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مستوى التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي  
 بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان 

 الحدابي يحيى أ.د داود عبدالملك       سعيد بن راشد بن علي الشهوميأ. 

 ماليزيا-اإلسالمية العالمية  الجامعة 

 ملخص الدراسة

التعليم   ستوى التماثل التنظيمي لدى مديري مدارسهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على م

األساسي وما بعد األساسي بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان، واستكشاف وجود فروق ذات داللة 

( تعزى إلى المتغيرات ) النوع α ≤ 0. 05مستوى )إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عند 

ا ألهداف الدراسة استخدمت الباحث المنهج (، وتحقيق  االجتماعي، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة

حيث  عن طبيعة الدراسة، جمع البيانات والمعلوماتغرض تم استخدام االستبانة لالوصفي، كما 

إلى أن مستوى التماثل  مدرسة، وتوصلت النتائجديرة ( مدير وم74طبقت على عينة مكونة من )

لظاهرة في سلطنة عمان وما بعد األساسي بمحافظة ا  التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم األساسي

بشكل عام، كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية   جاء في المستوى المتوسط

متغير النوع االجتماعي لصالح اإلناث، وإلى متغير  في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى

لمتغير إحصائية ينما ال توجد فروق دالة سنوات فأكثر، ب 10هم خبرتهم  سنوات الخبرة لصالح من

 المؤهل العلمي.   

 ما بعد األساسيالتعليم  –التعليم األساسي –التماثل التنظيمي الكلمات المفتاحية: 



476 

 المقدمة

، عالمنا المعاصر تعد المدرسة أحد أهم المؤسسات التعليمية الرائدة في أي مجتمع في
في إعداد األفراد، وتربية النشء وهام    دور حيوي قافية واجتماعية، تضطلع ببوصفها مؤسسة تربوية وث

بمستوى وتزويدهم بالمعلومات والمعارف المختلفة واكسابهم القيم اإليجابية والمهارات الالزمة للنهوض  
د مسؤولياتهم المستقبلية تجاه مجتمعهم ووطنهم، حيث يعتمو   أدائهم، وإعدادهم للقيام بتحمل واجباتهم،
علية المؤسسات التربوية، ونوعية برامجها وخدماتها التربوية، تقدم المجتمعات وتطورها، بناء  على فا

 وجودة مخرجاتها التعليمية.

قيادة ناجحة  فيها بكفاءة وفاعلية، ما لم تتوافرأن أي مؤسسة ال يمكن أن تحقق أهدافها 
لذا  االشراف والتجديد،التنفيذ و التخطيط و ات مليتتمتع بقدرات وإمكانات تؤهلها للقيام بأدوارها في ع

حيث يعد القائد  .على مدى نجاح وفعالية القيادة المدرسيةيعتمد نجاح المؤسسات التربوية فإن 
، والمحرك الرئيسي ومستقبلها م عليه كيان المؤسسة التربويةاألساسي الذي يقو  المدرسي العمود

مدير  كما يعد المخطط لها،وغ األهداف التربوية أجل بل لطاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية من
والذي أنيط به تحمل قيادة هذه المؤسسة   ،الذي يقع على قمة الهرم المدرسي  المسؤول األول  المدرسة

 (.2013الزعبي، )المحيط لتحقيق آمال وتطلعات العاملين وأفراد المجتمع 

ظهرت عدة وية بشكل خاص، وبالنظم الترب بالمؤسسات عامةوفي إطار االهتمام 
والتي َسَعت وما تزال تسعى جاهدة  إلى اإلداري، و  السلوكي فكرفي مجال ال تنظيمية مصطلحات

 تحديد جوانب الخلل والقصور في هذه النظم وُسبل تعزيزها ورفع مستوى كفاءتها. 

 نصوص وأدبيات ومن بين المصطلحات الناشئة التي برزت مؤخر ا بشكل الفت للنظر في
( Organizational Identification)مصطلح التماثل التنظيمي ي واإلدارة التربوية، الفكر اإلدار 

(Krso, 2017)وأحيانا يطلق عليه بمصلحات مرادفة مثل التماهي التنظيمي والدمج التنظيمي ،. 
كل خاص، من المفاهيم الحديثة نسبيا في مجال االدارة التربوية بشويعد مفهوم التماثل التنظيمي، 

أولى منذ النصف الثاني من القرن الماضي، حيث  واالدارة بشكل عام، حيث بدأ االهتمام به يتزايد
ا في ضوء ما تقوم به المنظمات من أدوار ومهام جسام في خدمة األفراد ا كبير  اهتمام   الباحثون 
أت المؤسسات هنا بد، ومن  نجاحهاتحقيق  ا في  ا اساسي  مرتكز  تعد جماعة العمل  ، و مجتمعاتوتطور ال

على أن يؤمن العاملون فيها برؤية وأهداف المؤسسة، وأن تتالقى أهدافهم مع أهداف  تعمل جاهدة  
 (. Johnson, Johnson & Heimberg 1999مؤسساتهم التي يعملون فيها )
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ضوء األدوار والمسؤوليات الكبيرة على تقع على كما يأتي االهتمام بهذا المصطلح في 
 (.2015ظمات في تحقيق التنمية المستدامة )العقال،عاتق المن

ا إلى العملية التي من خاللها يرتبط الفرد بالمنظمة نفسي   يشير مصطلح التماثل التنظيميو 
وقيم المنظمة ا، ويشعر بأنه جزء منها وأن أهدافه وقيمه تتطابق مع أهداف واجتماعي  

(Cheney,1983.) 

