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 التماثل التنظيمي للعاملني بإدارات املناطق التعليمية يف الكويت 
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LEADERSHIP STYLES OF SCHOOL PRINCIPALS OF POST-

BASIC EDUCATION AND THEIR RELETION TO TEACHER 

BURNOUTIN AT NORTH AL BATINAH GOVERNORATE   
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 منى ناجى إبراهيم

 جامعة الزقازيق –كلية التربية  -التربية املقارنة واإلدارة التعليمية قسم 

Doi: 10.21608/jasep.2021.162462 

 2021/  3/  15قبول النشر :    2021/ 2/  26استالم البحث : 

 :المستخلص

الدراسة الحالية إلى تفعيل التماثل التنظيمي لدى العاملين بإدارات المناطق  تهدف  

التعليمية بدولة الكويت. من خالل التعرف على األسس النظرية لمدخل التماثل التنظيمي، 

ومن خالل التعرف على طبيعة العالقة بينها وبين التعليم، وواقع ممارسة أبعاده من وجهه 

ات التعليمية بالكويت، ومن ثم التوصل للعالقة التي تربط بين العملية نظر العاملين بالقطاع

التعليمية والتماثل التنظيمي بالقطاعات التعليمية بالكويت. ووضع مجموعة من المقترحات 

اإلجرائية التي يمكن إتباعها لتفعيل التماثل التنظيمي لدي العاملين بإدارات المناطق 

تمدت الدراسة على المنهج الوصفي لفهم وتحليل الجوانب التعليمية بدولة الكويت. واع

المختلفة للظاهرة موضع الدراسة وتفسير العالقات بينها،  والتعرف عليها كما هي موجودة 

العينة بالواقع، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة رئيسية لجمع المعلومات والبيانات من 

من كال الجنسين من العاملين بالمناطق ( 300األساسية للدراسة، والتي تكونت من )

التعليمية الست في الكويت )الفراونية، الجهراء، مبارك الكبير، الحولي، العاصمة، 

( اناث، وتراوحت 159( ذكور، وعدد )141االحمدي التعليمية(، مقسمين كالتالي عدد )

ت أعمارهم ما ( سنوات، كما تنوع10-1خبراتهم في العمل في المناطق التعليمية ما بين )

عاما(، كما اختلفت مؤهالت كل منهم الدراسية  40عاما حتى أكبر من  30بين )أقل من 

دراسات عليا(،  –الدبلوم  –وانحصرت ما بين حصولهم على درجة )البكالوريوس 

توجد فروق ذات داللة احصائية في مجاالت وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج أهمها: 
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ل التنظيمي والدرجة الكلية لالستبانة تبعا لمتغير المؤهل العلمي، والعمر، استبانة التماث

 وعدد سنوات الخبرة.

 -التشلللللابه التنظيملللللي -اللللللوالء التنظيملللللي -التماثلللللل التنظيمللللليالكلمااااامف المةتم  ااااا   

 االنتماء التنظيمي.

Abstract: 

   The current study aims to activate the organizational symmetry of 

workers in the educational district administrations in the State of 

Kuwait. By identifying the theoretical foundations of the entrance of 

organizational symmetry, and by identifying the nature of the 

relationship between them in education, and the reality of exercising 

their dimensions from the viewpoint of workers in the educational 

sectors in Kuwait, and then reaching the relationship between 

education and organizational symmetry in the educational sectors in 

Kuwait. And set a set of procedural proposals that can be followed to 

activate the organizational symmetry of employees in the departments 

of educational districts in the State of Kuwait. The study relied on the 

descriptive approach to understand and analyze the various aspects of 

the phenomenon under study and explain the relationships between 

them, and identify them as they are in reality, and the study used the 

questionnaire as a main tool to collect information and data from the 

main sample of the study, which consisted of (300) of both sexes 

working in the six educational areas In Kuwait (Al-Farawaniah, Al-

Jahra, Mubarak Al-Kabeer, Al-Huli, Al-Asimah, and Al-Ahmadi 

Education), divided into the following number (141) males and (159) 

females, and their experiences in working in educational areas ranged 

between (1-10) years, as varied Their ages are between (less than 30 

years old) even older From 40 years), as the educational qualifications 

of each of them differed and they were limited between obtaining a 

degree (Bachelor's - Diploma - Postgraduate), and the study reached 

many results, the most important of which are: There are statistically 

significant differences in the areas of organizational symmetry 

questionnaire and the overall degree of questioning according to the 
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qualification variable Scientific, age, and number of years of 

experience. 

Key words: organizational symmetry - organizational loyalty - 

organizational similarity - organizational affiliation. 

 :مقدم  الدراس 

التماثللللل التنظيمللللي مللللن الموضللللوعات التللللي حظيللللت اهتمامللللا  كبيللللرا  مللللن قبللللل يعللللد    

ا لملللا يم،لللله ملللن أهميللللة كبيلللرة بالنسلللبة للمنظملللات  أل  هللل ا الشللللعور  البلللاح،ين، نظلللر 

عنلللدما يمتلكللله العلللاملو  بالمنظملللة يلللدفعهم للتصلللرف بمسلللؤولية، ويعيلللنهم عللللى تحقيلللق 

 .قد تتعرض لها المنظمة أهدافها، مما يساهم في التغلب على المشكالت التي

ويعد التماثل التنظيمي واحدا من المفاهيم الحدي،ة نسبيا  في حقل اإلدارة التربوية، وقد     

وجد استجابة للتغيرات السريعة التي تتسم بها المؤسسات الحدي،ة، فلكل منظمة رؤية 

ؤسسات ب لك ورسالة تؤمن بها وتتخ  منها منهجا  وهدفا  تسعي إلى تحقيقه، وأصبحت الم

تعمل على أ  يؤمن العاملو  فيها به ه الرؤية والهدف، فمن خالل التماثل التنظيمي ال ي 

يتم بين الفرد والمؤسسة التربوية التي يعمل بها يتم إشباع بعض حاجاته ومطالبه وأهدافه، 

 .والتي تنسجم مع المدرسة وأهدافها، ول ا فهو يعمل علي تحقيقها

يشللللير التماثللللل التنظيمللللي إلللللى فعللللل أو عمليللللة تتغيللللر وتتطللللور مللللع مللللرور الوقللللت،    

وتتلللأثر بلللالظروف والمتغيلللرات الملللؤثرة فلللي البي لللة المحيطلللة، وملللن خاللللله يعملللل الفلللرد 

عللللى تغييلللر أو تطلللوير لقيمللله وعالقاتللله وروابطللله ملللع شلللخ  أو فلللرد أو جماعلللة او 

ووجلللود قللليم وصلللفات وعواملللل منظملللة ملللا، ويشلللعر ملللع هللل ا الطلللرف األخلللر باالتحلللاد 

مشاركة بينهما تعمل على توحيد الطرفين 
(1)

. 

أضلللل إللللى ذللللك إ  ضلللعل التماثلللل التنظيملللي ينلللتج بسلللبب الشلللعور بعلللدم العداللللة 

ويترتللللب علللللى ذلللللك  –والتللللي تعللللد هللللدفا مللللن أهللللداف القيللللادة األخالقيللللة  -التنظيميللللة 

الء وغيرهلللا ملللن الك،يلللر ملللن المشلللكالت للمنظملللات منهلللا علللدم الرضلللا وانخفلللاض اللللو

السلوكيات السلبية داخل المنظمة
 (2.)

 

وعللللى اللللرغم ملللن أ  التماثلللل التنظيملللي يعلللد واحلللدا ملللن المفلللاهيم الحدي،لللة نسلللبيا 

فلللللي حقلللللل اإلدارة التربويلللللة، ووجلللللد اسلللللتجابة للتغيلللللرات السلللللريعة التلللللي تتسلللللم بهلللللا 

المؤسسللللات الحدي،للللة، فلكللللل منظمللللة رؤيللللة ورسللللالة تللللؤمن بهللللا وتتخلللل  منهللللا منهجللللا 

وهلللدفا تسلللعى إللللى تحقيقللله، ولللل ا تعملللل هللل ه المؤسسلللات عللللى أ  يلللؤمن العلللاملو  فيهلللا 

بهللل ه الرؤيلللة والهلللدف، وملللن خلللالل التماثلللل التنظيملللي الللل ي يلللتم بلللين الفلللرد ومؤسسلللته 

التللللي يعمللللل بهللللا يللللتم إشللللباع بعللللض حاجاتلللله ومطالبلللله وأهدافلللله والتللللي تنسللللجم مللللع 

المدرسة وأهدافها
 (3)

. 
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أصللللبحت ضللللرورة ملحللللة نظللللرا لمللللا تشللللهده البي للللة  وعمليللللة التماثللللل التنظيمللللي

اإلداريلللللة ملللللن أحلللللداث وتطلللللورات رافقهلللللا العديلللللد ملللللن ا ثلللللار السللللللبية والتلللللي ملللللن 

الضلللللروري ا  تعملللللل المؤسسلللللة عللللللى مواجهتللللله، حيللللل  تغيلللللرت أسلللللاليب العملللللل 

وظهللللرت قلللليم وأخللللالق وعللللادات وأهللللداف وعمليللللات جديللللدة للمؤسسللللات، وفللللي ظللللل 

لتشللللتت واالرتبللللاك وأصللللبو والؤهللللم وانتملللللاؤهم هلللل ا أصللللبو العللللاملو  يشللللعرو  با

مشتتا وغير واضو 
(4)

. 

وبالتلللالي تلللرى الباح،لللة أ  التماثلللل التنظيملللي ملللن المواضللليع المهملللة التلللي تلقلللى 

االهتمللللام مللللن منظمللللات األعمللللال، اذ أ  التماثللللل التنظيمللللي للللله نتللللائج وتبعللللات هامللللة 

تقرار العللاملين واسللتقرار تللؤثر فللي إنتاجيللة العللاملين، وأدائهللم كمللا أنهللا تللؤثر علللى اسلل

المنظملللة، فكلملللا كلللا  والء العلللاملين للمنظملللة مرتفعلللا كلللا  هنلللاك االداء أفلللل ومسلللتوى 

الرضللللا الللللوظيفي مرتفللللع، ويتللللأثر التماثللللل التنظيمللللي للعللللاملين بالمنللللاطق التعليميللللة 

بالعديللد مللن المللؤثرات التللي تللؤثر فللي الللوالء التنظيمللي بشللكل مباشللر أو غيللر مباشللر، 

ملللؤثرات الهاملللة اسللللو، القيلللادة، فعنلللدما تعتملللد المنظملللة اسللللو، القيلللادة وملللن هللل ه ال

األخالقيللة التللي ترتكللا علللى المبللاد  األخالقيللة، فإنلله يللؤثر ايجابللا علللى درجللة التماثللل 

التنظيملللي للللدى العلللاملين، وذللللك بوجلللود الملللؤثرات األخلللرى التلللي تلللؤثر فلللي ذللللك م،لللل 

لو، القيلللادة يجعلللل ملللن العناصلللر األجلللور والماايلللا والحلللوافا وغيرهلللا، وحيللل  أ  أسللل

البشللللرية الركيللللاة األساسللللية، ورأس المللللال الحقيقللللي للمنظمللللة، فايللللادة درجللللة التماثللللل 

التنظيملللي يعتبلللر ملللن المهلللام الرئيسلللية لقيلللادة المنظملللات والمؤسسلللات، ونتيجلللة أساسلللية 

 لألسلو، القيادي المتبع فيها.

تنظيملللللي واالنتملللللاء وللتماثلللللل التنظيملللللي أبعلللللاد ا أربعلللللة تتم،لللللل فلللللي اللللللوالء ال

والتشلللللابه التنظيملللللي والعضلللللوية، أملللللا اللللللوالء التنظيملللللي فيعنلللللي اللللللوالء للمنظملللللة 

والحملللللاس لتحقيلللللق أهلللللدافها واللللللدفاع عنهلللللا ودعمهلللللا ومحاكلللللاة سللللللوك األعضلللللاء 

ا خرين 
(5)

. 

فاالنتملللاء التنظيملللي يعنلللي حاجلللة الفلللرد أ  يكلللو  جلللاءا ملللن جماعلللة ملللن النلللاس 

مقبلللوال ملللن األفلللراد كواحلللد ملللنهم يحيطونللله بلللالمودة  أو وحلللدة اجتماعيلللة أي أ  يكلللو 

واالهتملللام والرعايلللة مملللا يجنبللله االضلللطرابات الخلقيلللة والنفسلللية وملللن ثلللم تايلللد عنلللده 

نسبة اإلبداع واالنجاز 
(6)

. 

ويعنللللللي التشللللللابه التنظيمللللللي إدراك الفللللللرد لوجللللللود خصللللللائ  وقلللللليم وأهللللللداف 

وتعنلللللي العضلللللوية مشلللللتركة ملللللع األعضلللللاء ا خلللللرين فلللللي المجموعلللللة أو المنظملللللة، 

درجلللة مفهلللوم الفلللرد ل اتللله ملللن حيللل  ارتباطللله بالمنظملللة وشلللعور بلللال  بااللتصلللاق بهلللا 

وبقيمها وتعريل ال ات من خالل العضوية بالمنظمة 
(7)

. 
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وملللللع زيلللللادة التوجهلللللات الحدي،لللللة التلللللي تنلللللادي بالشلللللفافية اإلداريلللللة، وتطبيلللللق 

اإلدارة، حيللل  يصلللبو  اسلللتراتيجيات تمكلللين العلللاملين، وتفعيلللل دور فلللرق العملللل ذاتيلللة

العللللاملو  أك،للللر التاامللللا وسلللليطرة علللللى العمللللل وأك،للللر مسللللؤولية واسللللتقاللية وبللللدو  

إشللللراف مباشللللر فللللي العمللللل، األمللللر اللللل ي يتطلللللب تاايللللد ال،قللللة المتبادلللللة بللللين كافللللة 

األطلللراف ذات العالقلللة بالمنظملللة، ولعلللل المصلللدر األساسلللي لهللل ه ال،قلللة هلللو التماثلللل 

 التنظيمي.

