  بين  انسجام  هناك  يكون  مفاهيمهم    اومهم    ا ما  مع  املتوافقةالذاتية  للمنظمة  املنظمة  خصائص  بعض  لدمج  يميلون  مع   فإنهم 

 مع املنظمة.  ا واتحادً  اخصائصهم الشخصية مما يجعلهم أكثر توافًق 

أيًضا يشترك األفراد مع مجموعات العمل بخصائص مختلفة عن الخصائص املشتركة مع املنظمة من حيث طبيعة العمل والتفاعل املباشر بينهم  

بينهم،   املشترك  واملستقبل  الوقت  وأيًضا  الشخصية  وأفراد  واالختيارات  الفرد  بين  التشابه  في  كبيرة  بدرجة  تؤثر  العمل  أن جماعة  إال  بالرغم من ذلك 

، ص 2018ن األفراد يميلون للتماثل مع األفراد األكثر تشابًها معهم. )مرابط،  يات عالية من التماثل التنظيمي أل جماعة العمل وهذا التشابه يخلق مستو 

 ( 485، ص 2019ف، ا والصر العاني،  ؛323-324
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 الدراسات السابقة:    . 2.2
 تدريجًيا من األحدث إلى األقدم: التي تناولت التماثل التنظيمي بشكل عام وذلك سيتم هنا عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية 

للكشف عن العالقة بين أنماط املناخ األخالقي السائدة والتماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة    (2020هدفت دراسة القرني ) •

( عضو  1364امللك عبدالعزيز، اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، تكونت عينة الدراسة من )

الدراس وتوصلت  تدريس،  أبعاد  هيئة  بينما  بدرجة متوسطة  كان  التدريس  أعضاء هيئة  لدى  األخالقي  املناخ  أنماط  أن مستوى  التالية:  للنتائج  ة 

 التماثل التنظيمي كانت بدرجة مرتفعة، وأن هناك عالقة ارتباطية طردية بين أنماط املناخ األخالقي و التماثل التنظيمي. 

 أدت التي العالي التعليم  في اإلصالحات بسبب الكليات األملانية، في التنظيمي التماثل معايير تحديد ((Hagerer, 2019بينما تناولت دراسة هاقري  •

استخدمت املقابلة أداة لجمع البيانات، تكونت عينة الدراسة من   اعتمدت الدراسة املنهج النوعي، أملانيا،  في اإلدارية بالجامعات يسمى  ما  لظهور 

معايير التماثل التنظيمي   تعتبر واإلغاثة والشفافية والثقة االستمرارية أن ات مختلفة، توصلت الدراسة للنتائج التالية:( خبيًرا إدارًيا من جامع16)

 الجامعات.  في فعالة معايير تعتبر القرار والتحفيز صنع ونوعية املعلومات وتوفير بينما االتصال املحددة 

 لهم، املقدم الحوافز بنظام وعالقته األردن، شمال محافظة في التربويين  املشرفين لدى  التنظيمي التماثل لدرجة ( 2018وأشارت دراسة العمري ) •

املنهج الدراسة  تكونت الوصفي  اعتمدت  البيانات،  لجمع  كأداة  االستبانة  استخدمت  ) العينة االرتباطي،  وأظهرت مشرف (300من   ومشرفة، 

 عالقة وجود النتائج بينت كما متوسطة، كانت لهم  املقدمة الحوافز أهمية ودرجة التربويين  املشرفين لدى  التنظيمي التماثل درجة أن النتائج:

  لهم. املقدمة والحوافز التربويين املشرفين لدى  التنظيمي التماثل درجة بين إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطية

 مديرية في املربيات نظر وجهة من األطفال رياض مديرات لدى  العمل دافعية في التنظيمي التماثل أثر ( 2018بينما تناولت دراسة املواضية )  •

املنهج الزرقاء، تربية الدراسة  االرتباطي، اعتمدت  أطفال،   ( مربية494) العينة من البيانات، وتكونت لجمع االستبانة كأداة  استخدمت الوصفي 

 املربيات، وأن نظر وجهة من األطفال رياض مديرات لدى  للعمل الدافعية في التنظيمي للتماثل أثر وجود أهمها: من نتائج إلى الدراسة وتوصلت

 جاءت بدرجة متوسطة. وأبعادها العمل دافعية مستوى  متوسطة، وأن جاء بدرجة وأبعاده  التنظيمي التماثل مستوى 

دراسة  • هدفت  ) كما  التماثل  ( 2018الكعبي  عالقة  عن   املصارف  في العاملين لدى  التنظيمي الصمت مستوى  من  الحد في التنظيمي للكشف 

( موظًفا، 67البيانات، وتكونت عينة الدراسة من ) لجمع أساسية كأداة  االستبانة اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت األهلية،

 التالية: وجود عالقة سلبية بين التماثل التنظيمي والصمت التنظيمي. وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

االبتدائية في تركيا، ُيالحظ أن الدراسة  املدارس ملعلمين التنظيمي والتماثل التنظيمية الهيبة بين العالقة  (Yildiz, 2018(يلديزدراسة   وتناولت  •

 للنتائج الدراسة ( معلًما، وتوصلت258من ) الدراسة عينة االستبانة أداة لجمع البيانات، تكونت اعتمدت املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت  

كانت املعلمين تصورات أن :التالية التنظيمي   للهيبة املعلمين تصورات بين وإيجابية معتدلة عالقة هناك وأن متوسط، مستوى  في للتماثل 

 التنظيمي.  التماثل سلوكيات على هام مؤشر تعتبر نظيميةالت الهيبة وأن التنظيمي، والتماثل التنظيمية

وآخري • تيرزي  دراسة  على التنظيمي التماثل و التنظيمية العدالة بين العالقة لتحليل  (Terzi et al., 2017)ن  وسعت  معلمين   تصورات بناًء 

 الدراسة عينة االرتباطي، استخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات، تكونتاملدارس الثانوية في تركيا، ُيالحظ أن الدراسة اعتمدت املنهج الوصفي 

( التالية:1223من  للنتائج  الدراسة  وتوصلت  معلًما،  في أن (  فيما لديهم  الثانوية املدارس املعلمين  عالية   التنظيمية بالعدالة يتعلق تصورات 

العدالة التنظيمي التماثل على هام مؤشر هي التنظيمية للعدالة الفرعية األبعاد جميع التنظيمي، وأن والتماثل  تأثير لها ليس التوزيعية ما عدا 