لى ال يتجزأ من المنظمة، مما يدفعهم إ د بأنهم جزءشعور األفراإلى كما يشير التماثل 
فكارها، كما يحثهم ذلك على الدفاع بقوة عن سياسة منظمتهم وتوجهاتها االمتثال بقيمها وعكس أ

هذه الحالة من االرتباط القوي بين المستقبلية، والشعور بالفخر واالنتماء والوالء لها، ويطلق على 
يمثل عملية اندماج رغبات الفرد مع و  (،2017ي )إبراهيم والقتبي، ظيملتنالفرد والمنظمة بالتماثل ا

رغبات المنظمة، واالقناع داخليا وخارجيا للعاملين تجاه منظمتهم، مما ينتج عنه ما يسمى بالتماثل 
( أن التماثل ال يقتصر على توحد الفرد 2003، بينما أشار رشيد )(2018التنظيمي )المواضية، 

م حيث يعرف األفراد أنفسه) الزمالء(، لعمل بل يشمل أيضا التوحد مع مجموعة امع المنظمة فقط 
ن خالل الخصائص التي تعرف بها المجموعة أو المنظمة ) مركزية، متميزة، مستمرة( ويستمد م

على عناصر معرفية وعاطفية، حيث يشير  التنظيمي التماثل ويشتمل الفرد منها مفهومه الذاتي.
لمنظمة والمنافع التي يمكن أن يحققها من لى إدراك الفرد درجة عضويته في االجانب المعرفي إ

خالل ارتباطه بها، بينما العنصر العاطفي يشير إلى شعور الموظف بالفخر واالعتزاز بأنه عضو 
في خلق صورة إيجابية للفرد عن منظمته مما يسهم  ا فاعال  في المنظمة، وهذا العنصر يؤدي دور  

 (.2014ير مستوى تماثله معها )الزغلوان، في تعزيز وتطو 

تجاه منظماتهم يجب أن يشعر الفرد بوجود ثالثة  التماثل لدى الموظفين ولتحقيق مبدأ
 Organizationالتنظيمي ) الوالء(  1)هي    عناصر مهمة تعد بمثابة أبعاد رئيسة للتماثل التنظيمي

Loyalty) ومحاكاة  عنها والدفاع أهدافها  لتحقيق لحماسللمنظمة التي والدعم وا الفرد ويعبر عن والء
( ويعبر عن Organization similarityالتنظيمي ) ( التشابه2سلوك األعضاء اآلخرين بها. )

المنظمة   أو المجموعة في اآلخرين األعضاء مع مشتركة وأهداف  وقيم  خصائص لوجود الفرد إدراك
 ارتباطه حيث من لذاته الفرد مفهوم  جة( وهو در Membership( العضوية )3. )التي يعمل فيها

 الذات وتعريف ،معها النفسية والجاذبية بااللتصاقوشعوره الشديد  باالنتماءه إحساسو  بالمنظمة،
النظرية السياسية لالزويل تعود جذور التماثل إلى  (.  (Cheney,1983 بالمنظمةعضويته   خالل من
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(Lass well وذلك عام )ا أ تماثل الجماهير مع بعض المواقف، ممم والتي ركزت على مبد1965
(، وقد أشار Johnson et al,1999أدى االمر إلى ظهور بعض الهويات مثل الهوية القومية )

م حينما 1922عام  Froedبعض الباحثين أن تبني الزويل مصطلح التماثل من أسلوب فرويد 
ط عاطفي بين شخص وآخر أعطى معنى ضيق لمفهوم التماثل حيث اقتصر تحديده على أنه ارتبا

(Dick et al,2004.) 

جاد صلة بين قدم مفهوم أوسع لمصطلح التماثل حينما حاول إي  Lasswellبينما الزويل 
الدوافع الشخصية الالشعورية في ذات الفرد وبين التماثل مع المواقف أو الشخصيات العامة أو 

توحد الفرد مع شخص أو مجموعة أو فكرة القضايا السياسية  وغيرها، فهو عزا مفهوم التماثل إلى 
 (.Cheny & Tompkins,1985أو منظمة ) 

ل التنظيمي إلى نظرية الهوية االجتماعية والتي من جهة أخرى ربط الباحثين جذور التماث
تشير إلى أن مفهوم الذات لدى الفرد تتكون من الهوية الشخصية التي تتميز ببع الخصائص الفردية، 

حيث ترى هذه اعية التي تتضمن خصائص متنوعة ومتميزة  مثل الجنسية واالنتماء،  والهوية االجتم
ة من الهيبة والتميز للمجموعة عن غيرها من المجموعات النظرية أن الهوية االجتماعية مستمد

كما تفترض نظرية الهوية   األخرى، بمعنى تميز األفراد داخل المجموعة عن األفراد خارج المجموعة،
يف أنفسهم إلى فئات اجتماعية مختلفة ية إلى أن األفراد يميلون إلى تصناالجتماع

(Tajfel&Turner,1986.) 

لباحثين المهتمين في الشأن السلوكي واإلداري، أن التماثل التنظيمي كما أشار عدد من ا
ية ( ويمثل حالة قو Strong Identification( التماثل التنظيمي القوي )1أربعة أنواع رئيسة هي: )

االندماج والتطابق بين الفرد والمنظمة من حيث الرغبات والقيم واألهداف، وهو وسيلة من الترابط و 
وفي هذه الحالة يكون ( Neutral Identification( التماثل المحايد )2ل الهوية. )أساسية لتشكي

ا في مشاعره ومواقفه تجاه المنظمة، ويعبر عن نفسه ببعض العبارات م ثال )أنا أقوم الفرد محايد 
 Ashبواجباتي فقط(، وهو دليل على أنه ال عالقة له بقضايا المنظمة أو أعمال أخرى إضافية )

forth & Mael,1989( .)3( التماثل المزدوج )Dual Identification يصل الفرد في هذه الحالة )
وعزا الباحثين بأن يتماثل مع أنشطة وجوانب معينة في المنظمة، وال يتماثل مع جوانب أخرى، 

التماثل ( عدم 4السبب في ذلك إلى تعدد القيم واألهداف داخل المنظمة الواحدة وكثرة التعقيدات. )
(Disidentification وهو يمثل حالة من االنفصال المعرفي أو الفكري بين الفرد والمنظمة، أي )
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التطابق في القيم  شعور الفرد بعدم وجود خصائص وسمات مشتركة بينه وبين المنظمة أو عدم 
أحمد واألهداف، وفي هذه الحالة قد يعارض الفرد قيم ورسالة المؤسسة، ويتبنى قيم أخرى )

يمثل  التنظيمي ( التماثل1وللتماثل التنظيمي خصائص ثالثة يتصف بها هي ) (.2018،وآخرون 
 لين فيمجموعة من )المعتقدات، االتجاهات، اإلدراكات، مشاعر، سلوك( لدى األفراد العام

( يعد التماثل مرتكزا 3ارتباطا قويا بالجوانب االجتماعية للمنظمة. )يرتبط التماثل ( 2المنظمات. )
 ,Johnson et alلمنطق العاملين في اتخاذ القرارات التي تتفق مع مصالح المنظمة ) أساسيا
1999.) 