 التعبير عن مشكلة الدراسة كالتالى: في ضوء ذلك أمكن

 مشكل  الدراس  

تحتللللل قضللللية تطللللوير القيللللادات والعللللاملين  بللللوزارة التربيللللة بالكويللللت مكانللللة 

متميللللاة ، نظللللرا ال  القيللللادة اإلداريللللة أحللللد أهللللم المجللللاالت التللللي تتللللأثر بمللللا يحللللدث 

حولهللللا مللللن متغيللللرات تكنولوجيللللة وإداريللللة  فللللي هلللل ا العللللالم ، علللللى مسللللتوى الللللدول 

المؤسسللللات واإلفللللراد ، وقللللد فرضللللت هلللل ه المتغيللللرات الملحللللة علللللى وزارة التربيللللة و

وإداراتهللللا المختلفللللة بشللللتى إشللللكالها التميللللا والبحلللل  عللللن أسللللاليب إداريللللة حدي،للللة  ، 

وعللللى اللللرغم ملللن ا  إدارة التطلللوير والتنميلللة بلللوزارة التربيلللة الكويتيلللة تبللل ل جهلللودا 

بتحلللدي  بلللرامج   -قيلللادات ومرؤوسلللين  ملللن -لتطلللوير أداء العلللاملين بلللإدارات التعلللليم 

التلللدريب وتنوعيللله بملللا يواكلللب مسلللتجدات العصلللر ، وبملللا يواكلللب الملللداخل اإلداريلللة 

الحدي،لللة المختلفلللة التلللي تسلللاعد عللللى تفعيلللل أداء العلللاملين بتللللك اإلدارات ، وقلللد وضلللو 

، ومللللا  2011\2010،  2010\2009ذلللللك جليللللا فللللي محتللللوى تلللللك البللللرامج عللللام 

، فضلللال  علللن محاوالتهلللا الجلللادة فلللي تنويلللع وسلللائل التلللدريب وتلللوفير تالهلللا ملللن أعلللوام 

الكفاءات واألجهاة الالزمة لالرتقاء  بالقيادات والمرؤوسين
(8)

. 

عللللى اللللرغم ملللن ذللللك فلللا  القيلللادات التربويلللة ومنهلللا القيلللادات الوسلللطى فلللي 

الكويلللت مازاللللت تواجللله معوقلللات فلللي الممارسلللة او الواقلللع الللل ي تلللتم فيللله الممارسلللة 

ثر بلللال شلللك عللللى مرؤوسللليهم وانتملللائهم ووالئهلللم للمؤسسلللات التربويلللة وملللن ثلللم تلللؤ

التماثلللللل التنظيملللللي للللللدى العلللللاملين بالمنلللللاطق التعليميلللللة ، ففلللللي نتلللللائج دراسلللللة علللللن 

المنظومللللة القيميللللة لللللدى القيللللادات التربويللللة فللللي دولللللة الكويللللت مللللن وجهللللة نظللللرهم 

ة بالكويللت كانللت األمللن أشللارت إلللى أ  أعلللى خمللس قلليم غائبللة لللدى القيللادات التربويلل

الللللوطني والحمايللللة مللللن العللللدوا  والعمللللل لليللللوم ا خللللر واحتللللرام اللللل ات وتقللللديرها ، 

واالنسلللجام والتلللواز  اللللداخلي النفسلللي والتحلللرر ملللن النفسلللية  وأشلللارت إللللى أ  أدنلللى 

قللليم غائبلللة كانلللت الناعلللة االجتماعيلللة واالعتلللراف بالجماعلللة ونيلللل احترامهلللا وعاطفلللة 

ة وثيقة ناضجة وعالقات روحي
(9)

. 

وفلللي دراسلللة علللن األنملللاط القياديلللة للللدى القيلللادات التربويلللة فلللي دوللللة الكويلللت 

توصللللت إللللى نملللط القيلللادة القلللائم عللللى المشلللاركة ال يسلللتخدم إال بنسلللبة ضللل يلة بلغلللت 
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2,6 %
 (10)

، وفللللللي دراسللللللة أخللللللرى توصلللللللت إلللللللى أ  درجللللللة ممارسللللللة مللللللديري 

مسلللللتوى تحملهلللللم للمسللللل ولية المنلللللاطق التعليميلللللة للحاكميلللللة كانلللللت متوسلللللطة، وأ  

 االجتماعية كا  متوسطا
(11)

. 

وفللللي دراسللللة أخللللرى هللللدفت إلللللى التعللللرف علللللى درجللللة تطبيللللق المركايللللة 

والالمركايللة فلللي المنلللاطق التعليميللة فلللي دوللللة الكويلللت أشللارت فلللي نتائجهلللا أ  درجلللة 

تطبيلللق المركايلللة فلللي المنلللاطق التعليميلللة فلللي دوللللة الكويلللت كانلللت مرتفعلللة مملللا يلللؤثر 

لقيادات اإلدارية والعاملين بتلك المناطق التعليمية على ا
(12)

. 

وفللللي دراسللللة عللللن مسللللتوى وعللللي القللللادة التربللللويين إلدارة الجللللودة الشللللاملة 

فلللي المنلللاطق التعليميلللة بالكويلللت توصللللت إللللى أ  وعلللي بلللإدارة الجلللودة الشلللاملة فلللي 

المناطق التعليمية كا  متوسطا وانه ال يتوفر استعدادا  لتطبيقها
 (13)

. 

ومملللا سلللبق يتضلللو أ  هللل ه المشلللكالت تلللؤثر عللللى القيلللادات اإلداريلللة وعللللى 

التماثللللل التنظيمللللي لللللدى العللللاملين بللللاإلدارات التعليميللللة فللللي المنللللاطق المختلفللللة ممللللا 

يتوجللب معلله البحلل  عللن أسللاليب ومللدخل إداريللة حدي،للة ممللا تسللهم فللي التغلللب عليهللا 

العلللاملين بتللللك المنلللاطق وملللن ثلللم تحقيلللق مسلللتوى معقلللول ملللن التماثلللل التنظيملللي للللدى 

 التعليمية.

 ويمكن ص مغ  مشكل  الدراس  في السؤال الرئ س التملي 

ك ااام يمكااان اةت ااا  التمممااا  التعا ماااي لاااد  التاااممل ن يااا  اراف المعااام   التتل م ااا  

 يدول  الكويت؟

 ويتةرع عن هذا السؤال األسئل  التمل   

-يلللل  )النشللللأة مللللا اإلطللللار النظللللري للتماثللللل التنظيمللللي فللللي التعللللليم مللللن ح -1

المفهلللللوم، األهلللللداف، األهميلللللة، الخصلللللائ ، األبعلللللاد، األنلللللواع( كملللللا ورد 

 باألدبيات اإلدارية والتربوية المعاصرة؟ 

مللللا واقللللع التماثللللل التنظيمللللي لللللدي العللللاملين بالقطاعللللات التعليميللللة بالكويللللت  -2

 )ميدانيا (؟

مللللللللا المقترحللللللللات اإلجرائيللللللللة التللللللللي يمكللللللللن إتباعهللللللللا لتفعيللللللللل التماثللللللللل  -3

 لدي العاملين بإدارات المناطق التعليمية بدولة الكويت؟ التنظيمي

 أهداف الدراس      

 تهدف الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيس التالي:

اةت ااااا  التمممااااا  التعا ماااااي لاااااد  التاااااممل ن يااااا  اراف المعااااام   التتل م ااااا  يدولااااا  

 الكويت.

 ويتفرع ه ا الهدف الرئيس إلى األهداف التالية:
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التعللللرف علللللى اإلطللللار النظللللري للتماثللللل التنظيمللللي مللللن حيلللل  نشللللأته ومفهوملللله،  -1

وخصائصلللللله ،أهدافلللللله، أهميتللللللة، أبعللللللاده، أنواعلللللله.....( كمللللللا ورد باألدبيللللللات 

 اإلدارية والتربوية المعاصرة.

الوقلللللوف عللللللى واقلللللع التماثلللللل التنظيملللللي للللللدى العلللللاملين بالقطاعلللللات التعليميلللللة  -2

 راسة الميدانية(.بالكويت              )من خالل الد

التوصللللللل إلللللللى مجموعللللللة مللللللن المقترحللللللات اإلجرائيللللللة التللللللي يمكللللللن إتباعهللللللا  -3

لتفعيلللللللل التماثلللللللل التنظيملللللللي للللللللدي العلللللللاملين بلللللللإدارات المنلللللللاطق التعليميلللللللة 

 بدولة الكويت.

 أهم   الدراس  

تنب،لللق أهميلللة الدراسلللة ملللن أهميلللة األخلللالق  ومسلللتوى تأثيرهلللا عللللى ا خلللرين،    

الحاليلللة ملللن كونهلللا تبحللل  فلللي الملللوارد البشلللرية  التلللي  تعلللد تنبلللع أهميلللة الدارسلللة 

ملللن أهلللم ملللوارد المنظملللة، وعللللى وجللله الخصلللو ، القائلللد الللل ي  يملللارس عمليلللة 

التلللأثير فلللي األتبلللاع، فلللالتاام القائلللد بأنملللاط السللللوك األخالقيلللة   يلللؤثر ايجابيلللا  فلللي 

قلللدوة  أنملللاط سللللوك العلللاملين معللله وملللن ثلللم المجتملللع المدرسلللي، انطالقلللا ملللن أنللله

يحتللل ى بهلللا،   فضلللال علللن ذللللك فلللإ  أهميلللة الدراسلللة تلللاداد نظلللرا لالهتملللام الللل ي 

يحظلللللى بللللله سللللللوك التماثلللللل التنظيملللللي ولثلللللاره اإليجابيلللللة عللللللى أداء المنطقلللللة 

التعليميلللة، وعللللى المجتملللع الكلللويتي ككلللل، فلللي ظلللل هللل ه التحلللديات التلللي يشلللهدها 

 العالم في كافة المجاالت األخرى.

 التطب ق   للدراس  في العقم  التمل    كمم اتحد  األهم   

  تنطلللللق أهميللللة الدراسللللة مللللن تناولهللللا لمللللدخل تفعيللللل مسللللتوى التماثللللل التنظيمللللي

 للعاملين بإدارات المناطق التعليمية بدولة الكويت.

  يتوقلللع ملللن نتلللائج هللل ه الدراسلللة االسلللتفادة العمليلللة لتفعيلللل مسلللتوى ممارسلللة التماثلللل

 التعليمية بإدارة التعليم العام بدولة الكويت  التنظيمي لدى العاملين بالمناطق

  يتوقللللع أ  تفيللللد نتللللائج هلللل ه الدراسللللة القيللللادات اإلداريللللة بللللإدارات التعللللليم بدولللللة

الكويلللت والبلللاح،ين والمهتملللين بلللاإلدارة التعليميلللة بدوللللة الكويلللت وتعلللريفهم بأهميلللة 

 العمل.التماثل التنظيمي في التناغم المؤسسي والوالء واالنتماء للمنطقة و

  يؤملللل ملللن نتلللائج الدراسلللة أ  تفيلللد الملللديرين والعلللاملين فلللي إدراك قيملللة ممارسلللة

التماثلللللل التنظيملللللي، ودوره فلللللي االرتقلللللاء بلللللأداء المنطقلللللة، وتحسلللللين مخرجاتهلللللا، 

 وتأثيره على المجتمع بأكمله.

 معهج الدراس     

للللدى  اعتملللدت الدراسلللة الحاليلللة فلللي تناولهلللا لتفعيلللل مسلللتوى التماثلللل التنظيملللي   

العلللاملين بلللإدارات المنلللاطق التعليميلللة فلللي دوللللة الكويلللت عللللى الملللنهج الوصلللفي، 
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فهللل ه الدراسلللة هلللدفت إللللى التعلللرف عللللى مسلللتوى التماثلللل التنظيملللي للللدى العلللاملين 

بلللإدارات المنلللاطق التعليميلللة فلللي دوللللة الكويلللت، ولللل ا فلللإ  الملللنهج الللل ي يتماشلللى 

لمختلفللللة للظللللاهرة موضللللع معهللللا هللللو المللللنهج الوصللللفي لفهللللم وتحليللللل الجوانللللب ا

الدراسلللللة وتفسلللللير العالقلللللات بينهلللللا
(14)

،  والتعلللللرف عليهلللللا كملللللا هلللللي موجلللللودة 

بللللالواقع، والحصللللول علللللى البيانللللات الخاصللللة بهللللا التللللي تسللللاعد علللللى توضلللليحها 

ودراسلللتها دراسلللة علميلللة دقيقلللة، فبلللدو  الوصلللل تعجلللا الدراسلللات العلميلللة علللن 

التحكم التقدم إلى الهدفين التاليين وهما التفسير و
(15)

.   

كملللللا اعتملللللدت الدراسلللللة عللللللى أداة رئيسلللللة لجملللللع المعلوملللللات، تتم،لللللل فلللللي      

اسللللتمارة اسللللتبانة  لجمللللع المعلومللللات خاصللللة وأ  مجتمللللع الدراسللللة علللللى درجللللة 

مالئمللللة مللللن العلللللم وال،قافللللة حيلللل  سللللتوجه لعينللللة مللللن العللللاملين بللللإدارات التعللللليم 

إعللللداد اسللللتمارة االسللللتبيا   بدولللللة الكويللللت فللللي المنللللاطق التعليميللللة، ويراعللللى فللللي

كافلللة اإلجلللراءات المنهجيلللة التلللي تيسلللر الحصلللول عللللى المعلوملللات المطلوبلللة علللن 

واقلللع مسلللتوى التماثللللل التنظيملللي لللللدى العلللاملين فلللي المنللللاطق التعليميلللة الكويتيللللة  

حتلللللى يمكلللللن التوصلللللل اللللللى األسلللللاليب الكفيللللللة بتفعيلللللل التماثلللللل التنظيملللللي للللللدى 

 بالكويت. العاملين بالمناطق التعليمية

    دو  الدراس     
 اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:

يتم،لللل فلللي تنلللاول التماثلللل التنظيملللي للللدى العلللاملين بلللالتعليم ملللن الحاااد الموياااوعي   -

 خالل أبعاده وهي: الوالء التنظيمى، االنتماء التنظيمى، التشابه التنظيمى.

طبقلللت الدراسلللة الميدانيلللة فلللي وزارة التربيلللة بدوللللة الكويلللت فلللي  الحاااد المكااام ي  -

سللللت منللللاطق تعليميللللة إلدارة التعللللليم هللللي، منطقللللة األحمللللدي التعليميللللة، منطقللللة 

منطقلللة العاصلللمة التعليميلللة، منطقلللة ، الجهلللراء التعليميلللة، منطقلللة حلللولي التعليميلللة

راسلللة الميدانيلللة الفروانيلللة التعليميلللة، منطقلللة مبلللارك الكبيلللر التعليميلللة، وطبقلللت الد

عللللى عينلللة ملللن العلللاملين )اإلداريلللو  وملللن فلللي مسلللتواهم( بتللللك اإلدارات السلللت 

 لقياس مستوى ممارسة التماثل التنظيمي من خالل أبعاده لديهم.

تلللم تطبيلللق الدراسلللة الميدانيلللة عللللى عينلللة عشلللوائية ملللن المنلللاطق  الحاااد البشااار    -

 مي لديهم.التعليمية الستة للوقوف على أبعاد التماثل التنظي

م حتلللى 22/11/2019تلللم تطبيلللق الدراسلللة الميدانيلللة خلللالل الفتلللرة  الحاااد النمااام ي  -

 م. 16/12/2019
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 مصطلح الدراس  

 .(Organizational symmetry) التممم  التعا مي

هللو تلللك العمليللة التللي مللن خاللهللا تتطللابق وتتكامللل أهللداف المنظمللة مللع أهللداف 

المللللوظفين، ويطللللور مللللن خاللهللللا الموظللللل روابللللط مللللع زميللللله أو جماعللللة العمللللل 

ويشللللعر باالتحللللاد معهللللا مللللن خللللالل قلللليم األمانللللة واإلخللللال  فللللي العمللللل والتنللللافس 

واإلنتللللاس بمسللللتويات راقيللللة ل نتللللاس 
(16)

مليللللة تللللتم مللللن ويعللللرف أيضللللا بأنلللله،   ع .