 . التنظيمي التماثل على يذكر

التنظيمي  التماثل و التنظيمي الدعم  مستويات  حول  الثانوية املدارس معلمي آلراء )Nartgün, Taskin 2017( وتناولت دراسة نارتغون وتاسكين •

 لجمع االستبانة أداة  الدراسة حولها، اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت اختالفات هناك كان ما إذا  وتحديد املبادرة، ومناخ

تكونت بوجود 240من ) الدراسة عينة البيانات،  التالية:  للنتائج  الدراسة  وتوصلت  واملعلمات آراء في اختالفات ( معلًما،   التماثل تجاه  املعلمين 

 املبادرة  مناخ حول  آراؤهم  في اختالف أي  هناك يكن  لم  بينما التنظيمي لصالح املعلمين، الدعم  وبين  عليها املتفق  املبادرة  مناخ ومستويات التنظيمي

 التنظيمي.  والدعم  التنظيمي بالتماثل املعلمين من املبادرة  مناخ تربط منخفضة إيجابية عالقة هناك وأن الفرعية، بأبعاده  التنظيمي والدعم 

ملدى تأثير العدالة التنظيمية والثقافة التنظيمية على التماثل التنظيمي من وجهة نظر    ( Ismail, Umar, 2017وأشارت دراسة إسماعيل وعمر ) •

، ُيالحظ أن الدراسة اعتمدت 2016إلى   2009 املوظفين في القطاعات الوطنية في ماليزيا، بعد االندماج و االستحواذ الحاصل في ماليزيا من عام  

( موظًفا، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:  310كأداة لجمع البيانات، تكونت عينة الدراسة من )  املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت االستبانة

 أن العدالة التفاعلية وأربعة أبعاد للثقافة التنظيمية تؤثر بدرجة كبيرة على التماثل التنظيمي. 
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 اعتمدت الدراسة الطائف، بجامعة التدريس هيئة أعضاء لدى  التنظيمي التماثل توافر درجة  على التعرف إلى  ( 2016دراسة العتيبي )  وهدفت  •

 النتائج من  عدد إلى الدراسة عضًوا، وتوصلت ( 150املسحي، استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، تكونت عينة الدراسة من ) الوصفي املنهج

 جاءت مرتفعة. قد الطائف بجامعة التدريس هيئة أعضاء لدى  التنظيمي التماثل توافر درجة أن من أبرزها:

أن    (2016وتناولت دراسة الغزالي )  • العراق، ُيالحظ  املطهرة في  العتبة  اإلدارية في  القيادات  التنظيمي لدى  التماثل  الروحية في تعزيز  القيادة  دور 

( قائًدا، وتوصلت الدراسة  115نت عينة الدراسة من )الدراسة اعتمدت املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات، وتكو 

القياد ألبعاد  تأثير  وجود  عدم  النتائج  بينت  كما  التنظيمي،  والتماثل  الروحية  القيادة  أبعاد  بين  ارتباط  عالقة  وجود  التالية:  الروحية  للنتائج  ة 

 باستثناء ُبعد العضوية على التماثل التنظيمي. 

• ( تاسدان  دراسة  في  هدفت  Tasdan, 2015)بينما  العمل  بترك  املعلمين  قرارات  على  التنظيمي  والتماثل  التنظيمية  العدالة  أثر  عن  للكشف 

تركيا، في  االبتدائية  تكونت  املدارس  البيانات،  لجمع  أداة  االستبانة  استخدمت  االرتباطي،  الوصفي  املنهج  اعتمدت  الدراسة  أن   عينة ُيالحظ 

ا كان التنظيمي االبتدائية للتماثل املدارس معلمي تصور  أن التالية: للنتائج الدراسة وتوصلت ة،( معلم ومعلم292الدراسة من )
ً
 بشكل متوسط

  عام، وأن العدالة التنظيمية والتماثل التنظيمي يؤثرا تأثيًرا سلبًيا على قرارات ترك العمل.

القيادية لدى عمداء الكليات في جامعة الكويت وبيان عالقتها بالتماثل التنظيمي لدى إلى درجة ممارسة األدوار  (  2012وأشارت دراسة الشمري ) •

عينة   تكونت  البيانات،  لجمع  أداة  االستبانة  استخدمت  االرتباطي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  اعتمدت  نظرهم،  وجهة  من  التدريس  هيئة  أعضاء 

أن ممارسة عمداء الكليات في جامعة الكويت للنمط الديموقراطي في إدارتهم للكليات    ( عضًوا، توصلت الدراسة للنتائج التالية:440الدراسة من )

جامعة   في  التنظيمي  التماثل  ودرجة ممارسة  بدرجة منخفضة،  جاء  الكويت  جامعة  في  الترسلي  النمط  بينما درجة ممارسة  جاء بدرجة مرتفعة، 

 الكويت كانت مرتفعة. 

وآخري • وانغ  دراسة  الجامعات    (Wang et al., 2011)ن  وتناولت  في  املوظفين  لدى  التنظيمي  والتعلم  التنظيمي  والتماثل  األداء  تقييم  أنظمة 

املنهج الوصفي االرتباطي، استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، تكونت عينة الدراس ة من الوطنية في تايوان، ُيالحظ أن الدراسة اعتمدت 

التالية:( موظف وموظفة، وتوصلت  1283) النتائج  إلى  والتماثل   الدراسة  التنظيمي  التعلم  إيجابي على كل من  تأثير  لها  األداء  تقييم  أنظمة  أن 

  التنظيمي، وأيًضا أن التعلم التنظيمي له تأثير إيجابي على التماثل التنظيمي.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

من   العديد  مع  الحالية  الدراسة  )اتفقت  العتيبي  دراسة  اتفاقها مع  منها  الجوانب  بعض  في  السابقة  الوصفي  2016الدراسات  الدراسة  بمنهج   )

 ,Ismail(، وإسماعيل وعمر )Yildiz, 2018(، ويلديز )2018(، والعمري )2018(، واملواضية )2018( والكعبي )2020)املسحي(. اتفقت مع دراسة القرني )

Umar, 2017  2017 ((، ونارتغون وتاسكين ,Nartgün, Taskin(وتيرزي وآخري ،( نTerzi et al.,2017( والغزالي ،)وتاسدان 2016(، والعتيبي )2016 ،)

(Tasdan, 2015)( والشمري  وآخري2012،  ووانغ   ،)( وتاسكين Wang et al.,2011ن  نارتغون  دراسة  مع  اتفقت  كما  )االستبانة(،  الدراسة  بأداة   )

) n, Taskin 2017Nartgü(  .بعينة الدراسة حيث اشتملت على معلمات املدارس الثانوية في تركيا 