ة العمل الجماعي ويهدف التماثل إلى تنمية روح الوالء لدى األفراد تجاه مؤسستهم، وتنمي
واصل الذي من شأنه يحقق التطور والتقدم بما يخدم أهداف المؤسسة وتطلعاتها، تعزيز العمل المت

مؤسسة، تقليص مستوى الخالفات والمشاكل بين الرئيس والمرؤوسين بقدر اإلمكان، إثراء البيئة لل
 (.2016بي، المحيطة بالمؤسسة بما يخدم المصالح العامة للمؤسسة واألفراد )العتي

وأشار كثير من الباحثين إلى أهمية التماثل التنظيمي في تحقيق نجاح المنظمات وزيادة 
في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وزيادة شعور الفرد  سهم فاعليتها، حيث ي

الرتياح المنظمة وأن ما يجمعهما هو المصير المشترك، إضافة إلى الشعور في اباالرتباط النفسي مع  
لتحسين أداء المنظمة وتحقيق أهدافها في العمل والرغبة في البقاء في المنظمة وبذل أقصى الجهود  

والمحافظة   ع المنظمة،  في زيادة مستوى الوالء وااللتزام والتعاون م(،  كما يسهم التماثل  2003)رشيد،
لمنظمة، كما يجعل في تحسين مكانة ا والمساهمةوالدفاع عن مصالحها،  على سمعة المنظمة

يساعد التماثل في إحداث التغيير داخل المنظمة لون جهود كبيرة لتحقيق أهدافها، كما الموظفين يبذ
تجاهات إيجابا في ايؤثر  التماثل  إضافة إلى أن  بسهولة دون وجود أي مقاومة أو اعتراض من األفراد،  

 (.2008العاملين وسلوكياتهم واعتقاداتهم )البشابشة،

اثل أيضا يعزز من احترام الذات، والسمو فوق الذات، وإضفاء معنى للحياة ئد التمومن فوا
(، كما يسهم Mael & Ashforth,2001)العامة، وزيادة مستوى الطموح واالنتماء تجاه المنظمة 

ستوى الصراع التنظيمي، زيادة معدالت الرضا الوظيفي في التقليل من ضغوط العمل، انخفاض م
(. 2017والبكري،  عية نحو العمل مما ينعكس إيجابا على األداء العام للمنظمة )العانيوالوالء والداف

( أن على اإلدارة أن تقوم بتحديد Smidts et al. 2001يرى ) لذلك من األهمية بمكان مثل ما
، واختيار مجموعة من السمات التي ينبغي أن تدرج بشكل خاص األبعاد التي تشكل هوية المؤسسة
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عية حتى لكل لموظفين في عملية التصنيف الخاصة بهم )قد تختلف هذه المجموعة الفر من قبل ا
وحدة تنظيمية(، ألن هذه العلمية تولد الرضا النفسي عند الموظفين وبناء  عليه يمكن أن يوصلوا إلى 

عملية ويمكن للمديرين أو المسؤولين المتماثلين مع مدارسهم، التأثير على  درجة التماثل مع المنظمة.  
وتشير بعض تصال الداخلي.التماثل من خالل أبعاد الهوية المفضلة للموظفين عن طريق اال

الدراسات الحديثة أن التماثل التنظيمي يتأثر بالعديد من العوامل التنظيمية والشخصية منها اشباع 
داف فراد، السياسات التنظيمية، المكانة االجتماعية للموظف، وضوح األهحاجات ورغبات األ

المنظمة، الثقة التنظيمية، التطبيع  التنظيمية، الرضا الوظيفي للعاملين، نظام الحوافز المتبع داخل
(، الثقافة التنظيمية، جماعة العمل، 2015االجتماعي التنظيمي، أسلوب القيادة التنظيمية )العقال، 

لقرارات، االتصاالت التنظيمية الخدمة، الصراع التنظيمي، الهوية التنظيمية، المشاركة في اتخاذ ا  مدة 
 (. 2019)العاني والصراف،

ونظرا ألهمية التماثل التنظيمي على مستوى األفراد والمنظمات، فقد اهتمت كثير من 
، دراسة (Mael & Ashfortth, 1992)ميل وآشفورث أجرى  ،الدراسات األجنبية بهذه الموضوع

( من الذكور خريجي أحد 297ى عينة مكونة من )لتختبر أنموذج مقترح للهوية التنظيمية مطبقة عل
ينية بشمال الواليات المتحدة، وأظهرت نتائج الدراسة أن التماثل التنظيمي يتأثر بكل من الكليات الد

وحول ومدة خدمة الطالب، والعاطفة.    ،ظيميةمستوى الرضا الوظيفي، والتميز التنظيمي، والهيبة التن
بدراسة العالقة المباشرة   (Chen, 2011)وظيفي والتماثل التنظيمي قام  العالقة المباشرة بين الرضا ال

ا من األفراد العاملين في 351بين الرضا الوظيفي والتماثل التنظيمي على عينة مكونة من ) ( فرد 
نتائج الدراسة وجد أن الرضا الوظيفي يؤثر تأثيرا  مباشرا  في منظمات مختلفة في تايوان، وفي ضوء 

 ن الرضا الوظيفي وسلوك المواطنة.تنظيمي، وأن التماثل التنظيمي يتوسط العالقة بيالتماثل ال

هدفت إلى كشف العالقة بين  (Basara & Syory,2015دراسة باسرا وياسوري ) أما 
العدالة التنظيمية والتماثل التنظيمي للمعلمين العاملين في المدارس االبتدائية والثانوية في مدينة 

عاصمة أنقرة بتركيا، واستخدمت في الدراسة المنهج الوصفي، وطبق الباحث االستبانة كانيكا في ال
دراسة وجود تأثير إيجابي للعدالة التنظيمية ( معلما، وأظهرت نتائج ال292على عينة مكونة من ) 

كذلك  في التماثل التنظيمي، وان مستوى التماثل التنظيمي لدى المعلمين جاء بدرجة متوسطة. 
(  تبنت تطوير مقياس للتماثل التنظيمي لدى المعلمين في Ho & Ju,2015جو  ) هو و  دراسة

ية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المدارس التايوانية من خالل نظرية الهوية االجتماع
( معلما ، حيث تضمنت االستبانة 332المنهج الوصفي وأعد استبانة لتطبيقها على عينة مكون من )



481 

مجاالت هي اإلحساس المرتبط بأهداف المدرسة، واالحساس المرتبط بالعناية واالهتمام من  ثالثة
المنظمة، وأثبتت الفحوصات اإلحصائية بموثوقية المنظمة، واالحساس المرتبط بالتشابه مع قيم 