خاللها تماثل القيم واألهداف المشتركة والمنظمة   
(17)

. 

عبلللارة عللللن شللللعور العلللاملين بالمنللللاطق التعليميللللة بالكويللللت  ويتااارف ائرائ اااام  ي  اااا    

بلللأ  قللليمهم وأهلللدافهم تتوافلللق ملللع قللليم وأهلللداف المنطقلللة التعليميلللة التلللي يعمللللو  بهلللا، 

م كلللا )اللللوالء التنظيملللي واالنتملللاء وأنهلللا تحتلللرمهم وتقلللدر مجهلللوداتهم، مملللا يعلللاز قلللي

 التنظيمي والتشابه التنظيمي( لديهم.

 الدراسمف السميق 

 راسااااا  فهاااااد عيمااااامم الشااااامر    رئااااا  مممرسااااا  مااااادير  مااااادار  المر لااااا   -1

المتوساااااط  فاااااي معطقااااا  الةروا  ااااا  التتل م ااااا  للتدالااااا  التعا م ااااا  وع  تهااااام 

يملتممم  التعا مي لد  المتلم ن 
(18)

 . 

إلللللى تعللللرف ممارسللللة مللللديري مللللدارس المرحلللللة المتوسللللطة هللللدفت الدراسللللة 

فلللي منطقلللة الفروانيلللة التعليميلللة للعداللللة التنظيميلللة وعالقتهلللا بالتماثلللل التنظيملللي للللدى 

المعلملللين، وأثلللر متغيلللرات الجلللنس والمؤهلللل والخبلللرة فلللي ذللللك، وقلللد اسلللتخدام الباحللل  

لمللللا مع 292المللللنهج الوصللللفي االرتبللللاطي فللللي دراسللللته التللللي تكونللللت عينتهللللا مللللن 

ومعلمللللة مللللن منطقللللة الفروانيللللة التعليميللللة فللللي دولللللة الكويللللت، وصللللممت اسللللتبانتا  

لقيلللاس درجلللة ممارسلللة العداللللة التنظيميلللة للللدى ملللديري الملللدارس المتوسلللطة وأخلللرى 

لقيلللللاس التماثلللللل التنظيملللللي للللللدى المعلملللللين، وأظهلللللرت نتلللللائج الدراسلللللة أ  درجلللللة 

عدالللللة التنظيميللللة كللللا  ممارسللللة مللللديري مللللدارس المرحلللللة المتوسللللطة بالفروانيللللة لل

متوسللللطا، كمللللا توصلللللت الدراسللللة إلللللى أ  درجللللة التماثللللل التنظيمللللي لللللدى المعلمللللين 

كانلللللت مرتفعلللللة، وأ  هنلللللاك عالقلللللة ارتباطيلللللة بلللللين ممارسلللللة ملللللديري الملللللدارس 

المتوسلللطة فلللي منطقلللة الفروانيلللة التعليميلللة للعداللللة التنظيميلللة والتماثلللل التنظيملللي للللدى 

وعلللللة ملللللن التوصللللليات منهلللللا االهتملللللام بالمنلللللا  المعلملللللين، وأوصلللللت الدراسلللللة بمجم

التنظيمللللي السللللائد فللللي المللللدارس وعمللللل دورات خاصللللة لمللللديري المللللدارس بهللللدف 

 توعيتهم بمفاهيم العدالة التنظيمية.

  أماااار التممماااا  التعا مااااي فااااي  افت اااا  التماااا  لااااد  متلمااااي  اااا  سااااملر الشااااواور  -2

وزار  التري ااا  والتتلااا ر األر   ااا  فاااي مديريااا  التري ااا  والتتلااا ر لقصاااب  الكااار  
(19)

. 
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هلللدفت الدراسلللة إلللللى التعلللرف علللللى درجلللة التماثلللل التنظيمللللي للللدى معلمللللي 

فعيلللة، وزارة التربيلللة والتعلللليم فلللي مديريلللة تربيلللة قصلللبة الكلللرك، وبيلللا  عالقتهلللا بالدا

ولتحقيللللق أهللللداف الدراسللللة تللللم اسلللللتخدام اسللللتبانة مطللللورة لغللللرض جمللللع البيانلللللات 

، وتوصلللللت 104وتوزيعهللللا علللللى أفللللراد العينللللة للدراسللللة، وبلغللللت عينللللة الدراسللللة 

الدراسللللة إلللللى أ  درجللللة التماثللللل التنظيمللللي لللللدى المعلمللللين كللللا  متوسللللطا، وكلللل لك 

ية بلللين كلللل ملللن التماثلللل دافعيلللتهم للعملللل، كملللا تبلللين وجلللود عالقلللة ذات دالللللة إحصلللائ

التنظيملللي والدافعيلللة، وتوصللللت الدراسلللة إللللى مجموعلللة ملللن التوصللليات ملللن أهمهلللا 

 االهتمام بمطالب المعلم المادية والمعنوية وإشراكه في صنع القرار.

اساااا ع التماااار   التممماااا  التعا مااااي لااااد  المشاااارف ن التريااااوي ن وع  تاااا  يعااااامع  -3

الحوافن المقدع لهر 
(20)

. 

الدراسلللة اللللى تحديلللد درجلللة التماثلللل التنظيملللي للللدى المشلللرفين التربلللويين هلللدفت   

فلللي محافظلللات شلللمال األرد  وعالقتللله بنظلللام الحلللوافا المقلللدم لهلللم، ولتحقيلللق أهلللداف 

مشللللرف ومشللللرفة  300الدراسللللة تللللم تصللللميم اسللللتبانة وتوزيعهللللا علللللى عينللللة مللللن 

أ  درجلللللة تربويللللة، وبعللللد تطبيللللق االسللللتبانة توصلللللت الدراسللللة إلللللى النتللللائج منهللللا 

التماثلللل التنظيمللللي لللللدى المشلللرفين التربللللويين كانللللت متوسلللطة، وجللللاء مجللللال الللللوالء 

التنظيمللي فللي المرتبللة األولللى بينمللا التشللابه التنظيمللي جللاء فللي المرتبللة األخيللرة، كمللا 

بينلللت الدراسلللة وجلللود عالقلللة ارتباطيلللة بلللين درجلللة التماثلللل التنظيملللي للللدى المشلللرفين 

 مة لهم.التربويين وبين الحوافا المقد

خلااااو  فااااواز النعبااااي   رئاااا  مممرساااا  ماااادير  الماااادار  الخمصاااا  فااااي عماااامم   -4

أليتااااام  الق ااااام   التحويل ااااا  وع  تهااااام يملتمممااااا  التعا ماااااي مااااان وئهااااا   اااااار 

المتلم ن 
(21)

. 

هلللدفت الدراسللللة إللللى التعللللرف عللللى درجللللة ممارسلللة مللللديري الملللدارس الخاصللللة    

تماثللللل التنظيمللللي مللللن وجهللللة نظللللر فللللي عمللللا  ألبعللللاد القيللللادة التحويليللللة وعالقتهللللا بال

المعلمللللين، وقللللد طبقللللت الدراسللللة المللللنهج الوصللللفي التحليلللللي، مسللللتخدمة مللللن أدواتلللله 

االسلللتبانة كلللأداة لجملللع البيانلللات والمعلوملللات، وخلصلللت الدراسلللة إللللى مجموعلللة ملللن 

النتلللائج ملللن أهمهلللا، إ  درجلللة ممارسلللة ملللديري الملللدارس ألبعلللاد القيلللادة التحويليلللة ملللن 

ين فلللي الملللدارس الخاصلللة فلللي عملللا  العاصلللمة كانلللت متوسلللطة، وجهلللة نظلللر المعلمللل

وأشللللارت إلللللى أ  درجللللة ممارسللللة مللللديري المللللدارس للتماثللللل التنظيمللللي مللللن وجهللللة 

نظلللللر المعلملللللين فلللللي الملللللدارس الخاصلللللة فلللللي عملللللا  العاصلللللمة كانلللللت متوسلللللطة، 

وتوصللللت إللللى وجلللود عالقلللة موجبلللة بلللين ممارسلللة ملللديري الملللدارس ألبعلللاد القيلللادة 

 تماثل التنظيمي.التحويلية وال
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ا ماااد مطااار الشااامر    رئااا  مممرسااا  األ وار الق م يااا  لاااد  عمااادا  الكل ااامف فاااي  -5

ئممتاااا  الكوياااات وع  تهاااام يملتممماااا  التعا مااااي لااااد  أع اااام  ه ئاااا  التاااادريس 
(22)

. 

هللللدفت الدراسللللة إلللللى التعللللرف علللللى درجللللة ممارسللللة األدوار القياديللللة لللللدى 

ماثلللل التنظيملللي للللدى أعضلللاء هي لللة عملللداء الكليلللات فلللي جامعلللة الكويلللت وعالقتهلللا بالت

التلللدريس ملللن وجهلللة نظلللرهم، وتلللم اسلللتخدام الملللنهج الوصلللفي التحليللللي، وملللن أدواتللله 

 400اسللللتخدمت االسللللتبانة كللللأداة لجمللللع المعلومللللات وتكونللللت عينللللة الدراسللللة مللللن 

عضلللو هي لللة تلللدريس، وتوصللللت الدراسلللة اللللى وجلللود درجلللة مرتفعلللة ملللن ممارسلللة 

ويللللت، وا  هنلللاك عالقللللة ايجابيللللة مرتفعللللة الدرجللللة التماثلللل التنظيمللللي فللللي جامعللللة الك

بلللين اللللنمط اللللديمقراطي وبلللين التماثلللل التنظيملللي وعالقلللة ضلللعيفة الدرجلللة بلللين اللللنمط 

االوتلللوقراطي والتماثلللل التنظيملللي وعلللدم وجلللود عالقلللة بلللين اللللنمط الترسللللي والتماثلللل 

 التنظيمي.

 ا   راسااا  يااامفي عاااول يااا دام الريااا د   التحاااديمف التاااي اوائااا  اطاااوير األ -6

اإل ار  لق م اف اإل ار  الوسطى يوزار  التري   في  ول  الكويت 
(23)

. 

هللللدفت الدراسللللة إلللللى الوقللللوف علللللى أسللللاليب إدارة التعللللليم بللللوزارة التعللللليم 

بدوللللة الكويلللت واهلللم التحلللديات التلللي تواجللله قيلللادات اإلدارة الوسلللطى بلللوزارة التربيلللة 

التلللي عرضلللها الباحللل  العولملللة وانعكلللاس تللللك التحلللديات عللللى أدائهلللم وملللن التحلللديات 

وال،لللورة التكنولوجيلللة وثلللورة االتصلللاالت والمعلوملللات، واعتملللد الباحللل  فلللي دراسلللته 

عللللى الملللنهج الوصلللفي، وانهلللي دراسلللته بوضلللع تصلللور مقتلللر  لتطلللوير أداء القيلللادات 

 الوسطى للتعليم في دولة الكويت.

 التتل   التمع على الدراسمف السميق  

 السابقة ا : يتضو من عرض الدراسات  

هناك ندرة بين الدراسات السابقة في الكويت التي تناولت التماثل التنظيمي للقيادات  -

والعاملين بالمناطق التعليمية بدولة الكويت باإلضافة إلى أ  الدراسات السابقة 

المتعلقة بالكويت المتعلقة بالتماثل التنظيمي ركات على إدارات المدارس ولم 

 التعليمية وإدارتها وه ا ما تتناوله الدراسة الحالية.تطرق الى المناطق 

تسلللتفيد الدراسلللة الحاليلللة ملللن الدراسلللات السلللابقة فلللي إطارهلللا النظلللري، وفلللي بنلللاء  -

 الدراسة الميدانية وإجراءاتها.

تاايلللللد أهميلللللة التماثلللللل التنظيملللللي، ملللللن تشلللللابه وانتملللللاء ووالء فلللللي عمليلللللة ادارة  -

هميللللة النظللللر الللللى العمللللر الامنللللي المنللللاطق التعليميللللة فللللي الكويللللت، وكلللل لك أ

للمللللديرين والعللللاملين، وخبللللراتهم السللللنوية فللللي العمللللل وكلللل لك مللللؤهلهم العلمللللي 

 لتفعيل التماثل التنظيمي في االدارات في المناطق التعليمية بالكويت.
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 خطواف الدراس .

 سارت الدراسة التالية وفق الخطوات التالية: 

وتضللللمنت جمللللع وتحليللللل المعلومللللات والبيانللللات التربويللللة المتعلقللللة الخطااااو  األولااااى  

بالتماثللللللل التنظيمللللللي فللللللي التعللللللليم مللللللن حيلللللل  )المفهللللللوم، األهللللللداف واألهميللللللة، 

 الخصائ ، األنواع والهياكل، األبعاد، النظريات( كما ورد باألدبيات اإلدارية.

للللللدى واقلللللع أبعلللللاد التماثلللللل التنظيملللللي التعلللللرف عللللللى وتضلللللمنت الخطاااااو  اليم  ااااا   

العلللاملين   اإلداريلللو  وملللن فلللي مسلللتواهم وهلللم الللل ين تطبلللق علللليهم الدراسلللة الميدانيلللة 

   في إدارات المناطق التعليمية في دولة الكويت.

مجموعللللللة مللللللن  وتضللللللمنت عللللللرض نتللللللائج الدراسللللللة، ووضللللللعالخطااااااو  اليملياااااا   

 .اإلجراءات المقترحة

 الخطو  األولى  التممم  التعا مي في التتل ر
تماثل التنظيمي من الموضوعات التي حظيت اهتماما  كبيرا  من قبل الباح،ين، يعد ال     

ا لما يم،له من أهمية كبيرة بالنسبة للمنظمات  أل  ه ا الشعور عندما يمتلكه العاملو   نظر 

بالمنظمة يدفعهم للتصرف بمسؤولية، ويعينهم علي تحقيق أهدافها، مما يساهم في التغلب 

د تتعرض لها المنظمة، والتماثل التنظيمي كأي متغير سلوكي لخر ال علي المشكالت التي ق

يم،ل واقعا  ملموسا ، بل يم،ل اصطالحا مطلقا غير محسوس في ذاته، ويستدل عليه من 

خالل الظواهر أو ا ثار المرتبطة به فهو نتيجة لتفاعالت العديد من العوامل والمتغيرات، 

التي تعمل وسط بي ة مادية واجتماعية سليمة، ونتاس  فهو حصيلة اإلدارة السلوكية الجيدة

للعديد من النظم والسياسات والسلوكيات المتفاعلة، ل ا فإ  عملية تقوية والء األفراد 

لمنظماتهم أمر شاق تتحمل إدارات المنظمات في سبيله جهود ا كبيرة وتكاليل باهظة 

 .لتحسينه

معروفة في أدبيات السلوك المنظم ومن الناحية يعد التماثل التنظيمي من المفاهيم ال      

العملية التماثل التنظيمي هو درجة تحديد الشخ  لنفسه على أنه يمتلك نفس الدوافع التي 

يعتقد بأنها تحدد المنظمة، وه ا التحديد يعتمد على مفهوم ال ات، وليس على نظرة 

ة للمحافظة على مفهوم الشخ  تجاه المنظمة وعليه فإ  التماثل التنظيمي يشكل وسيل

 ال ات.