 ,Yildiz(، ويلديز )2018(، والعمري )2018(، واملواضية )2018(، والكعبي )2020اختلفت الدراسة الحالية عن بعض الدراسات: كدراسة القرني )

وعمر)2018 وإسماعيل   ،)Ismail, Umar, 2017  ،)وتاسكين وآخري)Nartgün, Taskin 2017 (ونارتغون  وتيرزي   ،( والغزالي  Terzi et al.,2017ن   ،)

( بمنهج الدراسة باستخدامها املنهج الوصفي)االرتباطي(،  Wang et al., 2011ن )(، ووانغ وآخري2012والشمري )  (،Tasdan, 2015(، وتاسدان )2016)

القرني) )2016(، والعتيبي )Hagerer, 2019وهاقرير)(،  2020واختلفت مع دراسة  بقت على أعضاء هيئة 2012(، والشمري 
ُ
الدراسة فقد ط ( بمجتمع 

( العمري  دراسة  اختلفت مع  وأيًضا  )2018تدريس،  الكعبي  ودراسة  التربويين،  املشرفين  بقت على 
ُ
ط األهلية، 2018( فقد  املصارف  بقت على 

ُ
( فقد ط

 ( بمنهج الدراسة وأداتها فقد اعتمدت املنهج النوعي واستخدمت أداة املقابلة. Hagerer, 2019واختلفت مع دراسة هاقرير )

راسة  من خالل عرض الدراسات السابقة استفادت الدراسة الحالية منها في وضع اإلطار العام للدراسة من ناحية بناء املشكلة وتحديد منهجية الد

 اإلطار النظري، وتفسير وتحليل النتائج، وربطها بنتائج بعض الدراسات السابقة.وإعداد االستبانة أداة الدراسة، وبناء 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:  .3

 منهج الدراسة:   . 1.3

ويعر  الحالية،  الدراسة  لطبيعة  ومناسبته  أسئلتها  واإلجابة على  أهدافها  تحقيق  أجل  وذلك من  )املسحي(  الوصفي  املنهج  الدراسة على  ف  تعتمد 

املنهج الوصفي املسحي بأنه " البحث الذي يعطي وصًفا رقمًيا أو كمًيا لالتجاهات أو التوجهات أو اآلراء ملجتمع ما   Creswell)  (2019/2014 ,ول   سو كر 

 بدراسة عينة من ذلك املجتمع، ومن خالل تحليل النتائج يتضح للباحث مدى إمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة أم ال". 
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 مجتمع الدراسة:    . 2.3

الدراسة   مجتمع  فييتمثل  في    الحالية  السعودية،  العربية  باململكة  القصيم  بمنطقة  بريدة  مدينة  في  الحكومية  الثانوية  املدارس  معلمات  جميع 

 (.هـ1439قة القصيم)خر إحصائية لإلدارة العامة للتعليم في منط( وفق آ 1302والبالغ عددهن ) ،هـ1441الثاني من العام الدراس ي  الفصل الدراس ي

 عينة الدراسة:   . 3.3

 عينة تقنين االستبانة )العينة االستطالعية(:    •

املستخدمة في الدراسة الحالية بالتطبيق عليها من   معلمة من معلمات   40تكونت العينة االستطالعية التي تم التأكد من صدق وثبات االستبانة 

في الفصل  ن  املدارس الثانوية الحكومية بمدينة بريدة، بمنطقة القصيم باململكة العربية السعودية، تم اختيارهن بطريقة عشوائية، وتم التطبيق عليه 

 .هـ1441الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 

 عينة الدراسة األساسية:   •

من   األساسية  الدراسة  عينة  العربية   296تكونت  باململكة  القصيم  بمنطقة  بريدة  بمدينة  الحكومية  الثانوية  املدارس  معلمات  من  معلمة 

ثامبسون"،  السعودية، "ستيفن  معادلة  على  بناء  بط  حسبت  اختيارهن  عشوائية  تم  وتم بسيطة  ريقة  االستطالعية،  الدراسة  في  املشاركين  غير  من 

الدراس ي   العام  الثاني من  الدراس ي  الفصل  في  )جدول  هـ1441التطبيق عليهن  التالي  والجدول  املتغيرات 1،  في ضوء  الدراسة  أفراد عينة  توزيع  يوضح   )

 املختلفة: 
 األساسية في ضوء املتغيرات املختلفة (: توزيع أفراد عينة الدراسة 1جدول )

 النسبة العدد  سنوات الخبرة 

 % 37.2 110 سنوات  5أقل من 

 % 33.4 99 سنوات  10سنوات إلى أقل من  5من 

 % 29.4 87 سنوات فأكثر  10من 

 النسبة العدد  الدورات التدريبية 

 % 23.0 68 ال يوجد دورات تدريبية 

 % 31.4 93 من دورة إلى دورتين 

 % 45.6 135 ثالث دورات تدريبية فأكثر من 

سنوات بنسبة بلغت   5يتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من املعلمات عينة الدراسة األساسية كن من أصحاب سنوات الخبرة أقل من 

  10ألخير من كانت سنوات خبرتهن من  %، وفي الترتيب ا 33.4سنوات بنسبة بلغت    10سنوات إلى أقل من   5%، يليهن من كانت سنوات خبرتهن من  37.2

من الجدول السابق أن النسبة األعلى من معلمات عينة الدراسة الحالية كن ممن حضرن من ثالث أيًضا  يتضح  %، و 29.4سنوات فأكثر بنسبة بلغت  

 من لم يحضرن أي دورات تدريبية بنسبة 31.4%، يليهن من حضرن من دورة إلى دورتين بنسبة بلغت  45.6دورات تدريبية فأكثر بنسبة بلغت  
ً
%، وأخيرا

   .%23.0بلغت 

 أدوات الدراسة:   . 4.3

  (Cheney, 1982) تشيني لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالية وتحقيقها لألهداف التي تسعى إليها، اعتمدت الدراسة مقياس

  رشيدجمه  ، وتر (Johnson, Hemberg,1999)  جانسون وهمبيرج  لقياس التماثل التنظيمي بأبعاده الثالثة )العضوية، الوالء التنظيمي، التشابه(، وطوره 

الدراسة ( للغة العربية، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة من األفراد عينة الدراسة، وفيما يلي وصف لالستبانة املستخدمة في  2003)

 االستجابة عليها وتحديد الدرجات. وخصائصها اإلحصائية وكيفية 

عد ن فقرة، ولكل بُ ه، ويشتمل املقياس على خمٌس وعشريالتشاب -الوالء التنظيمي -وهي: العضويةمقياس التماثل التنظيمي يتكون من ثالثة أبعاد، 