والتي   (Mete, Sökmen, & Biyik, 2016)ميت وآخرون    دراسة  أمانموذج المقياس المستخدم.   
الموظفين في قطاع تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي التركي، ( من 147على )أجريت 

لتماثل التنظيمي، وهذا يعني أن الرضا الوظيفي عن وجود عالقة تبادلية بين الرضا الوظيفي واأثبتت  
في في ُيولد تماثال  تنظيمي ا، وفي الوقت نفسه عندما يحدث التماثل التنظيمي فإنه يولد الرضا الوظي

عملية تأثير تبادلية، كذلك فإن العالقة التبادلية بين الرضا الوظيفي والتماثل التنظيمي ممكن أن 
اشر لكل اللتزام الوظيفي ومدى مناسبة الشخص للمؤسسة، وتأثير غير مبتؤثر تأثير ا مباشر ا على ا

هذه العالقة  إلثباتات مزيد من الدراس بإجراءالباحثون أيضا يطالبون ، عامل بوسيط العامل اآلخر
 في قطاعات وبلدان ذات ثقافات مختلفة لتعميمها.

 ,Bailey, Albassami) بيلي وآخرون  أما في قطاع البنوك فقد أجريت دراسة من قبل
& Al-Meshal,2016( تمت على ،)في البنوك التجارية السعودية وهدفت إلى  ا( موظف  235

البنوك السعودية وأثره على كل من الرضا الوظيفي وااللتزام دراسة العالقة بين التسويق الداخلي في  
وصفه متغير ا وسيط ا في العالقة بين جهة، وبين تأثير الرضا الوظيفي ب التنظيمي والتماثل من

التسويق الداخلي وكل من االلتزام التنظيمي والتماثل التنظيمي من ناحية أخرى، وأظهرت النتائج أن 
ثير ا مباشر ا مهم ا وايجابي ا في التماثل التنظيمي، وكذلك فإن الرضا الوظيفي الرضا الوظيفي يؤثر تأ

وبين التماثل التنظيمي، وفي هذا السياق، طالب الباحثون  يتوسط العالقة بين التسويق الداخلي
  .بإجراء مزيد من الدراسات والبحوث إلثبات هذه العالقة في قطاعات وثقافات أخرى 

دراسة موضوع التماثل التنظيمي في البيئات في  ية فقد جاءت متأخرةأما الدراسات العرب
 إلى حيث هدفت(، 2003العربية المختلفة، حيث كانت أول دراسة عربية قام بها الباحث رشيد )

 جامعة في التدريس  هيئة أعضاء لدى التنظيمي، والتماثل التنظيمية الهوية مفهوم  على الضوء إلقاء
وتكونت عينة الدراسة من ، األكاديمية وأقسامهم  جامعةال معلسعودية العربية ابالمملكة  سعود الملك

 واألقسام  الجامعة مع التماثل أن الدراسة نتائج وأظهرت،( فرد تم اختيارهم بطريقة عشوائية400)
 دةبزيا يزيد للفرد التماثل مستوى   وأن الجامعة، مع منه أقوى  األقسام مع التماثل وإن  نسبي ا، قوي ا كان
(، إلى معرفة مستوى التماثل التنظيمي لدى 2008وهدفت دراسة الصرايرة )ة.الخبر  سنوات عدد

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية العامة، واستخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات 
لعشوائية، ( عضوا من أعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم بطريقة العينة ا622من عينة تكونت من )
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ا.فت نتائج الدراسة أن مستو وكش ( فقد 2008دراسة البشابشة )أما  ى التماثل التنظيمي جاء مرتفع 
هدفت للكشف عن أثر العدالة التنظيمية في التماثل التنظيمي في المؤسسات العامة األردنية، 

ن عينة مكونة م  ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، وأعد استبانة طبقت على
متوسطة،  جاءت التنظيمية العدالة ألبعاد تصورات العاملين أنلى  وتوصلت الدراسة إ  ( مفردة،919)

مرتفعة، كما أشارت النتائج  الى وجود أثر ايجابي  جاءت التنظيمي التماثل وأن تصوراتهم لمستوى 
لتصورات المبحوثين حصائيا ألبعاد العدالة التنظيمية في التماثل التنظيمي، ووجود فروق دالة ا

سنة فأكثر( ،ولمتغير  47للتماثل التنظيمي تعزى لمتغير العمر لصالح ذوي األعمار األعلى )
المؤهل العلمي لصالح ذوي المؤهالت األعلى ) دراسات عليا( ، ولمتغير الخبرة لصالح ذو الخبرة 

ير المستوى الوظيفي ر ،ومتغسنة فأكثر(،  ومتغير النوع االجتماعي لصالح الذكو  16األعلى ) 
( هدفت للتعرف على درجة التماثل 2009دراسة الصرايرة والسعود )كذلك  .لصالح الوظيفة األعلى

ية في الجامعات األردنية الرسمية، وبيان عالقته باألداء التنظيمي لدى أعضاء الهيئات التدريس
متفرغين والبالغ عددهم نيين ال، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع التدريسيين األردالوظيفي

وتم اختيار العينة بشكل  (.314)ومن رؤساء األقسام األكاديمية البالغ عددهم  تدريسي،( 2905)
وبينت  األقسام،( من رؤساء 77( من أعضاء هيئة التدريس و)582)عشوائي والتي تكونت من 

وأن مستوى أدائهم  مرتفعة، نتائج أن درجة التماثل التنظيمي بين أعضاء هيئة التدريس كانتال
 .كما تبين وجود عالقة دالة احصائيا بين التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي مرتفعا،الوظيفي كان 

الداخلي إلى دراسة العالقة بين االحترام  (2013بينما هدفت دراسة الفتالوي وفاضل وعبد اليمه )
واستخدمت  كربالء،ية في كليات جامعة لدى اعضاء الهيئات التدريس والتماثل التنظيميالمدرك 

جمع المعلومات التي تم تطبيقها على عينة  االستبانة فيكما استخدمت  الوصفي،الدراسة المنهج 
باط وتأثير لى وجود عالقة ارتالتدريس، وتوصلت نتائج الدراسة إعضوا من هيئة    (203من )تكونت  

مستوى أبعاد التماثل التنظيمي جاءت منخفضة   نالتنظيمي، وألالحترام الداخلي المدرك في التماثل  
( هدفت إلى دراسة أثر التماثل التنظيمي في سلوك المواطنة 2014أما دراسة الطراونة )بشكل عام.