والمنظمات التربوية ليست بعيدة عن تلك المنظمات التي تعمل على تهي ة الظروف      

المالئمة لجعل أعضاء الهي ة التدريسية فيها ملتصقين برسالتها األكاديمية العلمية، وعلى 

جعل سلوكهم متحدا  معها، بحي  يخدم األهداف المخطط لتحقيقها. وبحي  يتماثلو  مع ه ه 

ل لديهم مفاهيم خاصة تكو  انعكاسا لمفاهيم وثقافة المدرسة المنتمين إليها، المنظمات وتشك

فيعرف العضو علي نفسه من خالل ميااتها وخصائصها، التي يستمد منها وبالتالي 

 مفهومة ل اته.
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 مةهوع و ش   وخصمئص التممم  التعا مي في التتل ر    (1

النشأة والمفهوم والخصائ  للتماثل التنظيمى في المؤسسات التعليمية  يتضمن المحور التالى

 كالتالى:

  ش   واطور التممم  التعا مي  -أ
التماثل يعني تطابق السلوك مع المعايير والتوقعات االجتماعية الخاصة بجماعة      

وي اجتماعية معينة أو اتفاق السلوك الشخصي أو االجتماعي مع نمط مقرر يخضع لمست

ثقافي سائد، وبعبارة أخري هو االنسجام مع المحيط االجتماعي ال ي يأتي من سلطة للفرد 

عليه 
(24)

. 

ويعد التماثل التنظيمي واحد من المفاهيم الحدي،ة نسبيا  في حقل اإلدارة التربوية، وقد     

ية وجد استجابة للتغيرات السريعة التي تتسم بها المؤسسات الحدي،ة، فلكل منظمة رؤ

ورسالة تؤمن بها وتتخ  منها منهجا  وهدفا  تسعي إلى تحقيقه، وأصبحت المؤسسات تعمل 

علي أ  يؤمن العاملو  فيها به ه الرؤية والهدف، فمن خالل التماثل التنظيمي ال ي يتم بين 

الفرد والمؤسسة التربوية التي يعمل بها يتم إشباع بعض حاجاته ومطالبه وأهدافه، والتي 

ع المدرسة وأهدافها، ول ا فهو يعمل علي تحقيقهاتنسجم م
 (25)

. 

)الزويل(، والتي ل وترجع ج ور مفهوم  التماثل التنظيمي  إلي النظرية السياسية     

ركات إلي حد بعيد علي تماثل الجماهير، األمر ال ي يؤدي إلي ظهور عدد من الهويات، 

أسلو، التحليل النفسي لفرويد، إال أنه م،ل الهوية القومية، وقد تبني الزويل المصطلو من 

لم يقيد نفسه بالتعريل المحدود للمفهوم التحليلي حي  عرف فرويد التماثل علي  أنه أول 

تعبير عن الروابط العاطفية لشخ  مع شخ  لخر، حي  حاول الزويل إيجاد صلة بين 

شخصيات العامة الدوافع الشخصية التي غالبا ما تكو  ال شعورية، وبين التماثل مع ال

والسلطة، القضايا المختلفة واستخدام مصطلو التماثل ليعني التوحد واالتحاد للشخ  مع 

شيء أو مجموعة أو شخ  لخر، أو فكرة معينة. وقد أظهر العديد من الكتا، ا خرين 

تأثرهم باستخدام الزويل لمصطلو التماثل
 (26)

. 

دة للتماثل االجتماعي، إذ تسعي المنظمات ويعد التماثل التنظيمي أحد األشكال المتجد   

على اختالف أعمالها أل  يكو  العاملو  فيها ملتصقين برسالتها وبرؤيتها التي تهدف إلى 

تحقيقها 
(27)

. 

وأظهرت المراجعة عن مفهوم التماثل التنظيمي بأ  هنالك العديد من التعريفات التي     

تعدد إلى اختالف مسالة التنظير من قبل توضو طبيعة ه ا المفهوم، ويعود سبب ه ا ال

العلماء تبعا لتباين خلفياتهم الفكرية والفلسفية التي تناولوا بها مفهوم التماثل التنظيمي، 

وأغلب ه ه التعريفات تنطلق من نظرية الهوية االجتماعية التي ال تاال المدخل المهمين 

في أدبيات التماثل التنظيمي 
(28)

. ويأتي مفهوم التماثل التنظيمي من األساس النظري 

للهوية االجتماعية ونظريات التصنيل االجتماعية، وت هب نظرية الهوية االجتماعية إلى 
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أ  األفراد يطورو  المفاهيم ال اتية على أساس انتمائهم إلى جماعات اجتماعية معينة، 

ية معينة تؤثر على دوافعهم وهو المدي ال ي يتعاطفو  من خالله مع جماعة اجتماع

وتصرفاتهم من حي  عضوية المجموعة الخاصة بهم 
(29)

. 

 مةهوع التممم  التعا مي  -ب
 تعريل التماثل لغويا : ●

يعد الفعل تماثل/ أي تشابه، تطابق، ومصدرها تماثل: بمعني تشابه، تطابق، وماثل     

والمعرفة. فالنا بفال : شبهه به:  يماثل مماثلة: الشيء: شابهه  كا  يماثل أستاذه في العلم

 ماثلت أخي بأحد أصدقائي، وال تكو  المماثلة إال بين المتفقين، لونه كلونه، طعمه كطعمه.

تماثل يتماثل تماثال: الشي ا : تشابها: تماثل الرأيا . والتماثل يعني اشتراك الموجودين    

عكس/ التماثل في الحسا، يعني في جميع الصفات/ التماثل في المنطق هو عالقة الطرد وال

تساوي العددين، التماثل في البالغة ضر، من ضرو، التشبيه 
(30)

. 

 التماثل التنظيمي اصطالحا: ●

 تنوعت التعريفات التي تناولت التماثل التنظيمي، على النحو التالي:  

يعرف التماثل التنظيمي على أنه   عملية اندماس بين رغبات الفرد ورغبات المنظمة    

وينتج عنها خلق حالة التماثل 
(31)

. 

يشير أيضا إلى أ  التماثل التنظيمي يتكو  بعدة طرق إحدى ه ه الطرق تتم من خالل    

األخرى واألك،ر حداثة تماثل القيم واألهداف المشتركة بين األفراد والمنظمة، أما الطريقة 

لتكوين مفهوم التماثل تتم بمساعدة نظرية الهوية االجتماعية 
(32)

. 

كما يمكن وصل عملية التماثل من خالل ربط العامل لمصيره بمصير منظمة معينة    
(33)

. 

وأيضا يخلط البعض بين التماثل التنظيمي وااللتاام التنظيمي، ولكن يمكن تعريل     

يمي على أنه التقييم اإليجابي للمنظمة والنية للعمل من أجل أهدافها، وعدم االلتاام التنظ

االستعداد لتركها والرغبة في البقاء فيها، بينما يقودنا التماثل التنظيمي لمفهوم أعمق حي  

يجعل الفرد أهداف منظمته بم،ابة أهدافه الشخصية وال يحب البقاء فيها فحسب بل يسعي 

إلى تطويرها بكل ما أوتي من قوة 
(34)

. 

يعرف التماثل التنظيمي بأنه شكل من أشكال التماثل االجتماعي ال ي يحدث عندما يعتقد    

الفرد أ  المنظمة أصبحت تعرف ذاتها ويعد ذلك هوية اجتماعية هامة أل  األفراد 

يستمدو  ال،قة بالنفس، مغاى الشخصية، والشعور بأنفسهم وأين هم من المجتمع، بما في 

ك المنظمات التي يعملو  فيها وتلك التي ترتبط بمهنتهم ذل
(35)

. 

يعرف التماثل التنظيمي  بأنه الحالة التي يتم فيها تحقيق االحترام المطلق للفرد داخل    

المنظمة، وزيادة مستوي طموحه ورغبته بالعمل وتقليل رغبته بترك العمل 
(36)

. 
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  مشتركة بين أعضاء المنظمة، يعرف التماثل التنظيمي  بأنه وجود خصائ    

وشعورهم بالتضامن مع تقديم الدعم لها باستمرار، والتشابه في المصالو واألهداف معها، 

وشعور األعضاء باالنتماء والوالء لها، والدفاع عن سياساتها وتوجهاتها المستقبلية 
(37)

. 

والتماهي التام بين وتعرف الباح،ة التماثل التنظيمي إجرائيا بأنه   حالة من االندماس 

العاملين ومديرية التربية والتعليم بالكويت، حي  يفتخرو  بالعمل فيها، ويدافعو  عن 

سياساتها وتوجهاتها، ويتم،لو  قيمها وأساليبها في العمل فيها، ويحسنو  صورتها في 

 المجتمع، ويسعو  جاهدين نحو تحقيق أهدافها واالهتمام بمستقبلها.

 التعا مي في التتل ر ج( خصمئص التممم  
هناك ثالثة خصائ  أساسية للتماثل التنظيمي في التعليم يتصل بها، وهي   

(38)
: 

 .ارتباطه القوي بالجوانب االجتماعية للمنظمة 

 .أنه مرتكاا أساسيا  لمنطق العاملين في اتخاذ القرارات التنظيمية 

  ،ومشاعر، وسلوك( أنه معمقا ومغروسا في إدراكات )معتقدات، واتجاهات

األفراد العاملين في المنظمة، وه ه اإلدراكات تحدد نوع االتصاالت وشكلها على 

 مستوي المنظمة.

 (  أهداف وأهم   التممم  التعا مي في التتل ر 2
للتماثل التنظيمي أهدافا متعددة تصب في مصلحة الفرد والمؤسسة التي يعمل بها، ومن   

أهداف التماثل التنظيمي ما يلي 
(39-40)

: 

العمل علي زيادة االلتاام واالنتظام واالداء والدافعية العالية، والحد من الصراع  -

 والتناقض.

 المؤسسة. زيادة درجة الوالء، وتفعيل التعاو  بين العاملين في -

االرتباط النفسي بين العاملين كفريق عمل، وأ  مصيرهم وقدرهم واحد، وأ  النجا  أو  -

 الفشل يؤثر فيهم جميعا .

يشعر العاملو  بالرضا الوظيفي، والقناعة بالعمل وبالتالي تحسين أدائهم وزيادة  -

 فاعلتهم وكفاءتهم في أداء واجباتهم.

سة، واإليما  بها، وإبراز جميع الجوانب ذات تبني الصور المشرقة اإليجابية للمؤس -

 العالقة به ا الجانب.

تحسين مكانة المؤسسة في المجتمع، وإبراز ميااتها التنافسية بالمقارنة مع منافستها من  -

 المؤسسات األخرى.

قبول العاملين المتم،لين للمؤسسة والتغير بسهولة ويسر لقناعتهم بأنهم تكو  للمصلحة  -

 العامة.

 رو  الوالء للمؤسسة التي يعمل بها.تنمية  -
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 العمل الجماعي بما يخدم أهداف المؤسسة، وتطلعاتها. -

 العمل المتواصل على ما من شأنه تطور المؤسسة، وتقدمها. -

 تقلي  الخالف بين الرئيس والمرؤوس قدر االمكا . -

 االثراء للبي ة المحيطة بما يخدم المصالو العامة للمؤسسة، والخاصة للفرد. -

فقد أصبحت عملية التماثل التنظيمي صفة وبالنسبة ألهمية التماثل التنظيمي في التعليم:    

مالزمة للمنظمات الناجحة، والتي يحدث فيها نوع من التوافق واالنسجام بين الفرد 

والمنظمة، وعلى النقيض من ذلك، فإ  عدم التماثل التنظيمي سوف يؤثر سلبا  على نجاحها 

 إبراز أهمية عملية التماثل التنظيمي، بما يلي:واستقرارها ويمكن 

يوفر التماثل التنظيمي للمنظمات منافع ك،يرة، م،ل االلتاام والدافعية واألداء والمواطنة  -

التنظيمية، وك لك التقليل من حاالت االحتكاك والصراع 
(41)

. 

إ  للتماثل دورا  مهما  في عملية صنع القرار في المنظمة، حي  أ  الفرد عندما يقيم  -

بدائل الخيار، فإنه ال يراعي أهدافه الشخصية فحسب، وإنما يراعي أهداف منظمته 

أيضا. كما أ  الفرد ال ي يتماثل بقوة مع منظمته تكو  معتقداته عن المنظمة إيجابية 

تعددة، م،ل االعتقاد بإ  المنظمة تقدم مخرجات قيمة، إلى حد كبير، ومن جوانب م

ومن ثم فإنه يتخ  قرارات منسجمة مع أهدافها 
(42)

. 

يشجع التماثل التنظيمي على التماسك والتعاو  داخل المنظمة، ويايد من المشاركة  -

 الفاعلة ويسهل التنسيق واالتصال والتعلم
(43)

. 

يسهم التماثل التنظيمي في تحسين مكانة المنظمة في المجتمع ورفع قدرتها التنافسية،  -

فالموظل ال ي يتماثل مع منظمته يدافع عنها أمام المجتمع وأمام المنظمات األخرى، 

ويب ل قصارى جهده ليحقق أهدافها، وه ا يسهم في جعل مخرجات المنظمة تتميا 

بالجودة والقدرة على المنافسة 
(44)

. 

ويري البعض أ  هناك خمس فوائد يمكن للفرد تحقيقها من خالل التماثل التنظيمي،     

هي: تعايا احترام ال ات، والسمو فوق ال ات، وإضفاء معني الحياة، وزيادة درجة 

االنتماء للمنظمة، واالرتقاء بمستوي الطمو  لدي األفراد العاملين 
(45)

. 