الثاني األول )العضوية( على خمس عبارات، والبعد  البعد  الفقرات حيث يشتمل  البعد   مجموعة من  أما  التنظيمي( يشتمل على تسع عبارات،  )الوالء 

ن توزيع الدرجات كالتالي: )دائًما( كرت الرباعي لتصحيح املقياس حيث إ بارة، واعتمدت الدراسة مقياس لي الثالث )التشابه( فيشتمل على إحدى عشرة ع

 ن، )أبًدا( درجة واحدة. اًنا( ثالث درجات، )نادًرا( درجتاأربع درجات، )أحي

 صدق وثبات االستبانة:  . 5.3

: الصدق: 
ً
 أوال

حيث تم عرض االستبانة على عدد من   Face Validityللتحقق من صدق االستبانة الحالية تم االعتماد على الصدق الظاهري )صدق املحكمين(  

رة من ط كل عبااملحكمين الخبراء واملتخصصين في مجال اإلدارة التربوية وعلم النفس وطلب منهم دراسة االستبانة وإبداء آرائهم فيها من حيث مدى ارتبا

ق تحسينها عباراتها بالبعد املنتمية إليه، ومدى وضوح العبارات وسالمة صياغتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، واقتراح طر 
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إ  الدراسة، وآثرت االستبانة، وساعدت على  أفادت  املحكمون مالحظات قيمة  الصياغة، وقد قدم  إعادة  أو  أو اإلضافة  خراجها بصورة  وذلك بالحذف 

 ة. جيدة، حيث حظيت جميع عبارات االستبانة باتفاق غالبية املحكمين، مع بعض املالحظات التي تم مراعاتها في النسخة النهائية من االستبان

الداخلي   االتساق  االستبانة عن طريق صدق  التحقق من صدق  في    Internal Consistencyتم كذلك  بيرسون  ارتباط  باستخدام معامل  وذلك 

فيما   بعد  وتجانس عبارات كل  تماسك  للتأكد من مدى  وذلك  العبارة  إليه  املنتمية  البعد  ودرجة  درجة كل عبارة  بين  االرتباط  بينها،  حساب معامالت 

 (: 2فكانت معامالت االرتباط كما هي موضحة بالجدول التالي )جدول 

 بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة  (: معامالت االرتباط2جدول )

 االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة  االرتباط  العبارة 

 البعد الثالث: التشابه  البعد الثاني: الوالء التنظيمي  البعد األول: العضوية

1 703** 1 0.818** 6 0.634** 1 0.673** 7 0.768** 

2 0.540** 2 0.801** 7 0.745** 2 0.635** 8 0.476** 

3 0.675** 3 0.807** 8 0.668** 3 0.639** 9 0.591** 

4 0.642** 4 0.892** 9 0.814** 4 0.808** 10 0.815** 

5 0.752** 5 0.743** 5 0.724** 11 0.578** 

 **0.709 6 0.01** دالة عند مستوى ثقة  

ت ارتباط يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للبعد املنتمية إليه العبارة جميعها معامال 

 عند مستوى ثقة 
ً
 وهو ما يؤكد اتساق وتجانس عبارات كل بعد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.  0.01موجبة ودالة إحصائيا

ارتباط بيرسون بين درجات األبعاد كذلك   تم التأكد من تجانس واتساق األبعاد الفرعية لالستبانة وتماسكها مع بعضها البعض بحساب معامل 

 (:3ا هو موضح بجدول التالي )جدول من جهة والدرجة الكلية لالستبانة من جهة فكانت كم

 رجة الكلية (: معامالت االرتباط بين درجات أبعاد االستبانة والد3جدول )

 البعد الثالث: التشابه  البعد الثاني: الوالء التنظيمي  البعد األول: العضوية

0.865** 0.978** 0.948** 

ودال ارتباط موجبة  الكلية جميعها معامالت  والدرجة  لالستبانة  الفرعية  األبعاد  درجات  بين  االرتباط  أن معامالت  السابق  الجدول  ة يتضح من 

 عند مستوى ثقة 
ً
 وهو ما يؤكد اتساق وتجانس األبعاد فيما بينها وتماسكها مع بعضها البعض.  0.01إحصائيا

: الثبات: 
ً
 ثانيا

التحقق من   كما هتم  الثبات  فكانت معامالت  ألفا كرونباخ  ثبات  باستخدام معامل  الفرعية  وأبعادها  الحالية  االستبانة  درجات  و موضح  ثبات 

 (:  4بالجدول التالي )جدول 

 (: معامالت ثبات ألفا كرونباخ لدرجات االستبانة وأبعادها الفرعية 4جدول )

 ثبات االستبانة ككل  البعد الثالث: التشابه  التنظيمي البعد الثاني: الوالء   البعد األول: العضوية

0.764 0.867 0.852 0.935 

لالستبانة  أن  يتضح  سبق  ومما  ؛ 
ً
إحصائيا ومقبولة  مرتفعة  ثبات  معامالت  الفرعية  وأبعادها  االستبانة  لدرجات  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 

الثبات( ويتأكد من ذلك   التنظيمي لدى مؤشرات إحصائية جيدة )الصدق،  التماثل  الكشف عن مستوى  في  الحالية  الدراسة  صالحية استخدامها في 

 معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة. 

في تتمثل  اختيارات،  أربعة  بين  ما  االختيار  يتم  بأن  الحالية  الدراسة  املستخدمة في  تتم االستجابة لعبارات االستبانة  أنه     ويجب مالحظة 
ً
، )دائما

(، وتقابل االستجابات الدرجات )
ً
، أبدا

ً
، نادرا

ً
( على الترتيب؛ والدرجة املرتفعة في أي عبارة أو بعد في االستبانة تعبر عن درجة عالية من 1، 2،  3،  4أحيانا

ات املدارس الثانوية الحكومية في درجة التحقق، ويجب مالحظة أنه تم االعتماد على املحكات التالية في الحكم على مستوى التماثل التنظيمي لدى معلم

 (:  5مدينة بريدة، بناًء على املتوسطات الحسابية للعبارات واملتوسطات الوزنية لألبعاد، كما هو موضح بالجدول التالي )جدول 

 (: محكات الحكم على مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة5جدول )

 درجة التحقق  املتوسط الحسابي للعبارة أو املتوسط الوزني للبعد 

 منعدمة  1.75أقل من 

 ضعيفة  2.5إلى أقل من  1.75من 

 متوسطة  3.25إلى أقل من  2.5من 

 كبيرة  فأكثر 3.25من 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة:    . 6.3

 كالتالي: SPSSفي الدراسة الحالية تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة االحصائية في العلوم االجتماعية 
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: للتأكد من صدق وثبات االستبانة املستخدمة في الدراسة الحالية تم استخدام:
ً
 أوال

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة. في التأكد من Pearson Correlation معامل ارتباط بيرسون  •

 في التأكد من ثبات االستبانة.  Alpha Cronbachمعامل ثبات ألفا كرونباخ   •

: لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام: 
ً
 ثانيا

املئوية    Frequencies  التكرارات • الكشف عن    Std. Deviationاملعيارية    واالنحرافات  Meanواملتوسطات    Percentوالنسب  التماثل في  مستوى 

 التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة. 