م الباحث المنهج الوصفي هداف الدراسة استخدسسات العامة االردنية ، ولتحقيق أ التنظيمية في المؤ 
ن مستوى ( فردا ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أ412ن )وطور استبانة طبقها على عينة تكونت م

ا ، كذلك بينت النتائج وجود أثر للتماثل التنظيمي على  التماثل التنظيمي لدى أفراد العينة جاء مرتفع 
ود فروق ذات داللة احصائية في تقديرات لى عدم وجإنتائج  السلوك المواطنة التنظيمية، كما أشارت  

، للمتغيرات التالية ) الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والمستوى الوظيفيزى تع أفراد عينة الدراسة
(، إلى معرفة درجة ممارسة عمداء الكليات لمهارات 2014وهدفت دراسة العموش ) والخبرة (.
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التنظيمي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية االتصال اإلداري وعالقتها بالتماثل 
 ( عضوا من أعضاء هيئة التدريس، واستخدم الباحث150ونت عينة الدراسة من )الرسمية، حيث تك

المنهج الوصفي االرتباطي، وتوصلت النتائج إلى وجود مستوى تماثل مرتفع، ومستوى متوسط من 
د عالقة إيجابية بينهما، كما أشارت النتائج عدم وجود فروق ممارسة مهارات االتصال اإلداري، ووجو 

لى ( إ2015مري )دراسة العكما هدفت  تغيرات: النوع، والخبرة، والكلية، وبلد التخرج.دالة تعزى لم
تحديد درجة التماثل التنظيمي لدى المشرفين التربويين في محافظات شمال األردن وعالقته بنظام 

 ولتحقيق أهداف الدراسة طور الباحث استبانة وتم توزيعها على عينة مكونة  الحوافز المقدمة لهم ،
لدى المشرفين   درجة التماثل التنظيمي  أن  لى( مشرف ومشرفة تربوية، وخلصت الدراسة إ300من )

ز المقدمة للمشرفين التربويين وجود عالقة ارتباطية بين التماثل التنظيمي والحوافو ،  التربويين  متوسطة
: للمتغيرات التالية أشارت النتائج وجود فروق دالة احصائيا في مستوى التماثل التنظيمي تبعا ، كما

سنوات (، ومتغير المؤهل العلمي لصالح  10أقل من  -5متغير الخبرة لصالح الفئة المتوسطة ) 
 . ، واالنسانيتغير التخصص لصالخ التخصص المهنيالبكالوريوس والدبلوم العالي ، ولم

في  ( هدفت الدراسة الى التعرف الى أثر التماثل التنظيمي2016دراسة غنام )أن كما 
دينة إربد ، ولتحقيق أهداف االلتزام التنظيمي لدى الموظفين الحكوميين في فروع الوزارات في م

( مبحوثا من الموظفين الحكوميين 317الدراسة طور الباحث أداة الدراسة ووزعها على عينة بلغت )
ظفين مي لدى المو ن مستوى التماثل التنظي، وتوصلت الدراسة إلى أم اختيارهم بطريقة عشوائيةالذين ت

، كما جاء مستوى االلتزام التنظيمي بدرجة متوسطة أيضا ، وأن الحكوميين جاء بدرجة متوسطة
ئج هناك أثر ايجابي للتماثل التنظيمي بأبعاده الثالثة على االلتزام التنظيمي ، كذلك أشارت نتا

عزى ثل التنظيمي تلمستوى التما ستجيبينة احصائية في تقديرات المالدراسة بوجود فروق دال
، بينما ال ير الخدمة لصالح من هم أكبر خدمة، ومتغالعمر لصالح من هم أكبر سناللمتغيرات: 

الوظيفي، توجد فروق دالة احصائيا تعزى للمتغيرات ) الجنس ، والحالة االجتماعية ، والمستوى 
عرف على درجة توافر التلى هدفت إ (2017، والقتبي )ابراهيمدراسة و  والراتب ، والمؤهل العلمي(.

ليم بمحافظة الظاهرة بسلطنة أبعاد التماثل التنظيمي لدى العاملين في المديرية العامة للتربية والتع
( من 106)مكونة من ، حيث طبق االستبانة على عينة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفيعمان

أفراد عينة د التماثل التنظيمي لدى العاملين بالمديرية وتوصلت نتائج الدراسة أن درجة توافر أبعا
عدم وجود فروق دالة احصائية حول استجابات عينة الدراسة تعزى و  متوسطة،جاءت الدراسة 

 .الخبرة(وسنوات  العلمي،والمؤهل  االجتماعي،للمتغيرات )النوع 
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هدفت إلى تحديد أثر استراتيجيات األعمال في تحقيق التميز م(،  2016)  دراسة العمري أما  
التنظيمي من خالل التماثل التنظيمي   لتنظيمي، وتحديد أثر استراتيجيات األعمال في تحقيق التميزا

ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على )دراسة حالة على مجموعة المناصير(،  كمتغير وسيط،  
وظف ا م( 147المنهج الوصفي التحليلي، وطور استبانة كأداة قياس ووزعها على عينة تكونت من ) 

جود أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجيات ، وكشفت نتائج الدراسة و من  مدراء دوائر ومساعديهم 
من  األعمال في تحقيق التميز التنظيمي، وأثر الستراتيجيات األعمال في تحقيق التميز التنظيمي

(، حيث 2016)دراسة كل من السنباني والزهراء و  .اوسيط   امتغير  خالل التماثل التنظيمي بوصفه 
التنظيمي وبين المتغيرات الديمغرافية للعاملين في لى معرفة العالقة بين التماثل هدفت الدراسة إ

اليمنية. استخدم الباحثين المنهج الوصفي لتطبيق  الجمهورية في البريدي والتوفير للبريد العامة الهيئة
اختيارهم بالطريقة العشوائية،  ( موظفا من الجنسين تم145أدوات الدراسة وتكونت العينة من )

، كما أشارت نتائج االدراسة أن مستوى التماثل التنظيمي لدى العاملين جاء ضعيف  وتوصلت نتائج 
: النوع االجتماعي لصالح التماثل يعزى للمتغيرات التالية  لى وجود فروق دالة احصائيا حولالدراسة إ
 – 10)وسنوات الخبرة لصال من هم خبرتهم  المستوى الوظيفي لصالح المستوى األدنى، اإلناث،

( 2017دراسة الجنابي )و  المؤهل العلمي لصالح أصحاب الدراسات العليا.، سنة( 15من أقل 
تناولت دور التسويق الداخلي وأثره في التماثل التنظيمي لدى العاملين في المصارف األهلية في 

ظف، واعتمدت الدراسة على المنهج ( مو 100العراق، وطبقت الدراسة على عينة تكونت من )
يلي، وسعت الدراسة إلى الكشف عن العالقات االرتباطية والتأثيرية بين متغيري الوصفي التحل

الدراسة، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود مستوى عال من التسويق الداخلي والتماثل التنظيمي ووجود 
 عالقة ارتباطية وتأثيرية بينهما.