لتنظيمي فوائد عدة منها: أ  القرارات تتخ  بما ينسجم ومما سبق يتضو أ  للتماثل ا    

ومصلحة المؤسسة التعليمية وبما يحقق أفضل النتائج، ويهيئ الظروف إليجاد نسق من 

السلوك بين العاملين للعمل برو  الفريق في المؤسسة التعليمية، ويستمد ه ا المفهوم من 

موعات أو االفراد إلى تحديد موقعها حاجة الكيانات التنظيمية القائمة أو من حاجة المج

بالنسبة إلي الكيانات األخرى المتفاعلة معها ضمن البي ة المحيطة بهما، وبما يحقق أهداف 

التعليم المرجوة والتي يسعى اليها المعلمين والقائمين على العملية التعليمية، وك لك بما 

 ه وفعاليته.يؤثر ايجابيا على سير التعليم وفق الخطط الموضوعة لنجاح
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 ( أ واع التممم  التعا مي في التتل ر 3
بالنسبة لألنواع هناك أربع حاالت يمكن اعتبارها كأنواع للتماثل التنظيمي، تتم،ل فى     

التالي
 (46)

: 

 التممم  القو   -أ

بعض األفراد يتماثلو  بشكل قوي مع المنظمة التي يعملو  فيها فيكو  تفكريهم    

وتصرفاتهم بشكل يتطابق تماما مع المنظمة التي ينتمو  إليها. ل لك فالتماثل في ه ه الحالة 

يرتبط بشكل إيجابي في إنجاز المسؤوليات المتوقعة والتحفيا واألداء وسلوكيات المواطنة 

 ي والحيازة بشكل يحقق الفائدة للفرد والمنظمة.والرضا الوظيف

 التممم  المتعم ض -ب

هو حالة موازنة التوتر حي  أ  الفرد في ل  واحد يتقبل مجموعة من الجوانب الخاصة    

بالمنظمة ويرفض أخري. هناك صراع في األدوار وتناقض في الهويات التنظيمية 

 المؤثرة في التماثل التنظيمي المتناقض.وتناقضات نفسية والتي تعتبر من العوامل 

 عدع التممم  -ج
وهي الحالة التي يعرف الفرد فيها نفسه من خالل معارضته لشيء ما. حي  أ  الجوانب    

المهمة في تحديد هوية الفرد هو معارضته لبعض أو كل الخصائ  الممياة لمنظمته. عدم 

ات السلبية م،ل اساءة استخدام المواد التماثل يرتبط يتناسب بشكل طردي مع بعض السلوكي

 وا الت الخاصة بالمنظمة أو التغيب عن العمل أو التأخر عنه.

 التممم  المحميد   - 

وهي الحالة التي تم،ل عدم االهتمام بالمنظمة. وال ي ينتج عن فشل في عملية االتصال    

وكيات المواطنة عدم الشعور والتماثل المحايد له بعض ا ثار المتعلقة بالوظيفة م،ل قلة سل

بالرضا.  كما أ  التماثل المحايد يؤدي إلى حالة عدم التماثل مح رين من أ  المستويات 

 العليا من انعاال الموظل عن المنظمة يؤدي إلى اعطاء نتائج أك،ر سلبية على األداء.

نوع األول: ومما سبق يتضو أ  هناك أربعة أنواع للتماثل التنظيمي هما كالتالي: ال    

التماثل القوي وال ي يشير إلى التماثل القوي بين الفرد والمنظمة التعليمية التي يعمل فيها  

النوع ال،اني: التماثل المتناقض وال ي يشير إلي أ  الفرد يتقبل جوانب خاصة في المنظمة 

دم التعليمية وفي نفس الوقت يرفض بعض الجوانب في نفس المنظمة  النوع ال،ال  هو ع

التماثل: وهي الحالة التي يعرف الفرد فيها نفسه من خالل معارضته لشيء ما  النوع 

الرابع هو التماثل المحايد: وهي الحالة التي تم،ل عدم االهتمام بالمنظمة، وكل ذلك بدوره 

يؤثر على التعليم والعملية التعليمية من حي  اداء المعلمين والمشرفين عليهم داخل 

 يمية الواحدة، وما يعلوها من ادارات مختلفة.المؤسسة التعل
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 ( أيتم  التممم  التعا مي فى التتل ر 4

( التي صممها عام Cheneyتظهر أبعاد التماثل التنظيمي من خالل استبانة شينى )   

( وهي تقيس ثالثة أبعاد مترابطة للتماثل التنظيمي، هي: الوالء التنظيمي، واالنتماء 1982)

 التشابه. ويمكن تفصيل ذلك كما يلي:)العضوية(، و

 ( Organizational Loyaltyالوال  التعا مي ) (1)

ويقصد به   الوالء للمنظمة والحماس لتحقيق أهدافها والدفاع عنها ودعمها ومحاكاة     

سلوك األعضاء ا خرين. ويعرف الوالء بأنه شعور ينمو داخل الفرد باالنتماء إلى شيء 

هام في حياته
 (47)

. 

كما يعرف بأنه   قوة تطابق الفرد واندماجه مع منظمته وارتباطه بها وأ  الفرد ال ي    

يظهر مستوى عالي من الوالء التنظيمي لديه صفات القبول بأهداف المنظمة واالستعداد 

لب ل أقصى جهد من أجل المنظمة ورغبة قوية في المحافظة على االستمرارية فيها 
(48)

.  

ريفات الوالء التنظيمي نتيجة لتباين لراء الباح،ين. فهناك من عرف الوالء وقد تباينت تع   

التنظيمي بأنه   عاطفة وجدانية للفرد نحو المنظمة أك،ر من ارتباطها بها ألسبا، نفعية أو 

مادية 
(49)

. 

وهناك أنواعا للوالء التنظيمي تتم،ل فيما يلي
 (50)

: 

أي والء الفرد لنفسه وثقافته التي ينتمي إليها وتوجهاته نحو أشياء  :الوال  الشخصي ●

 معينة.

أي والء الفرد للدين يعتنقه ويؤمن به، حي  ياداد ه ا الوالء كلما طبق  :الوال  الديعي ●

 قواعده والتام بمبادئه بشكل صحيو.

ا كا  أي الوالء للوطن ال ي ينتمي له وياداد ه ا الوالء بقدر م :الوال  الو عي ●

 المواطن مخلصا لوطنه ومستعدا للتضحية من أجله.

ويقصد به الوالء للعمل ال ي يقوم به الفرد، فكلما التام بقيم  :الوال  الوظ ةي ●

وأخالقيات مهنته وقام بمهامه بإخال  وإتقا  وساهم في تحقيق أهدافها دل ذلك على 

 ارتفاع والئه الوظيفي.

ا  الفعال بين الفرد والمنظمة، بحي  يبدي الموظل ويقصد به االقتر :الوال  التعا مي ●

اهتمامه بها ورغباته في خدمة المنظمة بغض النظر عن المردود المادي ال ي يحصل 

 عليه منها.

وتتعلق ه ه الدراسة بالنوع االخير من أنواع الوالء والمتم،ل في الوالء التنظيمي. وقد     

ي المجتمعات الحدي،ة وذلك محاولة لفهم مدي برزت أهمية الوالء التنظيمي بشكل كبير ف

ارتباط الموظل بعمله في المؤسسة وتفانيه وإخالصه. وعادة يختلل الوالء التنظيمي 

للمؤسسة من عامل الى عامل ألنه مرتبط بدرجة حبه وارتباطه بالمؤسسه وه ه الدرجة 

ر، وتظهر كالتالى  خرد ف  تة مومتفاو  تكذاك فلهي درجة قلبية 
(51)

. 
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زة للممي  للخصائ للعامافة رمعبط بمدى ترمء الو وهو ةي  لتمظ مي الا   االولا ●

ذ تخاافي ركته مشادى م، ولهدارة إلدة اجه قاوت  حسدى م، وستقالليتهاجة ودرلعمله 

  عدث تحوسسة ؤللميفتخر بانتمائه  للعامك الذب، فيصبو للعمبالمتعلقة رارات القا

 لخاصة.انها مشاكله و ألكما نى مشاكلها تبرو ، وعملها لآلخمااياها وهي ة 

طول سسة ؤلمافي رد بالبقاء لفبة اغدى رمء يقيس الو وه: ورلمسامامي ظلا   االولا ●

معينة رة بها لفت لعمد ألنه قظرا نرى خت أفي جها لللعمل النتقاافي يفكر ال ياة ولحا

ه ذه ته فيياح  مزءا جر ستثمد اعنها ألنه قزل ال يتناصية، وشخت بها عالقاوكسب 

 رة.له خساد يسبب قزل تناواي سسة ؤلما

  سسة مؤلمكين اتم  خالقا مرد ألفبط بالتاام اترمء الو وه: وألخ  يامي ظلا   االولا ●

د لجيم اعدلدم اسسة تقؤلم  االك لذنتج ، ولمهنةق اخالبأمه زالت، وافهاداهق أتحقي

 السياسات واالستراتيجيات وصنع القرارات. مسرفي ركة لمشال اخال  لعمالها م

من أ  أهم العوامل التي تسهم في زيادة والء العاملين نحو منظماتهم تشمل ما يلي
 (52)

: 

تلبية الحاجات اإلنسانية للعامليين: إذ ا  العاملين يسعو  دوما للبح  عن المنظمات  -

 والئهم.التي تعمل على تلبية وإشباع حاجاتهم وه ا بدوره يايد من 

وضو  األهداف وتحديد األدوار: ياداد الوالء التنظيمي لدي العاملين كلما كانت  -

األهداف التي تسعي المنظمة إلى تحقيقها واضحة، فضال عن وضو  أدوراهم بشكل 

 محدد.

وجود نظام حوافا مناسب: من المعروف أ  الوالء التنظيمي ياداد عندما تتبع المنظمة  -

 ظمة الحوافا.نظاما  فعاال  من أن

زيادة مشاركة العاملين في المنظمة: تعمل المشاركة على تحفيا العاملين للمساهمة في  -

اتخاذ المواقل، وإطالق الطاقات في طر  األفكار، كما أ  المشاركة تشجع العاملين 

 على قبول المسؤولية، كما تعمل علي زيادة درجة الوالء التنظيمي لدي العاملين.

ن المنا  التنظيمي: كلما كا  المنا  التنظيمي ثابتا ومستقر إلى درجة االهتمام بتحسي -

 معينة كلما انعكس ذلك إيجابيا على قيم العاملين واتجاهاتهم، ومن ثم على سلوكهم.

العمل على بناء ثقافة مؤسسية: وذلك من خالل إيجاد قيم وأهداف مشتركة بين العاملين  -

  والنظر إليهم كأعضاء في أسرة واحدة.

مما سبق نرى أ  القيادات الناجحة هي التي تستطيع التنظيم والتناغم بين االدارة 

والمرؤسين واحترامهم واشعارهم باهميتهم القصوى من اجل نجا  العملية التعليمية، فالبد 

من وع ذلك الهدف امامهم اثناء تحقيق عملية التماثل التنظيمي والقيادة الجيدة من اجل 

 بالتالي نجا  المؤسسة بمن فيها من ادارة وعاملين. تحقيقه بما يحقق
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 ( Organizational Commitmentاال تمم  التعا مي )  (2)

يعرف االنتماء على أنه  ارتباط فعال بين األفراد وتنظيم بعينه، ويقوم ه ا االرتباط علي  

والء األفراد للتنظيم أهدافهم مع أهدافه
 (53)

. 

االهتمام باالنتماء التنظيمي ومن بين ه ه األسبا، ما يليوهناك أسبابا متعددة وراء 
 (54)

: 

االنتماء التنظيمي هو أحد أهم المؤشرات التي تساعد في التنبؤ بالعديد من الجوانب  -

السلوكية، وخاصة معدل دورا  العمل. إذ من المفترض أ  يطول بقاء األفراد المنتمين 

 هدافها.في المنظمة، ويعملو  بجد في سبيل تحقيق أ

االنتماء التنظيمي سلوكا مرغوبا فيه وه ا أدي إلى ج ، نظر المديرين، وعلماء  -

 السلوك اإلنساني.

 قد يساعد االنتماء التنظيمي األفراد في تفسير كيفية إيجاد أهدافهم في الحياة. -

يشتمل االنتماء التنظيمي على مشاعر العاملين واعتقاداتهم تجاه العمل بالمنظمة و    

ورة شمولية وبالتالي فا  انتماء االفراد للمؤسسة التلعيمية وشعورهم بها على انها بيتهم وبص

او مكانهم وحبهم لها وخوفهم على ادائها يساعد العملية التعليمية في تحقيق أهدافها كما يعكس 

مل ه ا الحب واالنتماء على التعليم واالرتقاء به والعمل على اداء رسالتهم التعليمية على أك

 وجه.

 ( Organizational similarityالتشمي  التعا مي )  (3)

وهو البعد والركن ال،ال  والهام لنجا  عملية التماثل التنظيمي ل لك ا  االشخا  ال ين     

يتماثلو  مع منظماتهم يجب ا  يتشابهوا معها ليتحدوا مع أهداف ورغبات المنظمة 
(55)

 ،

بد من وجود درجة كبيرة من التشابه في قيم وأفكار وإلنجا  عملية التماثل في المنطقة ال

ورغبات ومصالو كال الطرفين
 (56)

. 

وهو البعد المهم لنجا  التماثل التنظيمي اذ ا  االفراد يدركو  التشابه مع األفراد     

ا خرين في المنظمة أو مع مجموعة العمل أو مع خصائ  مجموعة معينة من خالل 

ر السلوك وك لك االداء، وقد يكو  التشابه غير واضو بشكل كبير التشابه باألهداف ومعايي

لكن موجود لدى االفراد، فاألفراد ال يتشابهو  مع جميع خصائ  المنظمة ولكن يتقبلو  

ويشاركو  المعتقدات والقيم التنظيمية االك،ر تشابها معهم 
(57)

. كما أنها تعد عملية تبادل 

ات بين االفراد العاملين وزمالءهم االخرين في في القيم لألهداف المشتركة والرغب

المنظمة او مع المنظمة ذاتيا 
(58)

. 

وتتم،ل ه ه القيم والخصائ  في شعور العامل بأ  أهداف مؤسسته هي أهدافه ذاتها،    

ويشعر بأ  نجاحها في تحقيق أهدافها هو نجاحه، ويب ل قصارى جهده لنجا  أهداف 

مياها نجاحا له ولامالئه، وينظر لمشكالت مؤسسته بأنها مؤسسته، ويعد نجا  مؤسسته وت

 مشكالته الشخصية ويعمل على حلها.
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ومما سبق يتضو أ  من أهم عوامل نجا  وقيام التماثل التنظيمي هو وجود التشابه     

ال ي يجمع أفكار ومعتقدات ورؤى العاملين تحت مظلة واحدة، بحي  يرى كل منهم مدى 

بينه وبين ا خر والجماعه التي يعمل معها مما يساعد على نجا  العمل االنسجام والتوافق 

والعملية التعليمية فالتشابه والتوافق  التعليموالمنطقة والمجتمع ككل، كما ينعكس على نجا  

على تقديم التعليم وفق سياسات منهجية محددة يساعد بشكل كبير على تحقيق االهداف 

 التعليمية واالرتقاء بالتعليم.

 الخطوة ال،انية: الدراسة الميدانية وإجراءاتها

تمت الدراسة الميدانية للوقوف على واقع أبعاد التماثل التنظيمي لدى العاملين      

واجراءات  اإلداريو  ومن في مستواهم في إدارات المناطق التعليمية في دولة الكويت.