االتجاه   • أحادي  التباين  تحليل  اختالف    One Way ANOVAاختبار  التعرف على مدى  أفراد عينة  إ في  التماثل  ستجابات  الدراسة حول مستوى 

 بريدة والتي ترجع الختالف متغيري )سنوات الخبرة، الدورات التدريبية(. التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:  .4

ينص السؤال األول للدراسة الحالية على "ما مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة    نتائج إجابة السؤال األول:    . 1.4

 بريدة من وجهة نظرهن؟". 

واملتعلق االستبانة  عبارات  من  عبارة  كل  على  الدراسة  عينة  أفراد  الستجابات  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  السؤال  هذا  عن  ة  لإلجابة 

االستجابا املعيارية لهذه  املتوسطات واالنحرافات  الثانوية في مدينة بريدة، ثم تم حساب  املدارس  التنظيمي لدى معلمات  التماثل  ذلك ت وك بمستوى 

 النتائج كما هي موضحة في التالي: نسبة التحقق لكل عبارة وذلك لتحديد درجة تحقق كل عبارة من هذه العبارات، فكانت 

 البعد األول: العضوية:  •

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول التماثل التنظيمي لدى 6جدول ) معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة  (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

 فيما يتعلق بالعضوية

االنحراف   املتوسط  االستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

 
ً
  أبدا

ً
  نادرا

ً
  أحيانا

ً
 دائما

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 1 كبيرة  0.842 3.348 53.7 159 32.4 96 8.8 26 5.1 15 أنا فخورة ألني أعمل في هذه املدرسة  1

من املرجح أني سأستمر في العمل في هذه   2

 املدرسة حتى لو كان بدون مقابل 

 5 ضعيفة  0.979 2.432 13.5 40 38.2 113 26.4 78 22.0 65

3  
ً
 4 متوسطة  0.937 2.970 33.4 99 38.9 115 18.9 56 8.8 26 أشعر أن املدرسة توليني اهتماًما كبيرا

كثيًرا ما أصف نفس ي لآلخرين بالقول " أعمل   4

 في هذه املدرسة" 

 3 متوسطة  0.925 3.206 48.6 144 29.7 88 15.2 45 6.4 19

 2 كبيرة  0.912 3.328 58.1 172 21.6 64 15.2 45 5.1 15 أهتم بإخالص بمستقبل املدرسة  5

 متوسطة  0.919 3.057 التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالعضويةاملتوسط العام ملستوى التماثل 

 يتضح من الجدول السابق أن: 

حيث بلغ املتوسط الوزني  متوسطة مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالعضوية متحقق بدرجة 

البعد   الكلية في هذا  والفخر بعضويتهن في  ،  0.919بانحراف معياري    3.057للدرجات  باالعتزاز  املعلمات  أن شعور  إلى  املدرسة وأنهن جزء  ويعزى ذلك 

غياب تفعيل مشاركتهن في صنع القرارات،   و  ،منها، يتأثر ببعض العوامل كضعف الحوافز املقدمة وغياب الدافعية املساهمة في زيادة انتماء املعلمات

املدرسة بشكل ال يحقق لهن إلح املستجدات، مما يجعلهن في بيئة منعزلة عن إدارة  أما بشأن   ساس بهذه العضوية.  وتحديد األهداف، واطالعهن على 

التحقيق منها عبارتين تحققا بدرجة كبيرة، وعبارتين تحققا بدرجة متوسطة، وعبار  البعد فجاءت متفاوتة من حيث  الفرعية في هذا   ة ة واحدالعبارات 

بدون مقابل)وهي عبارة:  جاءت ضعيفة   كان  لو  حتى  املدرسة  هذه  في  العمل  في  أني سأستمر  املرجح  أنها  (  من  ذلك  بعيدة عن ويرجع سبب  تكون  قد 

 فال بد من حوافز مادية ومعنوية حتى يتحقق ويتحسن مستوى التماثل التنظيمي لدى املعلمات.  الواقعية نوًعا ما

، وتختلف عن ( التي جاء فيها ُبعد العضوية في الرتبة الثالثة2018)  املواضيةو   (2016)  الشواورة و   (2003)  رشيدوبذلك تتفق الدراسة مع دراسة  

 ( حيث جاء فيها ُبعد العضوية بالرتبة الثانية.2018) ( حيث جاء ُبعد العضوية في الرتبة األولى، ودراسة العمري 2020) القرنيو  (2016) دراسة العتيبي

 (:2لعضوية من خالل الشكل التالي )شكل ويمكن توضيح مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق با
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 (: مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالعضوية2شكل )

 البعد الثاني: الوالء التنظيمي:  •

افات املعيارية 7جدول ) الستجابات عينة الدراسة حول التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة  (: التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات واالنحر

 فيما يتعلق بالوالء التنظيمي 

االنحراف   املتوسط  االستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

 
ً
  أبدا

ً
  نادرا

ً
  أحيانا

ً
 دائما

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

منظمة   1 بأنها  صديقاتي  عند  املدرسة  عن  أدافع 

 عظيمة للعمل بها 

 4 كبيرة  0.792 3.307 49.0 145 35.1 104 13.5 40 2.4 7

 7 متوسطة  0.900 3.145 43.6 129 32.4 96 18.9 56 5.1 15 أتضايق عندما ينتقد األخرين املدرسة  2