دافعية العمل لدى أثر التماثل التنظيمي في  كشف لى(، إ2018ية )دراسة المواضوهدفت 
الدراسة  هدف ولتحقيق .مديرات رياض األطفال من وجهة نظر المربيات في مديريات تربية الزرقاء

 ومقدار صدقها التحقق من بعد البيانات لجمع استبانة وأعدت الوصفي، المنهجالباحث  استخدم 
 46.1) بنسبة أي أطفال مربية (494) من تكونت عشوائية عنقودية ةطبقي عينة واختيار ثباتها،
 لدى للعمل الدافعية في التنظيمي للتماثل أثر إلى وجودالدراسة   وتوصلتراسة، الد من مجتمع (%

 التماثل مجاالت وأن الزرقاء، تربية مديرية في المربيات نظر وجهة من مديرات رياض األطفال
 التنظيمي التماثل مستوى  وأن .للعمل الدافعية في من التباين (% 56.9) مقداره  ما تفسر التنظيمي

 متوسط. بمستوى  جاء والدافعية للعمل
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 وإدراك  التنظيمي بين التماثل العالقة طبيعةهدفت للكشف عن  (  2019دراسة عثماني )و  
العينة  وتكونت ،لوالية بسكرة  العام  الصحي القطاع في األخصائيين النفسانيين لدى المهنية الُهوية

 من، القصدية العينة بطريقة اختيارهم تم العام، الصحي القطاع في ( أخصائي نفساني220)من 
 كيفية دراسة فهي الشق الثاني أما بسكرة، والية في الصحية المؤسسات لكافة أسلوب المسح خالل

ارتباطية بين  الموجهة، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة نصف المقابلة تطبيق ااستخدم
وجود مستوى عال من التماثل التنظيمي والهوية المهنية و  نظيمي وإدراك الهوية المهنية،التماثل الت

لدى األخصائيين النفسيين، ووجود فروق دالة احصائيا في التماثل التنظيمي وإدراك الهوية المهنية 
انس والماجستير الح حملة الليس، ولمتغير المؤهل العلمي لصلصالح األقدم  تعزى لمتغير األقدمية

 دون حملة الدكتوراه.

لذا فمن خالل الدراسات السابقة العربية واألجنبية تناول الباحثين موضوع التماثل التنظيمي 
من حيث قياس مستوى التماثل لدى الموظفين، أو أما في مختلف منظمات العمل، كما تم دراسته 

ي، والدافعية، وااللتزام التنظيمي، واألداء، كالرضا الوظيف  من خالل ربطه ببعض المتغيرات التنظيمية
 االهتمام بموضوعوالمواطنة التنظيمية، والهوية التنظيمية، والعدالة التنظيمية، ويرجع السبب في 

التماثل التنظيمي، نظر ا لدوره الفاعل في تحسين مستوى أداء األفراد وتحقيق النجاح واالستقرار 
  . للمنظمات

 

 ثالبح مشكلة

التنظيمية  أو المفاهيم  العقد األخير من القرن الماضي ظهور بعض المصطلحاتشهد 
عصرنا الحالي من تغيرات وتطورات اإلدارية المهمة في بيئات العمل المختلفة، نظرا لما يشهد 

مراجعة شاملة  ت ومنها المؤسسات التربوية إلجراءسريعة، مما يتيح المجال أمام مختلف المنظما
إجراءات العمل وأنظمتها وبرامجها، إضافة إلى عالقاتها بمواردها البشرية، تتضمن  ومة العملنظلم

 وما تقدمه لهم من رعاية واهتمام في مختلف الجوانب النفسية واالجتماعية واالقتصادية.

ولعل أبرز هذه المصطلحات التماثل التنظيمي الذي يشير إلى مدى االرتباط النفسي 
نظمته، واالستعداد لبذل كافة الجهود لتحقيق أهدافها والدفاع عنها والمحافظة ين الفرد ومواالجتماعي ب
 على سمعتها.
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حيث تشير بعض الدراسات أن ضعف مستوى التماثل لدى الموظفين ينتج عنه بعض 
ل السلوكيات أو الظواهر التنظيمية السلبية مثل تدني مستوى الرضا والوالء، وزيادة معدل دوران العم

(، وهذا يتحتم توافر 2017غيرها من السلوكيات الغير مرغوبة في بيئات العمل )الجنابي،  والغياب و 
 العاملين بها  قادرة على تحقيق أهدافها ومراعية لمصالحقيادة تنظيمية متماثلة ومتفاعلة مع منظمتها  

 .  وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم

والتعليم في سلطنة عمان لتوفير بيئة  ارة التربيةوبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وز 
 العمانية التربوية الدراسات ، إال أن هناك بعضحسين العملية التعليمية وتطويرهاتعليمية داعمة لت

حيث أشارت التي أشارت إلى وجود بعض القصور لدى مديري المدارس أو عالقاتهم مع الموظفين،  
 محافظاتالدارس عن العملية التعليمية واإلدارية في بعض بعض الدراسات إلى أن رضا مديري الم

ساسية وأن فاعلية المدرسة األ(،  2010؛ الناعبي،  2015السلطنة جاء متوسط ا، )الغيالني،ب  التعليمية
البرعمي الحكومية في سلطنة عمان في مجالي العالقة مع المجتمع، والمناخ المدرسي متوسط ا )

مما  مستوى الكفاءة الداخلية لمدارس التعليم األساسي في فضعوجود (، كذلك 2008وطناش، 
يعد ضعف كفاءة العمل اإلداري  (، حيث2011) عيسان وآخرون، أثرت سلبا في رضا المعلمين

(، وأشارت 2017برز العوامل المؤثرة في كفاءة مدارس التعليم األساسي ) المهدي وآخرون، من أ
ونوابهم يمارسون أساليب وإجراءات تقليدية في  المدارس أن مديري إلى ( 2014دراسة الراجحية ) 
والتخطيط واإلنسانية تجاه المعلمين وال يهتمون باشراك المعلمين في اتخاذ القرارات  الجوانب اإلدارية  

 المدرسي.