الدراسة الميدانية التي تأتي في إطار التحقق من أهداف الدراسة الحالية، وتشمل ه ه 

سة وخصائ  العينة السيكومترية التي اجريت عليها الدراسة، االجراءات منهج الدرا

وكيفية اختيارها، وتصميم مجموعة من األدوات سواء للتحقق من تكافؤ عينة الدراسة، أو 

لقياس متغيرات الدراسة، كما تتضمن ه ه الخطوة اجراءات العمل التي سارت فيها 

ي تم استخدامها في تحليل ومعالجة الدراسة، باإلضافة إلى أهم األساليب اإلحصائية الت

 البيانات. وفيما يلي توضيو كل ذلك بشيء من التفصيل:

   أوال   أهداف الدراس  الم دا   
معرفة أراء العاملين فى المناطق التعليمية بدولة الكويت هدفت الدراسة الميدانية إلى     

 حول مدى توافر أبعاد التماثل التنظيمي لديهم.

    ع الدراس    مم  م   مجتم
( من العاملين والمديرين باإلدارات من ال كور 957بل  حجم مجتمع الدراسة )    

( من االناث بالمناطق التعليمية بالكويت 305( من ال كور، و )652واالناث، منهم )

)منطقة مبارك الكبير التعليمية، منطقة الجهراء التعليمية، منطقة الحولي التعليمية، منطقة 

 وانية التعليمية، منطقة االحمدي التعليمية، منطقة العاصمة التعليمية(.الفر

 وقد مرت عملية انتقاء العينة بمرحلتين، هما:  ممليم   ع ع  الدراس       

تضمنت اختيار العينة السيكومترية للدارسة والتي استخدمت لتقنين مقاييس  المر ل  األولى 

الدراسة، وذلك وفق ا لعدد من الشروط التي وضعتها الباح،ة الختيار عينة الدراسة، وتكونت 

 ( من كال الجنسين من العاملين بالمناطق التعليمية الست في الكويت.60من )

لة اختيار العينة األساسية للدراسة، والتي تكونت من وتتضمن ه ه المرح المر ل  اليم    

( من كال الجنسين من العاملين بالمناطق التعليمية الست في الكويت، مقسمين كالتالي 300)

( اناث، وتراوحت خبراتهم في العمل في المناطق التعليمية 159( ذكور، وعدد )141عدد )

 40عاما حتى أكبر من  30ن )أقل من ( سنوات، كما تنوعت أعمارهم ما بي10-1ما بين )
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عاما(، كما اختلفت مؤهالت كل منهم الدراسية وانحصرت ما بين حصولهم على درجة 

 دراسات عليا(. –الدبلوم  –)البكالوريوس 

والجدول التملي يب ن التكراراف والعسب المئوي  لتوزيع أفرا  الت ع  ابتم لتد  من 

 ملي  المتغ راف المستقل  التصع ة   كملت

 (  يب ن اوزيع أفرا  الت ع  وفقم للمتغ راف التصع ة  1ئدول )
 العسب  التد  المتغ ر الب مم

 العوع
 %47 141 ذكر

 %53 159 أن،ى

 المؤه  التلمي

 %13 40 دبلوم

 %78 234 بكالوريوس

 %9 26 دراسات عليا

 المعطق  التتل م  

 %16.6 50 منطقة األحمدي التعليمية

 %16.6 50 الجهراءمنطقة 

 %16.6 50 منطقة الفروانية

 %16.6 50 منطقة الحولي

 %16.6 50 منطقة العاصمة

 %16.6 50 منطقة مبارك الكبير

 سعواف الخدم 

 %44.67 134 سنوات 5أقل من 

 %33.33 100 سنوات 10-5من

 %22 66 سنوات 10أك،ر من

 التمر

 %27.66 83 فأقل 30

 %50.33 151 40-30من 

 %15.33 46 40أك،ر من 

 خممسم   أ واف الدراس  

العاملين  من تكونت التي البح  عينة من البيانات لجمع االستبانة الدراسة استخدمت   

وبعد االطالع على الفصول النظرية للدراسة، وك لك . بالمناطق التعليمية الست في الكويت

(، ودراسة اللوزي 2012(، والعرايضة )2013الدراسات السابقة منها دراسة الهندي )

 على االستبانة عرض (، قامت الباح،ة بإعداد استبانة تم2009( وحنو  وجرعو  )2012)

 بكل الفقرات الخاصة اطارتب حول ومالحظاتهم لرائهم ألخ  المحكمين السادة من مجموعة

حي   االستبانة، فقرات من فقرة أي تعديل أو ح ف أو وإضافة االستبانة، محاور من محور

 الفقرات، لبعض صياغة وإعادة فقرتين، من تتكو  التي المادوجة الفقرات بعض تقسيم تم

 المالحظات تلك ضوء في االستبانة تعديل وبعد المجاالت بعض في بعض الفقرات وح ف

النهائية الستبانة القيادة األخالقية والتماثل التنظيمي، والتي تمحورت حول  الصورة أصبحت
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( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، والجدول 15والتي تكونت من ) التممم  التعا مي  أبعاد

 التالي يبين توزيع الفقرات على المجاالت:

 ا مي(  يويح اوزيع الةقراف على مجمل التممم  التع2ئدول )

 عد  الةقراف مجمالف التممم  التعا مي

 5 الوال  التعا مي

 5 اال تمم  التعا مي

 5 التشمي  التعا مي

 -موافق -وتتم االستجابة على فقرات االستبانة وفقا لتدرس ليكرت الخماسي )موافق بشدة     

( 1-2-3-4-5غير موافق بشدة( وتصحو على التوالي بالدرجات ) -غير موافق -محايد

 وجميع الفقرات ايجابية التصحيو.

 رايتم   صدق ومبمف االستبم  

 صدق االستبم   (1

 التأكد بعد صادقة األداة وتكو  لقياسه، وضعت ما األداة تقيس  أ االستبانة بصدق يقصدو   

 :ا تي النحو على الظاهري والصدق الصدق ال اتي، من

يخت  بالمظهر العام أو الصورة الخارجية لألداة من حي  نوع أ. صدق المحكم ن     

تتمتع به من البنود وكيفية صياغتها ومدى وضوحها ومدى دقة تعليمات األداة ودرجة ما 

موضوعية، ويتعلق الصدق الظاهري بمدى مناسبة األداة من حي  شكلها  العام للمجال أو 

المنطقة السلوكية المراد قياسها، وك،يرا ما تكو  دراستها من ناحية الصدق الظاهري سببا 

ي في الكشل عن المفردات الضعيفة أو التي ال ترتبط بالوظيفة المراد قياسها واستبعادها وف

ه ا اإلطار قامت الباح،ة باالعتماد على رأي المحكمين المتخصصين ال ين اتفقوا على أ  

عبارات المقياس متصلة وتنتمي لألبعاد التي تقيسها إلى جانب ما أسفر عنه التجريب المبدئي 

من وضو  العبارات وقدرتها على التمييا بين استجابات المفحوصين وقد أخ ت الباح،ة 

% فأعلى. وما اقتر  المحكمو  بعد التعديالت 80تي كا  عليها نسبة اتفاق العبارات ال

وح ف بعض العبارات المكررة وغير الواضحة وبعض العبارات التي ال تقيس ما وضعت 

( فقرة، لقياس ابعاد التماثل 15لقياسه، وأصبحت االستبانة في صورتها النهائية مكونة من )

 التنظيمي.

لحسا، االتساق الداخلي قامت الباح،ة بحسا، معامالت  لي  ب. صدق االاسمق الداخ

 االرتباط بين درجة كل فقرة، ودرجة المجال ال ي تنتمي اليه، والجداول التالية تبين ذلك:

  



 Doi: 10.21608/jasep.2021.162462  وآخرون  د/ حممود مسيل
 

 

392 

( يويح ارابم  ك   رئ  ك  فقر  من فقراف المجمل االول )الوال  التعا مي( مع 4ئدول )

 الدرئ  الكل   للمجمل

 مستوى الداللة معامل االرتباط ف المجمل االول )الوال  التعا مي(فقرا رقم الفقرة

 0.01دالة عند 0.688 أشعر بالحماس لتحقيق أهداف المنطقة 1

 0.01دالة عند 0.794 افتخر النتمائي له ه المؤسسة 2

 0.01دالة عند 0.688 أب ل كل ما في وسعى في عملي 3

 0.01دالة عند 0.754 مستعد لقبول أي عمل إضافي تطوعي 4

 0.01دالة عند 0.750 أشعر بالسعادة لعملي في القطاع 5

، وعند مستوى داللة 0.304=  0.05( عند مستوى داللة 43قيمة )ر( الجدولية )د. = 

0.01 =0.393 

( يويح ارابم  ك   رئ  ك  فقر  من فقراف المجمل اليم ي )اال تمم  التعا مي( 11ئدول )

 ملمع الدرئ  الكل   للمج

رقم 

 الفقرة
 فقراف المجمل اليم ي )اال تمم  التعا مي(

معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 0.01دالة عند 0.640 راض عما يقدم لي من أجر 1

 0.01دالة عند 0.678 لدى رغبة في تقديم مجود كبير لمؤسستي 2

 0.01دالة عند 0.794 يسود جو تنظيمي فعال بالقطاع 3

 0.01دالة عند 0.750 للقطاعأشعر باالنتماء  4

 0.01دالة عند 0.637 أود االستمرار في عملي بالقطاع 5

، وعند مستوى داللة 0.304=  0.05( عند مستوى داللة 43قيمة )ر( الجدولية )د. = 

0.01 =0.393 

( يويح ارابم  ك   رئ  ك  فقر  من فقراف المجمل اليملث )التشمي  التعا مي( 12ئدول )

 الكل   للمجملمع الدرئ  

 فقراف المجمل اليملث )التشمي  التعا مي( رقم الفقرة
معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 0.01دالة عند 0.482 تتطابق قيمي الشخصية مع قيم القطاع 1

 0.01دالة عند 0.524 يساعد عملي بالقطاع على تحقيق طموحاتي 2

 0.01عنددالة  0.669 مستقبل القطاع هو مستقبلي الشخصي 3

 0.01دالة عند 0.807 يكافئ رؤسائي عملي ومجهوداتي 4

 0.01دالة عند 0.825 تعلقي بالقطاع يشبه تعلقي بأسرتي 5

، وعند مستوى داللة 0.304=  0.05( عند مستوى داللة 43قيمة )ر( الجدولية )د. = 

0.01 =0.393 
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التنظيمي حققت ارتباطات دالة مع يتبين من الجداول السابقة أ  جميع فقرات استبانة التماثل 

 .0.01درجة المجال ال ي تنتمي إليه عند مستوى داللة أقل من 

( فقرة وب لك تتراو  الدرجة الكلية على 15وتبقى االستبانة في صورتها النهائية تتكو  من )

 ( درجة.75 -15االستبانة في صورتها النهائية بين )

ئ  ك  مجمل والدرئ  الكل   ل ستبم  ، والجدول كمم ار  سمب متمم ف االرابم  ي ن  ر

 التملي يويح ذلك 

 ( يويح ارابم  ي ن  رئ  ك  مجمل والدرئ  الكل   ل ستبم  13ئدول )

 المجال رقم المجال
معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 0.01دالة عند 0.855 الوالء التنظيمي 1

 0.01دالة عند 0.926 االنتماء التنظيمي 2

 0.01دالة عند 0.917 التشابه التنظيمي 3

، وعند مستوى داللة 0.304=  0.05( عند مستوى داللة 43قيمة )ر( الجدولية )د. = 

0.01 =0.393 

يتبين من الجداول السابقة أ  جميع مجاالت االستبانة حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية 

االستبانة في صورتها النهائية تتسم  ، مما يدل على أ 0.01لالستبانة عند مستوى داللة 

بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي، كما يدل على أ  جميع فقرات االستبانة ومجاالتها 

 تشترك في قياس القيادة االخالقية والتماثل التنظيمي لدى أفراد العينة.

   مبمف االستبم        (2

 ألفا معامل بإستخدام الداخلي التساقا طريقة االستبانة ثبات من للتأكد الدراسة استخدمت 

 -كالتالى:  سيبرما  ومعامل جتما  كرونبا  ومعامل

 مبمف استبم   التممم  التعا مي 

 يمستخداع التجنئ  العصة   .أ 

قامت الباح،ة بحسا، معامل االرتباط بين مجموع درجات االبعاد الفردية ومجموع درجات 

براو  لتعديل طول البعد، لألبعاد  -االبعاد الاوجية لكل بعد، ثم استخدمت معادلة سبيرما 

زوجية )النصفين متساويين(، ومعادلة جتما  لألبعاد فردية الفقرات )النصفين غير 

 يبين ذلك: متساويين(، والجدول
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 (  يويح   ر اليبمف يمستخداع التجنئ  العصة   الستبم   التممم  التعا مي16ئدول )

 االيتم  رقم 
عدد 

 الفقرات

معامل 

 االرتباط

معامل 

 ال،بات
 مستوى الداللة

 0.01دالة عند 0.677 0.512 5 الوال  التعا مي 1

 0.01دالة عند 0.807 0.678 5 اال تمم  التعا مي 2

 0.01دالة عند 0.845 0.732 5 التشمي  التعا مي 3

عند مستوى  0.845 -0.677يتضو من الجدول السابق أ  معامالت ال،بات تتراو  ما بين 

 ، مما يدل على أ  االستبانة تتسم بدرجة عالية من ال،بات.0.01داللة 

 اليبمف يمستخداع متم ل  ألةم كرو بمخ .ب 

تم حسا، ثبات االستبانة القيادة االخالقية باستخدام معادلة الفا كرونبا  والجدول التالي يبين 

 ذلك:

 ( يب ن   ر اليبمف يمستخداع متم ل  ألةم كرو بمخ17ئدول )

 قيمة ألفا عدد الفقرات االبعاد رقم 

 0.833 5 الوالء التنظيمي 1

 0.836 5 االنتماء التنظيمي 2
 0.845 5 التنظيميالتشابه  3
 0.924 5 النااهة 4
 0.932 5 األخالق 5

يتضو من الجدول السابق أ  قيم ألفا هي قيم مرتفعة مما يدل على أ  االستبانة تتسم بدرجة 

 عالية من ال،بات تفي بمتطلبات تطبيق االستبانة على أفراد العينة.

الصدق وال،بات تعاز النتائج التي  مما سبق اتضو للباح،ة أ  االستبانة تتسم بدرجة عالية من

 سيتم جمعها للحصول على النتائج النهائية للدراسة.

 سميتم   ائرا اف اطب   االستبم   

توجهت الباح،ة الى عمادة كلية التربية جامعة الاقازيق وحصلت على موافقة لتسهيل  -1

 مهمتها.

حصول على موافقة توجهت الباح،ة الى برنامج المناطق التعليمية الست بالكويت لل -2

 التطبيق على العاملين بتلك المناطق.