املشاريع   3 عن  فخر  بكل  التي  أتحدث  الناجحة 

 تنفذها املدرسة 

 1 كبيرة  0.826 3.402 59.5 176 24.0 71 13.9 41 2.7 8

 9 متوسطة  1.025 2.784 32.1 95 26.0 77 30.1 89 11.8 35 أشعر بوالء قليل للمدرسة  4

املدرسة   5 هذه  في  العمل  اخترت  ألني  مسرورة  أنا 

 وليس في مكان آخر 

 5 كبيرة  0.800 3.250 42.9 127 43.2 128 9.5 28 4.4 13

الجهد   6 أقص ى  لبذل  االستعداد  أتم  على  أنا 

 ملساعدة املدرسة على تحقيق أهدافها 

 3 كبيرة  0.895 3.318 55.1 163 27.4 81 11.8 35 5.7 17

 2 كبيرة  0.839 3.351 54.4 161 30.7 91 10.5 31 4.4 13 لدي مشاعر دافئة نحو املدرسة كمكان للعمل 7

حياتي  8 بقية  لقضاء  استعداد  أتم  على  سأكون 

 املهنية في املدرسة 

 8 متوسطة  0.953 3.014 36.5 108 37.8 112 16.2 48 9.5 28

إنجازات   9 نماذج من  تحتوي على  سجالت املدرسة 

 األفراد املتفانين في العمل 

 6 متوسطة  0.918 3.206 49.0 145 28.0 83 17.6 52 5.4 16

 متوسطة  0.883 3.197 ملستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالوالء التنظيمي املتوسط العام 

 يتضح من الجدول السابق أن: 

وسط  مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالوالء التنظيمي متحقق بدرجة متوسطة حيث بلغ املت

تحصل عليه من  ويفسر ذلك إلى أن اإلدارة املدرسية قد ال تشعر منسوباتها بأن ما ، 0.883بانحراف معياري  3.197الوزني للدرجات الكلية في هذا البعد 

لنفسها لنسبه  تميل  قد  وإنما  لجهد جماعي،  نتاج  امل  ،إنجازات هو  ا يجابية  اإل ؤثرات  إن  روح نتيجة  وتعزيز  بنشر  تساهم  قيادة  الجماعي ووجود  لعمل 

سنة وإيجابية لها في املجتمع. الحرص على إعطاء صورة حويزيد من ارتباطهن الوثيق باملدرسة و الوالء لديهن، درجة الفريق الواحد بين املعلمات يزيد من 

التحقق منها خمس عبارات متحققة بدرجة كبيرة، وأربع عبارات متحققة بد البعد فجاءت متفاوتة من حيث  الفرعية في هذا  العبارات  رجة أما بشأن 

 متوسطة.

نظيمي في املرتبة األولى، وتختلف عد الوالء الت( التي جاء فيها بُ 2018)  املواضية و   (2018)  العمري و   (2003)  تتفق الدراسة الحالية مع دراسة رشيد

 ( حيث جاء ُبعد الوالء في الرتبة الثالثة. 2020) ( حيث أن ُبعد الوالء جاء في الرتبة الثانية، ودراسة القرني2016) الشواورة ( و 2016) العتيبيعن دراسة 

املدارس   معلمات  لدى  التنظيمي  التماثل  مستوى  توضيح  التالي ويمكن  الشكل  من خالل  التنظيمي  بالوالء  يتعلق  فيما  بريدة  مدينة  في  الثانوية 

 (:3)شكل
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 (: مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالوالء التنظيمي 3شكل )

 البعد الثالث: التشابه:  •

افات املعيارية الستجابات عينة الدراسة حول التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بري(: التكرارات والنسب 8جدول ) دة  املئوية واملتوسطات واالنحر

 فيما يتعلق بالتشابه

االنحراف   املتوسط  االستجابة  العبارات  م 

 املعياري 

درجة  

 التحقق

 الترتيب

 
ً
  أبدا

ً
  نادرا

ً
  أحيانا

ً
 دائما

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار

 5 كبيرة  0.816 3.257 45.6 135 38.2 113 12.5 37 3.7 11 تجاه الهدف نفسه تعمل املعلمات في املدرسة  1

عن  2 إيجابي  بشكل  مختلفين  املدرسة  هذه  في  إننا 

 املعلمات في املدارس األخرى 

 8 متوسطة  0.883 3.051 35.5 105 40.2 119 18.2 54 6.1 18

أعتقد أن صورة املدرسة في املجتمع تمثلني بصورة   3

 جيدة  

 3 كبيرة  0.806 3.294 48.0 142 36.8 109 11.8 35 3.4 10

األخذ   4 خالل  من  العمل  في  القرارات  اتخاذ  أحاول 

اقب املحتملة للمدرسة   بالحسبان العو

 6 كبيرة  0.946 3.253 53.0 157 26.7 79 12.8 38 7.4 22

مشكالتي   5 أنها  على  املدرسة  مشكالت  إلى  أنظر 

 الخاصة 

 10 متوسطة  1.040 3.003 41.2 122 30.7 91 15.2 45 12.8 38

في   6 املدرسة  سياسات  على  افقة  املو علّي  يصعب 

 أمور مهمة تتعلق بي

 9 متوسطة  0.899 3.044 35.8 106 39.5 117 17.9 53 6.8 20

 7 متوسطة  0.933 3.101 39.9 118 39.5 117 11.5 34 9.1 27 وقيم املدرسة متشابهة جًدا أرى أن قيمي  7

لدي مواقف إيجابية كثيرة مشتركة مع زميالتي في   8

 املدرسة 

 1 كبيرة  0.752 3.432 57.4 170 30.1 89 10.8 32 1.7 5

 11 متوسطة  0.998 2.980 37.5 111 34.1 101 17.2 51 11.1 33 ارتباطي باملدرسة هو ارتباط جزئي فقط  9

غالبية   10 يشعر  كبيرة  أسرة  بأنها  املدرسة  أصف 

 أفرادها باالنتماء إليها

 2 كبيرة  0.836 3.338 52.7 156 33.1 98 9.5 28 4.7 14

 4 كبيرة  0.844 3.267 46.3 137 40.2 119 7.4 22 6.1 18 تتحدد هويتي من خالل املدرسة بكل سهولة  11

 متوسطة  0.887 3.184 املتوسط العام ملستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالتشابه

 يتضح من الجدول السابق أن: 

ني  مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالتشابه متحقق بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط الوز 

البعد   الكلية في هذا  أن  يعود سبب ذلك  ،  0.887بانحراف معياري    3.184للدرجات  املعلمات بوجود خصائص مشتركة وعالقة متينة وقوية  إلى  إدراك 

وأن معظم منسوبات املدرسة من معلمات وإداريات من ذات البيئة املحلية مما يزيد نسبة التوافق واالنسجام فيما بينهن من أهداف وقيم، تربط بينهن، 

بينهن،   التعامل فيما  للهدف نفس وقدرة على  ُجُهودهن تصُبو  أن  العبارات لمدرسة.  املستقبلية لرؤية  اله وهو سعيهن نحو تحقيق  وذلك يعني  أما بشأن 

   الفرعية في هذا البعد فجاءت متفاوتة من حيث التحقق منها ست عبارات متحققة بدرجة كبيرة، وخمس عبارات متحققة بدرجة متوسطة.