( وجود قصور في أداء 2010ودراسة السعدي )  (2012وهذا ما تؤكده دراسة أمبوسعيدي )
. وأشار اليعربي المدرسي  ممارسات التخطيط االستراتيجيساسي لدورهم في  مديري مدارس التعليم األ

ادرات وجود ضعف المعرفة بصياغة رؤية ورسالة المدرسة، وإهمال تشجيع المبإلى ( 2013)
واالبداعات المدرسية في مجال التخطيط االستراتيجي، والقصور في تحديد األهداف وأولويات العمل. 

وجود قصور لدى مديري المدارس في تحقيق االنضباط المدرسي إلى  (  2009كما أشارت المنذرية )
الطلبة وتوفير مناخ لدى الطلبة. كما يوجد قصور لدى إدارة المدرسة في تنمية قيم المواطنة لدى 

 (.2011، )الراشديةواالنتماء  ،، والمشاركة المجتمعيةفاعل مدرسي

آلباء واألمهات همية مجالس اكما يوجد ضعف في إيمان بعض إدارات المدارس بأ
( رأيه وفق ا لخبراته وتجاربه في الميدان التربوي 2011(. فيما أبدى الشقصي )2012)المسهلي، 
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مين وانخفاض دافعيتهم وأرجع السبب في ذلك إلى اختالف توجهات العاملين وجود تذمر لدى المعل
تماثل في الرؤى واألهداف بين مع توجهات المسؤولين، وهذا االختالف قد يشير إلى عدم وجود 

 المعلمين واإلداريين. 

أي دراسة تناولت هذا الموضوع  الباحث جدبموضوع التماثل التنظيمي فلم يوفيما يتعلق 
لبيئة التعليمية العمانية، إال أنه تم العثور على دراسة تناولت الموضوع نفسه لكن لدى موظفي في ا

لظاهرة، حيث أشارت الدراسة إلى أن درجة توافر أبعاد التماثل مديرية التربية والتعليم في محافظة ا
 (.2017التنظيمي لدى الموظفين جاءت بدرجة متوسطة )إبراهيم والقتبي،

الدراسة سوف تبحث ما إذا كان هناك فجوة قائمة بين مديري المدارس  لذا فإن هذه
ى التماثل عرف على مستو من خالل الت ومؤسساتهم التربوية في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

 التساؤلين اآلتيين:تتلخص مشكلة الدراسة في االجابة عن ضوء ما سبق  فيو ، التنظيمي لديهم 

مستوى التماثل التنظيمي لدى مديري مدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي بمدارس  ما-1
 محافظة الظاهرة في سلطنة عمان؟ 

استجابات أفراد عينة الدراسة   في(  α ≤ 0.05)مستوى    إحصائية عندتوجد فروق ذات داللة    هل-2
  العلمي؟ من مديري المدارس ُتعزى إلى متغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل 

 

 هدفت هذه الدراسة إلى:: أهداف الدراسة

التعرف على مستوى التماثل التنظيمي لدى ٌمديري المدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي  .1
 اهرة في سلطنة عمان؟ بمحافظة الظ

( في استجابات أفراد عينة α ≤ 0.05استكشاف وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2
 خبرة، والمؤهل العلمي. الدراسة من مديري المدارس ُتعزى إلى متغيرات الجنس، وسنوات ال

 
   الدراسة:أهمية 
ه، حيث يعد التماثل  تنبع أهمية الدراسةةةةةةةةةةةةةة من أهمية الموضةةةةةةةةةةةةةوع نفسةةةةةةةةةةةةة األهمية النظرية:  -

التنظيميةة الحةديثةة والمهمةة التي تنةاولتهةا كثير من الةدراسةةةةةةةةةةةةةةات   التنظيمي من المواضةةةةةةةةةةةةةةيع
األجنبية وبعض الدراسةةةةات العربية، على الرغم من أن التماثل لم يحظى باهتمام كاف من 
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دراسةة  عليمية العربية بشةكل عام، كما تعد هذه القبل الباحثين التربويين خاصةة في البيئة الت
سةةتثري المكتبة العربية في  حيثية على حد علم الباحث، األولى في البيئة التعليمية العمان

الجةانةب النظري وسةةةةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةةةةكةل مرجعةا مهمةا للبةاحثين التربويين وغيرهم في إجراء مزيةد من 
 .المستقبلية البحوث والدراسات

تقديم معلومات مناسةةبة تشةةكل األهمية العملية لهذه الدراسةةة فرصةةة جيدة لاألهمية العملية:  -
وكةةةذلةةةك  ،ملين في مةةةديريةةةة التربيةةةة والتعليم بمحةةةافظةةةة الظةةةاهرة للمسةةةةةةةةةةةةةةؤولين التربويين العةةةا

لدي مديري المدارس،  المسةةةةةؤولين في وزارة التربية والتعليم حول مسةةةةةتوى التماثل التنظيمي 
تعزيز  الدراسة في وضع الخطط واإلجراءات المناسبة ل هذه  ستفادة من نتائجحيث يمكن اال

، نظرا لما للتماثل من دور كبير في تعزيز ارسمسةةةةةةتوى التماثل التنظيمي لدى مديري المد
   أداء العاملين ورفع مستوى أداء المؤسسات التربوية وجودة مخرجاتها.

 
 اآلتي:تمثلت حدود الدراسة في  حدود الدراسة:

مديري مدارس   تنظيمي لدىالتماثل المعرفة مستوى  : اقتصرت الدراسة على  الموضوعية الحدود-1
 .محافظة الظاهرة في سلطنة عمانمدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي ب

حافظة الظاهرة دارس ممديري مدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي بم: الحدود البشرية-2 
 .سلطنة عمانفي 

التعليم األساسي وما بعد الدراسة على المدارس الحكومية في مراحل  اقتصرت المكانية:الحدود -3
 الظاهرة في سلطنة ُعمان.   األساسي بمحافظة

 م.2019/2020الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الحدود الزمانية: -4

 

التنظيمي كأحد المتغيرات التنظيمية من خالل الدراسات َظَهَر مصطلح التماثل  :  مصطلحات الدراسة
 باتشينالماضي، وفي هذا السياق ُيعتبر تعريف  يات منتصف القرن  وبالتحديد مع بدا  األجنبية الغربية