 22/11/2019قامت الباح،ة بتطبيق أدوات الدراسة على العينة الفعلية. )بتاريخ من  -3

 (.16/12/2019حتى 

استبانة لم يتم استرجاعهم،  26استبانة على أفراد مجتمع العينة، وتم فقد  340تم توزيع  -4

تيفائها الشروط الصحيحة لنق  بيانات هامة بها، ليصبو استبانة لعدم اس 14وتم استبعاد 

 استبانة. 300عدد االستبانات التي تم تطبيقها فعليا 
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بعد التطبيق قامت الباح،ة بتفري  البيانات ومعالجتها باستخدام االساليب االحصائية  -5

 المناسبة.

 قامت الباح،ة بتفسير النتائج التي توصلت اليها.  -6

 بعض المقترحات في ضوء نتائج الدراسة. قامت الباح،ة بتقديم -7

 مممعم   المتملج  اإل صمئ   

لتةريغ الب م مف واصح حهم ومتملجتهم  SPSS-20ار استخداع ير ممج الرزع اال صمئ   

 كمم يلي 

 االسمل ب اال صمئ   المستخدم  في  سمب صدق ومبمف اال واف  . أ

، والتجائة النصفية من خالل معامل ارتباط بيرسو : للتحقق من صدق ال،بات الداخلي -1

 قياس درجة االرتباط.

براو ، ومعادلة جتما : لتعديل طول االستبانة في ثبات التجائة -معادلة سبيرما  -2

 النصفية.

 معادلة ألفا كرونبا : لقياس ال،بات. -3

 األسمل ب اال صمئ   المستخدم  في االئمي  عن أسئل  الدراس  والتحق  من فرويهم  . ب

 .والوزم العسبي المت مري  واال حرافمف الحسمي   المتوسطمف

 العالقة بين المتغيرات. عن للكشل بيرسو  ارتباط معامل -1

 مستقلتين عينتين درجات متوسطات بين الفروق داللة عن ( للكشل(T- testاختبار ت  -2

 .البيانات من -3

 بين الفروق داللة عن للكشل (One Way ANOVA) تحليل التباين األحادي -4

 .مستقلتين عينتين من أك،ر درجات متوسطات

 األحادي. التباين تحليل الفروق الناتجة عن اتجاه عن ( للكشلScheffeاختبار شيفيه ) -5

 الخطوة ال،ال،ة: نتائج الدراسة ومقترحاتها

تتتضمن ه ه الخطوة النتائج التي تم التوصل اليها في ه ه الدراسة، وذلك بعد االجابة على   

تحقق من الفرضيات باستخدام االساليب االحصائية المناسبة لكل منها، كما تم األس لة وال

 تفسير ومناقشة النتائج التي تم التوصل اليها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة.

 أوال   تمئج الدراس  

  تمئج الةرل األول ومعم شت  

ع ع  الدراس  لدرئ  اوئد فروق ذاف  الل  ا صمئ   ي ن متوسطمف  رئمف اقدير  -1

 ذكر(؟ -التممم  التعا مي لديهر اتن  لمتغ ر الجعس )أ يى

( ومتوسط 141للتحقق من ه ه الفرضية تمت المقارنة بين متوسط درجات ال كور) =

(، على استبانة التماثل التنظيمي موضوع الدراسة باستخدام اختبار 159درجات االناث ) =

ينتين مستقلتين، واستخدمت الباح،ة ه ا االختبار )ت( للفروق بين متوسطات درجات ع
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االحصاء البارامتري بسبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التطبيق، اضافة 

 فرد، والجدول التالي يبين ذلك: 30الى ا  عدد افراد العينة يايد عن 

  التعا مي ( يويح اختبمر )ف( للةروق ي ن متوسطمف اقدير التممل ن للتممم25ئدول )

 ا مث( -اتن  لمتغ ر الجعس)ذكور

 المتغير االستبيا 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

الوالء 

 التنظيمي

 3.24 31.48 ذكور
0.731 

غير دالة 

 3.39 31.77 اناث احصائيا

االنتماء 

 التنظيمي

 5.02 47.75 ذكور
0.663 

غير دالة 

 5.48 48.17 اناث احصائيا

التشابه 

 التنظيمي

 6.13 37.90 ذكور
0.620 

غير دالة 

 5.79 38.34 اناث احصائيا

الدرجة الكلية 

 لالستبانة 

 12.80 117.13 ذكور
0.755 

غير دالة 

 12.76 118.28 اناث احصائيا

، عند مستوى داللة 1.96= 0.05( عند مستوى داللة 343قيمة )ت( الجدولية )د. =

0.01 =2.576 

يتبين من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات     

تقدير العاملين على جميع مجاالت االستبانة التماثل التنظيمي مما يعني أ  أفراد العينة لديهم 

 تقديرات متقاربة للتماثل التنظيمي للعاملين تبعا للجنس.

ذلك إلى أ  التماثل التنظيمي أحد أهم المؤشرات للتنبؤ بالعديد من  سبب واتنو البم ي     

النواحي السلوكية الخاصة بالعاملين م،ل القيام بالعمل والغيا، عنه، حي  أ  األفراد 

اصحا، التم،ل التنظيمي األكبر هم األك،ر بقاءا  في المنطقة واالقل تغيبا، حي  يؤدي الوالء 

ية سهولة استجابة تلك المنطقة للتغييرات المختلفة، ويساعد العاملين واالنتماء للمنطقة التعليم

على تقبل التغييرات التي تكو  في صالو المنطقة التعليمية، وذلك إليمانهم بأ  مصلحة 

المنطقة التعليمية هي مصلحتهم، ل لك يمكن القول أ  التماثل التنظيمي للعاملين من والء 

ر دو  اناث، بل ترتبط بالفرد وثقافته وتربيته وايمانه بالعمل وانتماء وتشابه ال ترتبط ب كو

ال ي يقوم به، باإلضافة الى تشابه الوصل الوظيفي لديهم ووحدة القوانين واالنظمة التي 

تخضع اليها المناطق التعليمية والتي ال تفرق بين ذكر وان،ى، باإلضافة الى انها اخالق عامة 

 ال تفرق بين الجنسين.

، ودراسة Michel & Stegmaier (2010)لك النتيجة مع نتائج دراسات وتتفق ت

 (.2012(، ودراسة العمري )2012االشواورة )

( حي  أظهرت فروق في التماثل التنظيمي 2017ولكنها اختلفت مع نتائج دراسة الشمري )

 لصالو المعلمين.
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اس  لدرئ  اوئد فروق ذاف  الل  ا صمئ   ي ن متوسطمف  رئمف اقدير ع ع  الدر -2

  راسمف عل م(؟ -يكملوريو  -التممم  التعا مي لديهر اتن  لمتغ ر المؤه  التلمي ) يلوع

 -ل جابة على ه ا السؤال تم اجراء تحليل التباين األحادي لفح  أثر المؤهل العلمي )دبلوم

لي دراسات عليا( على التماثل التنظيمي من وجهة نظر العاملين، والجدول التا -بكالوريوس

 يبين ذلك:

( يب ن  تمئج احل   التبمين األ م   لمترف  الةروق ي ن متوسطمف  رئمف اقدير 26ئدول )

 التممل ن للتممم  التعا مي اتن  لمتغ ر المؤه  التلمي

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداللة

الوالء 

 التنظيمي

 9.74 2 19.48 المجموعاتبين 

0.872 
غير دالة 

 احصائيا
 11.17 333 3719.81 داخل المجموعات

  335 3739.29 المجموع

االنتماء 

 التنظيمي

 72.64 2 145.28 بين المجموعات

2.565 
غير دالة 

 احصائيا
 28.32 333 9431.96 داخل المجموعات

  335 9577.24 المجموع

التشابه 

 التنظيمي

 129.82 2 259.63 بين المجموعات

3.804 
دالة عند 

0.05 
 34.12 333 11363.2 داخل المجموعات

  335 11622.83 المجموع

الدرجة 

الكلية 

لالستبانة 

التماثل 

 التنظيمي

 506.72 2 1013.45 بين المجموعات

3.151 
دالة 

  0.05عند
 160.81 333 53549.98 داخل المجموعات

  335 54563.43 المجموع

، عند مستوى داللة 3.00= 0.05( عند مستوى داللة 333،2قيمة )ف( الجدولية )د. =

0.01 =4.16 

يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة احصائية في مجاالت )التشابه      

الدرجة الكلية لالستبانة التماثل التنظيمي( تبعا لمتغير المؤهل العلمي ألفراد  -التنظيمي

 العينة.

 والجدول التالي يوضو اتجاه الفروق في المجاالت ذات الداللة تبعا لمتغير المؤهل العلمي:
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( يب ن المتوسطمف الحسمي   واال حرافمف المت مري  لدرئمف أفرا  الت ع  على 27ئدول ) 

 المجمالف ذاف الدالل  ابتم  لمتغ ر المؤه  التلمي

 المتوسط الحسابي  العدد البيا  المتغير
االنحراف 

 المعياري

 التشابه التنظيمي

 6.58 63.00 35 دبلوم

 7.00 60.85 238 بكالوريوس

 9.97 56.20 27 دراسات عليا

الدرجة الكلية 

لالستبانة التماثل 

 التنظيمي

 24.47 255.44 35 دبلوم

 26.68 215.80 238 بكالوريوس

 38.60 201.93 27 دراسات عليا

والجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشل عن اتجاه الفروق بين متوسطات العاملين     

 على جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة تبعا لمتغير المؤهل العلمي:

( يويح  تمئج اختبمر ي ة   للكشم عن ااجمه الةروق ي ن متوسطمف أفرا  28ئدول )

 دالل  ابتم لمتغ ر المؤه  التلميالت ع  على المجمالف ذاف ال
 بكالوريوس دبلوم البيا  المتغير

التشابه 

 التنظيمي

  2.979 بكالوريوس

 1.728 *4.707 دراسات عليا

الدرجة الكلية 

لالستبانة 

التماثل 

 التنظيمي

  5.437 بكالوريوس

 4.340 *9.827 دراسات عليا

 يتب ن من الجدول ن السميق ن أ   

ذات داللة احصائية على المجاالت ذات الداللة والدرجة الكلية الستبانة توجد فروق  -

التماثل التنظيمي بين مجموعة المؤهل العلمي دبلوم من جهة ومجموعتي المؤهل العلمي 

 بكالوريوس ودراسات عليا حي  ظهرت )*(، لصالو مجموعة المؤهل العلمي دبلوم.

ي دبلوم هم من كبار السن في معظم المناطق ذلك أل  حملة المؤهل العلم واتنو البم ي   -

التعليمية في الكويت ويحظو  بتقدير واحترام نظرا لعمرهم، وهم من ذوات الخبرة 

الطويلة في العمل ويمتلكو  القدرة على التصرف بهدوء واتاا  وروية، ويتجنبو  

على العصبية في التعامل مع االخرين ويتسمو  بالوسائل والطرق ال كية للسيطرة 

المواقل وعلى انفسهم، وه ه االمور مجتمعة تؤثر على التشابه التنظيمي لديهم، أما 

اصحا، الشهادات العليا فا  يشعرو  بأنهم بحاجة الى مكانة أفضل مما هم فيه، ل لك 
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اكدت الدراسة أ  ذوي الشهادة العلمية الدبلوم يعتاو  بمهنتهم ولديهم تشابه تنظيمي 

 يحاولو  الخروس على االنظمة او المألوف. أك،ر من االخرين وال

(، حي  2015(، ودراسة الشواورة )2015وتتفق مع نتائج دراسة العمري )     

أشارت ه ه الدراسات الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين تقديرات العاملين لدرجة 

 ممارسة التماثل التنظيمي في التشابه التنظيمي تعاى للمؤهل العلمي.

فروق ذاف  الل  ا صمئ   ي ن متوسطمف  رئمف اقدير ع ع  الدراس  لدرئ  اوئد  -3

 التممم  التعا مي لديهر اتن  لمتغ ر المعطق  التتل م  ؟

ل جابة عن ه ا السؤال تم اجراء تحليل التباين األحادي لفح  أثر المنطقة 

ي( على حول -العاصمة -األحمدي -الجهراء -الفروانية -التعليمية )مبارك الكبير

 التماثل التنظيمي من وجهة نظر العاملين والجدول التالي يبين ذلك:

(  يب ن  تمئج احل   التبمين األ م   لمترف  الةروق ي ن متوسطمف 29ئدول )

  رئمف اقدير التممل ن للتممم  التعا مي اتن  لمتغ ر المعطق  التتل م  

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 الوالء التنظيمي

 4.51 2 9.02 بين المجموعات

0.403 
غير دالة 

 احصائيا
 11.20 333 3730.27 داخل المجموعات

  335 3739.29 المجموع

 االنتماء التنظيمي

 42.23 2 84.46 بين المجموعات

1.481 
غير دالة 

 احصائيا
 28.51 333 9492.78 داخل المجموعات

  335 9577.24 المجموع

 التشابه التنظيمي

 136.96 2 273.92 بين المجموعات

4.019 
دالة 

 0.05عند
 34.08 333 11348.91 داخل المجموعات

  335 11622.83 المجموع

الدرجة الكلية 

لالستبانة التماثل 

 التنظيمي

 399.47 2 798.95 بين المجموعات

2.474 
غير دالة 

 احصائيا
 161.45 333 53764.48 داخل المجموعات

  335 54563.43 المجموع

، وعند مستوى 3.00=0.05( عند مستوى داللة 2،333قيمة )ف( الجدولية عند )د. =

 4.61=0.01داللة

يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة احصائية في المجاالت التشابه 

والدرجة الكلية لالستبانة التماثل التنظيمي تبعا لمتغير المنطقة التعليمية ألفراد التنظيمي 

 العينة.

والجدول التالي يوضو اتجاه الفروق في المجاالت ذات الداللة تبعا لمتغير المنطقة 

 التعليمية:
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( يب ن المتوسطمف الحسمي   واال حرافمف المت مري  لدرئمف أفرا  الت ع  على 30ئدول )

 المجمالف ذاف الدالل  ابتم  لمتغ ر المعطق  التتل م  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد البيا  المتغير

التشابه 

 التنظيمي

 6.62 62.33 50 مبارك الكبير

 7.30 62.95 50 الفروانية

 9.97 57.80 50 الجهراء 

 8.33 55.42 50 الحولى

 7.90 57.82 50 العاصمة

 6.93 47.00 50 االحمدي

 ويتبين من الجدولين السابقين:

أنه توجد فروق ذات داللة احصائية على مجال التشابه التنظيمي بين مجموعة المنطقة    

التعليمية )مبارك الكبير، الحولى، الفروانية، الجهراء، العاصمة، االحمدي( لصالو المنطقة 

 والعاصمة.التعليمية مبارك الكبير، والجهراء، 

وتعاو الباح،ة ه ه النتيجة الى أ  اعداد االفراد ذوي العمر الامني االكبر واصحا،     

المؤهل العلمي الدبلوم هم من ه ه المنطقة وهم ال ين يتمسكو  بالوالء واالنتماء لمنطقتهم 

أك،ر ممن هم أصغر منهم سنا او مختلفو  في مؤهلهم التعليمي، حي  ا  اصحا، المؤهالت 

العليا دائما ما ينظرو  الى التغيير وليس التشابه وذلك لنظرتهم الدائمة للحصول على مكانة 

أفضل مما هم فيها اال  ل لك فهم معرضو  دائما لعدم التماثل فيما بينهم، أما االكبر سنا 

 واالك،ر خبرة هم االك،ر تماثال  والتااما  وانتماءا  بوضعهم المهني.