الدراسة مع دراسة رشيد  تتفق  الثانية، 2020)  القرني( و 2018)  املواضيةو   (2016)  العتيبي( و 2003)  بذلك  بالرتبة  التشابه  ( حيث جاء فيها ُبعد 

 ء ُبعد التشابه بالرتبة الثالثة. ( حيث جا2018) ( فقد جاء ُبعد التشابه بالرتبة األولى، ودراسة العمري 2016) الشواورة  وتختلف عن دراسة

 (: 4الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالتشابه من خالل الشكل التالي )شكلويمكن توضيح مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس 

 



 الشايع&  الوزان                                                                    التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة من وجهة نظرهنالتماثل  

 257-238، ص: 2021 -1، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة فيما يتعلق بالتشابه4شكل )

انوية  مجمل ما تم التوصل إليه من نتائج في إجابة السؤال األول للدراسة الحالية واملتعلق بمستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثإن  

 (: 9في مدينة بريدة يمكن تلخيصه في الجدول التالي )جدول 

 ريدة(: مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة ب9جدول )

 الترتيب درجة التحقق  االنحراف املعياري  املتوسط الوزني  مستوى التماثل التنظيمي لدى املعلمات 

 3 متوسطة  0.919 3.057 العضوية 

 1 متوسطة  0.883 3.197 الوالء التنظيمي 

 2 متوسطة  0.887 3.184 التشابه

 متوسطة  0.896 3.146 الدرجة الكلية للتماثل التنظيمي 

 بدرجة متوسطة بمتوسط  
ً
الثانوية في مدينة بريدة جاء متحققا املدارس  التنظيمي لدى معلمات  التماثل  أن مستوى  السابق  الجدول  يتضح من 

وزني  0.896وانحراف معياري    3.146وزني   بمتوسط  بدرجة متوسطة  ومتحقق  التنظيمي  الوالء  بعد  األول  الترتيب  في  وجاء  وانحراف معياري   3.197، 

وزني  0.883 بمتوسط  متوسطة  بدرجة  ومتحقق  التشابه  بعد  جاء  الثاني  الترتيب  وفي  معياري    3.184،  بعد   0.887وانحراف  جاء  الثالث  الترتيب  وفي 

 (:5ابقة من خالل الشكل التالي )شكل ، ويمكن أن تتضح النتائج الس0.919وانحراف معياري  3.057وسط وزني العضوية ومتحقق بدرجة متوسطة بمت 

 
 املدارس الثانوية في مدينة بريدة(: مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات 5شكل )

الحكومية   الثانوية  املدارس  التنظيمي لدى معلمات  التماثل  أن مستوى  إلى  الحالية  الدراسة  جاء بدرجة متوسطة،  في مدينة بريدة  فقد توصلت 

)املواضودراسة    (،  (Yildiz, 2018يلديز   دراسة مع  تتفق  بذلك  و  العمري 2018ية  ودراسة  ودراسة2018)  (،  ودراسة  2016)  الشواورة   (،  تاسدان (، 
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((Tasdan, 2015 ن  تيرزي وآخريدراسة (، و 2018)  (، ودراسة الكعبي2018)  و مازن والشورطيأبودراسة  (،  2020)  دراسة القرنيتختلف مع  ، و((Terzi 

et al.,2017 ،(.2012) (، ودراسة الشمري 2016) العتيبي ودراسة   

الثاني:  .  2.4 السؤال  إجابة  الثاني    نتائج  السؤال  عينة  ينص  أفراد  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  "هل  على  الحالية  للدراسة 

 ؟". الدراسة حول مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة تعزى ملتغيرات )سنوات الخبرة، الدورات التدريبية(

 بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة: •

تحليل اختبار  استخدام  االتجاه    تم  أحادي  الدراسة حول    One Way ANOVAالتباين  أفراد عينة  استجابات  في  الفروق  داللة  الكشف عن  في 

سنوات إلى أقل   5سنوات، من    5مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف سنوات الخبرة )أقل من  

 (:11، جدول 10سنوات فأكثر( فكانت النتائج كما هي موضحة في الجداول التالية )جدول  10سنوات، من   10من 

 لسنوات الخبرة 10جدول )
ً
افات املعيارية ملستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة وفقا  (: املتوسطات واالنحر

مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات  

 املدارس الثانوية في مدينة بريدة 

 سنوات الخبرة 

 فأكثر   10من    10إلى أقل من   5من    5أقل من  

 انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط 

 2.736 14.839 3.609 15.434 2.762 15.500 العضوية 

 4.657 27.851 5.473 29.061 4.683 29.245 الوالء التنظيمي 

 6.041 34.356 6.205 35.131 5.443 35.445 التشابه

 12.625 77.046 14.285 79.626 11.967 80.191 )الدرجة الكلية(

 سنوات الخبرة (: داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة باختالف 11جدول )

مجموع   مصدر التباين مستوى التماثل التنظيمي 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

قيمة  

 "ف" 

مستوى  

 الداللة 

 0.272  1.309 12.296 2 24.592 بين املجموعات  العضوية 

 غير دالة 
 9.391 293 2751.570 داخل املجموعات 

   295 2776.162 الكلي 

 0.115 2.175 53.384 2 106.768 بين املجموعات  التنظيمي الوالء  

 غير دالة 
 24.543 293 7191.067 داخل املجموعات 

   295 7297.834 الكلي 

 0.425 0.859 29.729 2 59.459 بين املجموعات  التشابه

 غير دالة  
 34.609 293 10140.420 داخل املجموعات 

   295 10199.878 الكلي 

مستوى التماثل التنظيمي  

 )الدرجة الكلية(

 0.212 1.560 262.617 2 525.234 بين املجموعات 

 غير دالة 
 168.321 293 49317.979 داخل املجموعات 

   295 49843.213 الكلي 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

الدراسة حول   أفراد عينة  استجابات   في 
ً
إحصائيا الثانوية في مدينة بريدة ال توجد فروق دالة  املدارس  التنظيمي لدى معلمات  التماثل  مستوى 

ا ال  وقد يعزى ذلك إلدراك املعلمات بأهمية التماثل التنظيمي مع املدرسة مما يجعلها أكثر تميًزا وبيئة عملية مناسبة، ف  ترجع الختالف سنوات الخبرة،
ً
إذ

تتف وبذلك  خبرتهن.  على  بناًء  بذلك  املعلمات  العتيبيتختلف  دراسة  مع  رشيد  بينما  ،(2016)  ق  دراسة  مع    ( 2018)  العمري ودراسة    (2003)  تختلف 

 (. 2020) القرنيودراسة 

 بالنسبة ملتغير الدورات التدريبية: •

االتجاه   أحادي  التباين  تحليل  اختبار  استخدام  الدراسة حول    One Way ANOVAتم  أفراد عينة  استجابات  في  الفروق  داللة  الكشف عن  في 

التدريبية )ال توجد دورات تدريبة، الدورات  الثانوية في مدينة بريدة والتي ترجع الختالف  املدارس  التنظيمي لدى معلمات  التماثل  إلى   مستوى  من دورة 

 (: 13، جدول 12موضحة في الجداول التالية )جدول دورتين، من ثالث دورات تدريبية فأكثر( فكانت النتائج كما هي 
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افات املعيارية ملستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدين 12جدول )  للدورات التدريبية(: املتوسطات واالنحر
ً
 ة بريدة وفقا

مستوى التماثل التنظيمي لدى  

معلمات املدارس الثانوية في  

 مدينة بريدة

 الدورات التدريبية 

ال توجد دورات  

 تدريبة

 من ثالث دورات تدريبية فأكثر  من دورة إلى دورتين

انحراف   متوسط 

 معياري 

 انحراف معياري  متوسط  انحراف معياري  متوسط 

 3.352 15.674 2.833 14.925 2.715 15.000 العضوية 

 5.424 29.274 4.086 28.398 5.120 28.294 الوالء التنظيمي 

 5.976 35.385 5.093 35.269 6.609 33.956 التشابه

 13.982 80.333 10.806 78.591 13.628 77.250 )الدرجة الكلية(

 الدورات التدريبية (: داللة الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة باختالف 13جدول )

مجموع   مصدر التباين مستوى التماثل التنظيمي 

 املربعات 

درجات  

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

قيمة  

 "ف" 

مستوى  

 الداللة 

 0.133  2.035 19.015 2 38.030 بين املجموعات  العضوية 

 غير دالة 
 9.345 293 2738.132 داخل املجموعات 

   295 2776.162 الكلي 

 0.283  1.267 31.289 2 62.578 بين املجموعات  الوالء التنظيمي 

 غير دالة 
 24.694 293 7235.256 داخل املجموعات 

   295 7297.834 الكلي 

 0.234  1.462 50.380 2 100.761 بين املجموعات  التشابه

 غير دالة  
 34.468 293 10099.118 داخل املجموعات 

   295 10199.878 الكلي 

مستوى التماثل التنظيمي  

 )الدرجة الكلية(

 0.256 1.371 230.995 2 461.990 بين املجموعات 

 غير دالة 
 168.537 293 49381.223 داخل املجموعات 

   295 49843.213 الكلي 

 يتضح من الجدول السابق أنه:

 في استجابات أفراد  
ً
 ع عينة الدراسة حول مستوى التماثل التنظيمي لدى معلمات املدارس الثانوية في مدينة بريدة ترجال توجد فروق دالة إحصائيا

ر أي أثر على عينة ظهِّ تُ بالتماثل التنظيمي لذلك لم    سبب ذلك إلى أن الدورات التدريبية كانت عامة وليست متخصصةالدورات التدريبية، يرجع    الختالف

 الدراسة. 

ما املقترحات التي يمكن من خاللها تحسين مستوى التماثل التنظيمي    ينص السؤال الثالث للدراسة الحالية "  ال الثالث:نتائج إجابة السؤ    . 3.4

 ". لدى معلمات املدارس الثانوية الحكومية في مدينة بريدة؟

نها أن تساهم في تحسين مستوى  الحالية ومعرفة أوجه القصور فيها، وتقديم مقترحات من شأ الدراسة  نتائج  هذا السؤال تم مراجعة بة على  لإلجا 

 لتنظيمي لدى املعلمات، تتمثل بالنقاط التالية: التماثل ا 

 مناخ تنظيمي يكون معزًزا للتماثل التنظيمي في البيئة املدرسية ويسوده االحترام والثقة املتبادلة. على تهيئة اإلدارة املدرسية حرص  •

باملعلمات   • املدرسية  اإلدارة  نحوهااهتمام  إيجابي على مشاعرهن  بشكل  تإقامة  و   ،ينعكس  أن  شأنها  تدريبية من  رفع مستوى دورات  في   ساهم 

 .التماثل التنظيمي لديهن

 التعرف على مطالب املعلمات وتلبية احتياجاتهن، وتنمية عنصر اإلبداع واالبتكار وإنشاء ورش مهنية تدعم ذلك.   •

 برازها بصورة حسنة وا   ملدرسة في املجتمعا صورة  على االهتمام ب  يزيد من حرصهننشر ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين املعلمات   •

 . وبعضويتهن بهاونجاحها  واالفتخار بإنجازاتها 

 . وأبعاده  التماثل التنظيمي تحسيناآلراء ووجهات النظر يساهم بإشراك املعلمات في اتخاذ القرارات وتبادل  •

التشابه والتوافق   • بين قيمهن وأهدافهن وقيم وأهداف املدرسة، يساعد في تحقيق تكوين روابط وجدانية مع املعلمات من خالل زيادة مستوى 

 املصلحة العامة والرؤية املشتركة.
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Abstract: The study aimed to identify the level of organizational Identification among government high 
school teachers in Buraidah from their point of view, and to see whether there are statistically significant 
differences between the average sample responses attributable to the study variables: (years of 
experience, training courses), and provide proposals that contribute to improving the level of 
organizational Identification of the parameters.  In order to achieve the goals of the study, I adopted the 
descriptive approach (surveying) and using the scale he developed (Johnson, Hemberg, 1999) to measure 
organizational Identification in its three dimensions (membership, organizational loyalty, similarity), and 
the sample consisted of (296) a teacher from government high school teachers  They were chosen in a 
simple random manner, and the study reached the following results: that the level of organizational 
symmetry with its three dimensions among government secondary school teachers in Buraidah came with 
a medium degree, and the results also showed that there were no statistically significant differences 
attributable to the study variables. 

Keywords: Organizational Identification; government high school; Buraidah city.  
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