(، والتي اشارت الى وجود فروق في التماثل 2013دراسة الهندي ) وتتفق ه ه الدراسة مع

 التنظيمي يمكن ارجاعه الختالف الف ة المشرفة.

اوئد فروق ذاف  الل  ا صمئ   ي ن متوسطمف  رئمف اقدير ع ع  الدراس  لدرئ   -4

، 10-5، من 5مممرس  التممم  التعا مي لديهر اتن  لمتغ ر سعواف الخبر  )أ   من 

 (؟10 أكير من

-5سنوات، من  5تم اجراء تحليل التباين األحادي لفح  أثر سنوات الخدمة )أقل من    

سنوات( على التماثل التنظيمي لدى أفراد العينة، والجدول التالي  10سنوات، أك،ر من  10

 يبين قيمة اختبار ف ومستوى الداللة بين المتوسطات:
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م   لمترف  الةروق ي ن متوسطمف ( يب ن  تمئج احل   التبمين األ 31ئدول )

  رئمف اقدير التممل ن للتممم  التعا مي اتن  لمتغ ر سعواف الخدم 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداللة

 الوالء التنظيمي

بين 

 المجموعات
96.93 2 48.46 

4.431 
دالة عند 

0.05 
داخل 

 المجموعات
3642.36 333 10.94 

  335 3739.29 المجموع

االنتماء 

 التنظيمي

بين 

 المجموعات
291.80 2 145.90 

5.232 
دالة عند 

0.01 
داخل 

 المجموعات
9285.44 333 27.88 

  335 9577.27 المجموع

 التشابه التنظيمي

بين 

 المجموعات
690.11 2 354.06 

10.510 
دالة عند 

0.01 
داخل 

 المجموعات
10932.72 333 32.83 

  335 11622.83 المجموع

الدرجة الكلية 

 التماثل التنظيمي

بين 

 المجموعات
2790.28 2 1395.14 

8.973 
دالة عند 

0.01 
داخل 

 المجموعات
51773.15 333 155.47 

  335 54563.43 المجموع

، وعند مستوى 3.00=0.05داللة  ( عند مستوى2،333قيمة )ف( الجدولية عند )د. =

 4.61=0.01داللة

يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة احصائية في جميع المجاالت والدرجة    

 الكلية لالستبانة للتماثل التنظيمي تبعا لمتغير سنوات الخدمة ألفراد العينة.

 الداللة تبعا لمتغير سنوات الخدمة:والجدول التالي يوضو اتجاه الفروق في المجاالت ذات 
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( يب ن المتوسطمف الحسمي   واال حرافمف المت مري  لدرئمف أفرا  الت ع  على 32ئدول )

 المجمالف ذاف الدالل  ابتم  لمتغ ر سعواف الخدم 

 العدد البيا  المتغير
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 الوالء التنظيمي

 3.01 31.23 35 سنوات 5اقل من 

5-10 238 31.45 4.16 

 2.67 32.48 27 سنوات 10أك،ر من 

 االنتماء التنظيمي

 5.27 47.23 35 سنوات 5اقل من 

5-10 238 47.71 6.31 

 4.04 49.42 27 سنوات 10أك،ر من 

 التشابه التنظيمي

 6.56 36.71 35 سنوات 5اقل من 

5-10 238 38.16 5.82 

 4.33 40.17 27 سنوات 10أك،ر من 

الدرجة الكلية 

 للتماثل التنظيمي

 13.23 115.18 35 سنوات 5اقل من 

5-10 238 117.32 14.2 

 9.22 122.06 27 سنوات 10أك،ر من 

والجدول التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشل عن اتجاه الفروق بين متوسطات العاملين   

 على جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة تبعا لمتغير سنوات الخدمة:

(  تمئج اختبمر ي ة   للكشم عن ااجمه الةروق ي ن متوسطمف أفرا  الت ع  على 33ئدول )

 تم لمتغ ر سعواف الخدم المجمالف ذاف الدالل  اب

 10-5من  5اقل من  البيا  المتغير

 الوالء التنظيمي
5-10 0.211  

 1.030 *1.241 سنوات 10أك،ر من 

 االنتماء التنظيمي
5-10 0.478  

 1.705 *2.183 سنوات 10أك،ر من 

 التشابه التنظيمي
5-10 1.446  

 *2.007 *3.453 سنوات 10أك،ر من 

للتماثل  الدرجة الكلية

 التنظيمي

5-10 2.135  

 *4.741 *6.876 سنوات 10أك،ر من 

 ويتبين من الجدولين السابقين أنه:
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توجد فروق ذات داللة احصائية على جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة بين  -

 10سنوات ومجموعة سنوات الخدمة أك،ر من  5مجموعة سنوات الخدمة أقل من 

 سنوات. 10مجموعة سنوات الخدمة أك،ر من سنوات، لصالو 

توجد فروق ذات داللة احصائية على مجال التشابه التنظيمي والدرجة الكلية لالستبانة بين  -

 10سنوات ومجموعة سنوات الخدمة أك،ر من  10-5مجموعة سنوات الخدمة من 

لخدمة سنوات. أي أنه كلما زادت ا 10سنوات، لصالو مجموعة سنوات الخدمة أك،ر من 

 كلما زاد لديهم تقديرات أعلى للتماثل التنظيمي عمن سواهم من أفراد العينة.

أ  العامل عند تقدمه في الحياة المهنية وزيادة خبرته التعليمية فانه يكو  قد استقر لديه  -

التاامات الحياة المهنية مما يشعره باالطم نا  على مستقبله وبالتالي يايد تماثله التنظيمي. 

  العمل ال ي يشغله الفرد يتالءم مع خبراته ومع طموحاته الشخصية وأ  بي ة العمل كما أ

التعليمية التي يعملو  فيها هي بي ة متوافقة ومناسبة لهم على اختالف خبراتهم، فهي 

تسمو لهم باست،مار ما لديهم من مهارات واستعدادات وامكانات غرست فيهم التماثل 

ل فر  التطور واالرتقاء مما زاد في خبراتهم المهنية التي التنظيمي التي أتاحت لهم ك

تنعكس ايجابيا على أدائهم وقبولهم أهداف المنظمة وتمسكهم بها واعتاازهم بها وبالتالي 

 ارتفاع مستوى التشابه التنظيمي لدى العاملين مع تقدم خبراتهم.

اضين عن نوع العمل باإلضافة الى أ  العاملين ذوي الخبرات العالية يكونو  ر      

ومالءمته لميولهم المهنية ويتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وخياراتهم كما ا  العمل 

ل وي الخبرات المرتفعة يتيو لهم المشاركة في اتخاذ القرارات وأ  لهم امتيازات لدى 

 المديرين أك،ر من غيرهم من ذوي الخبرات الجديدة.

متوسطمف  رئمف اقدير ع ع  الدراس  لدرئ  اوئد فروق ذاف  الل  ا صمئ   ي ن -01

 (؟40، أكير من 40-30، من 30التممم  التعا مي لديهر اتن  لمتغ ر التمر )ا   من 

سنوات،  40-30، من 30تم اجراء تحليل التباين األحادي لفح  أثر العمر )أقل من 

تالي يبين قيمة سنوات( على التماثل التنظيمي لدى أفراد العينة، والجدول ال 40أك،ر من 

 اختبار ف ومستوى الداللة بين المتوسطات:

( يب ن  تمئج احل   التبمين األ م   لمترف  الةروق ي ن متوسطمف 34ئدول )

  رئمف اقدير التممل ن للتممم  التعا مي اتن  لمتغ ر التمر

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 الداللة

الوالء 

 التنظيمي

 14.13 2 28.27 بين المجموعات

1.268 
غير دالة 

 احصائيا
 11.14 333 3711.02 داخل المجموعات

  335 3739.29 المجموع
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االنتماء 

 التنظيمي

 62.67 2 125.35 بين المجموعات

2.208 
غير دالة 

 احصائيا
 28.38 333 9451.89 داخل المجموعات

  335 9577.24 المجموع

التشابه 

 التنظيمي

 257.43 2 514.86 بين المجموعات

7.717 
دالة عند 

0.01 
 33.36 333 11107.97 داخل المجموعات

  335 11622.83 المجموع

الدرجة الكلية 

للتماثل 

 التنظيمي

 749.83 2 1499.66 بين المجموعات

4.706 
دالة عند 

0.01 
 159.35 333 53063.77 داخل المجموعات

  335 54563.43 المجموع

، وعند مستوى 3.00=0.05( عند مستوى داللة 2،333قيمة )ف( الجدولية عند )د. =

 4.61=0.01داللة

يتبين من الجدول السابق انه توجد فروق ذات داللة احصائية في مجال التشابه التنظيمي 

 لمتغير عمر العينة.والدرجة الكلية للتماثل التنظيمي تبعا 

 والجدول التالي يوضو اتجاه الفروق في المجاالت ذات الداللة تبعا لمتغير العمر:

( يب ن المتوسطمف الحسمي   واال حرافمف المت مري  لدرئمف أفرا  الت ع  على 35ئدول )

 المجمالف ذاف الدالل  ابتم  لمتغ ر التمر

 العدد البيا  المتغير
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 التشابه التنظيمي

 6.62 36.80 238 سنة فأقل 30

 5.45 38.65 35 سنة 31-40

 5.23 40.17 27 سنوات 40أك،ر من 

الدرجة الكلية 

 للتماثل التنظيمي

 13.23 115.18 238 سنة فأقل 30

 14.2 117.32 35 سنة 31-40

 9.22 122.06 27 سنوات 40أك،ر من 

التالي يبين نتائج اختبار شيفيه للكشل عن اتجاه الفروق بين متوسطات العاملين والجدول 

 على جميع المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة تبعا لمتغير العمر:

(  تمئج اختبمر ي ة   للكشم عن ااجمه الةروق ي ن متوسطمف أفرا  الت ع  على 36ئدول )

 المجمالف ذاف الدالل  ابتم لمتغ ر التمر
 40-31من  30اقل من  البيا  لمتغيرا

 التشابه التنظيمي
31-40 1.538  

 1.530 *3.069 سنوات 40أك،ر من 

الدرجة الكلية للتماثل 

 التنظيمي

31-40 2.397  

 2.880 *5.27778 سنوات40أك،ر من 



 2021أبريل (    20العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

405 

 يتبين من الجدولين السابقين أنه:

التنظيمي والدرجة الكلية لالستبانة توجد فروق ذات داللة احصائية على مجال التشابه  -

سنوات،  40سنة ومجموعة سنوات الخدمة أك،ر من  30بين مجموعة العمر أقل من 

 سنوات. 40لصالو مجموعة سنوات الخدمة أك،ر من 

أي أ  مجموعة كبار السن لديهم اعلى تقديرات في التشابه التنظيمي والتماثل التنظيمي  -

 عمن سواهم من أفراد العينة.

لعل ذلك يعود الى أ  االفراد االكبر سنا هم أك،ر حرصا  على مصلحة المؤسسة وتحقيق و -

أهدافها نظرا له ا العمر ال ي وصل اليه، الفرد كلما تقدم في العمر كلما تغيرت نظرته 

الى االمور وأصبو ينظر اليها بشكل شمولي، ونظرة بعيدة المدى فكلما تقدم االنسا  في 

ى سن وقار واالستقرار بحي  يايد والئه للمؤسسة التي يعمل بها العمر كلما وصل ال

وبالتالي هم قادرو  على التكيل مع القوانين واالنظمة وال يسمحو  الي شيء أ  يؤثر 

 على تماثلهم التنظيمي.

  ستخلص ممم سب  أ    د اوصلت الدراس  الى مجموع  من العتمئج الهمم  وهي كملتملي 

داللة احصائية بين متوسطات درجات تقدير العاملين ومتوسطات ال توجد فروق ذات  -1

 -تقدير العامالت على جميع مجاالت استبانة التماثل التنظيمي تبعا لمتغير الجنس )ذكور

 اناث(.

توجد فروق ذات داللة احصائية في مجال التشابه التنظيمي من مجاالت استبانة التماثل  -2

تبعا لمتغير المؤهل العلمي لصالو المؤهل العلمي  التنظيمي والدرجة الكلية لالستبانة

 دبلوم.

توجد فروق ذات داللة احصائية في مجال التشابه التنظيمي من مجاالت استبانة التماثل  -3

 التنظيمي تبعا لمتغير المنطقة التعليمية لصالو منطقة مبارك الكبير التعليمية والجهراء.

شابه التنظيمي من مجاالت استبانة التماثل توجد فروق ذات داللة احصائية في مجال الت -4

التنظيمي والدرجة الكلية لالستبانة تبعا لمتغير سنوات الخدمة لصالو سنوات الخدمة 

 سنوات. 10االك،ر من 

توجد فروق ذات داللة احصائية في مجال التشابه التنظيمي من مجاالت استبانة التماثل  -5

 40لمتغير العمر لصالو الف ة العمرية أكبر من التنظيمي والدرجة الكلية لالستبانة تبعا 

  سنة.

 مم  م   مقتر مف الدراس     

ار التوص  لتد  مقتر مف لتةت   التممم  التعا مي لد  التممل ن ي  اراف المعم   التتل م   

لترسيخ حب العمل واالنتماء والوالء للعمل والمنطقة التعليمية التي يعمل بها يملكويت، 

 وذلك من خالل:األفراد 
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تسعى االدارة إلى تدعيم وتشجيع ال،قة والعالقات الطيبة بين العاملين من خالل اللقاءات  -

 واالجتماعات غير الرسمية وورش العمل.

تفعيل العالقات االنسانية واالجتماعية وحب العمل بين الامالء مما يشجع على زيادة  -

 األلفة والود والتقار، والتواصل فيما بينهم.

 جيع االدارة للعمل الجماعي ورو  الفريق.تش -

أ  تعمل االدارة على سرعة حل المشكالت التي تواجه العاملين وتقليل ظهورها في  -

المستقبل مما يايد من حب العاملين للبي ة التي يعملو  بها ويشعرو  بالوالء واالنتماء 

 لها.

وبعضهم، وك لك تنظيم  أ  تعمل االدارة على زيادة تقار، وجهات النظر بين العاملين -

 العمل بشكل يساعد على التشابه التنظيمي فيما بينهم.

تدعيم الروابط المهنية واالجتماعية بين العاملين داخل المنطقة التعليمية الواحدة وذلك من  -

خالل بناء منا  تنظيمي يشجع على المحبة والتآلل والتسامو والدعم والتقار، بين 

 العاملين.
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