(Patchen,1971 فيرى بأن التماثل التنظيمي يعني وجود مشاعر تضامن وانتماء داخل الفرد ،)
ن عن سياساتها وأهدافها يمثل أحد أعضائها الفاعلين والداعمين لها والمدافعيتجاه منظمته، مما يجعله  

( التماثل التنظيمي بأنه شكل من اشكال الترابط بين الفرد 2014لوان )وعرف الزغ .ومصالحها



489 

والمنظمة، وهو شعور الفرد بالترابط والتوحد واالنتماء للمنظمة التي يعمل بها، وإدراكه بأنه والمنظمة 
 ن واحد، مما يجعله أكثر سعي ا نحو تحقيق أهدافها والتضحية لصالحها.كيا

مجموع الدرجات التي سيسجلها كل مدير التنظيمي إجرائيا    يعرف الباحث مصطلح التماثلو
أو مديرة ألبعاد التماثل التنظيمي الموجودة في االستبانة والمعّدة للغرض ذاته وهي )الوالء التنظيمي، 

 ي، االنتماء التنظيمي(.التشابه التنظيم

اء السلطنة ممن هم في هو" تعليم موحد توفره الدولة لجميع أبن بسلطنة عمان: التعليم األساسي -
عشر سنوات يقوم على توفير االحتياجات التربوية األساسية من المعلومات  سن المدرسة، مدته

المتعلمين من االستمرار في التعليم والمعارف والمهارات، وتنمية االتجاهات والقيم التي تمكن 
يم إلى تنميتها مواجهة تحديات والتدريب وفقا لميولهم واستعداداتهم وقدراتهم التي يهدف هذا التعل

وزارة التربية والتعليم ) وظروف الحاضر وتطلعات المستقبل، في إطار التنمية المجتمعية الشاملة.
  (8، 2003 بسلطنة عمان،

ُيعرف التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان بأنه "نظام يم ما بعد األساسي بسلطنة عمان:  التعل  -
مدرسي يعقب مرحلة التعليم األساسي التي تستغرق عشر سنوات دراسية، مدته سنتان من التعليم ال

ب ستمرار في تنمية المهارات األساسية ومهارات العمل والتخطيط المهني لدى الطالويهدف إلى اال
بما يهيئهم ليكونوا أعضاء  فاعلين في المجتمع، قادرين على االستفادة من فرص التعليم والتدريب 

 . (6، 2007 وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان،ليم األساسي. )والعمل بعد التع
 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة
وأداتها والتحقق من صدقها  وعينتها، ومجتمعها،تحديد منهج الدراسة،  وتتمثل تلك اإلجراءات في

، وذلك تاموثباتها، واألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في معالجة وتحليل البيانات والمعلو 
 كما يأتي:

 
يعرف بأنه "المنهج الذي لذا المسحي في هذه الدراسة المنهج الوصفي  الباحثاتبع : منهج الدراسة

محددة من خالل جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها، وتحديد العالقات يهتم بوصف ظاهرة أو مشكلة  
(. ويعرف 189: 2019العتوم،)المنيزل و  بين عناصرها أو الظواهر األخرى بطريقة علمية دقيقة"

ا بأنه: تصميم يقوم فيه الباحث بدراسة عينة أو مجموعة كاملة من األفراد )مجتمع الدراسة(  أيض 
 (. Creswell,2008لوصف وجهات نظر أو ممارسات أو خصائص معينة )
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ة، قيد الدراس قصد بمجتمع الدراسة "جميع عناصر ومفردات المشكلة أو الظاهرة  مجتمع الدراسة:
(. لذا 140: 2016ح علمي يراد به كل ما يمكن أن تعمم عليه نتائج البحث")حسن، وهو مصطل

في  من جميع مديري مدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي الحكومية يتكون مجتمع الدراسة
التعليم وزارة التربية و   إحصائية  وفقمدير ا ومديرة    (74)بسلطنة ُعمان والبالغ عددهم    محافظة الظاهرة 

 م.2019/2020دراسي للعام ال
 

هي الجزء الذي يرى الباحث أنه يمثل المجتمع األصلي للدراسة أو النموذج العينة  عينة الدراسة:
الذي يجري الدارس مجمل عمله البحثي عليه، حيث ال يستطيع الباحث أن يتناول كافة عناصر أو 

ا مأفراد المجتمع  المادية  ن الجهد والوقت، إضافة إلى التكاليفالمراد دراسته، ألنه يتطلب مزيد 
: 2016)محجوب، الباهظة، لذا يلجأ الختيار عينة محددة لموضوع دراسته تمثل المجتمع االصلي

، ا ومديرة مدير   (74)أخذ عينة عشوائية ألفراد مجتمع الدراسة بلغت (. وفي هذه الدراسة تم 155
% أي بنسبة    ( استبانة -  ت المسترجعة )االستباناوبلغ عدد مديرة،  (45)( مدير ا، و 29منها )

( يوضح العينة حسب متغيرات 1، وجميعها صالح للتحليل اإلحصائي ، والجدول )من مجتمع الدراسة
 الدراسة:

 (1جدول رقم )
 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

 النسبة العدد المستوى  المتغير

 النوع
 39.2 29 ذكر
 60.8 45 انثى

 %100 74 المجموع 

 المؤهل
 68.9 51 بكالوريوس

 31.1 23 ماجستير وما اعلى
 %100 74 المجموع 

 سنوات الخبرة
 

 8.1 6 سنوات 5أقل من 
 29.7 22 سنوات 10إلى  5من 

 62.2 46 سنوات فأكثر 10
 %100 74 المجموع 
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الذكور، نسبه  االناث المشاركين في الدراسة أعلى من  ( أن نسبة  1يتضح من الجدول رقم )
، من جهة أخرى تشير اإلحصائية أن نسبة (%39.2) ونسبة الذكور%( 60.8حيث تقدر بنسبة )

%( وحاملي مؤهالت الماجستير وما 68.9المدراء حاملي المؤهالت الجامعية البكالوريوس بنسبة )
بنسبه  سنوات 10إلى  5من اسة في المدة %(، وتركزت خبرة أفراد عينة الدر 31.1أعلى )

(29.7 .)% 

 
تعد االستبانة " وسيلة من وسائل جمع المعلومات من خالل إجابة الفرد على األسئلة  أداة الدراسة:

يتم المتضمنة فيها، وتتم من خالل الكتابة أو وضع عالمة معينة في المكان المخصص"، وعادة ما  
بطرق مختلفة مثل الكتابة اليدوية، البريد العادي، البريد  اإلجابة عليها من قبل المستجيبين

: 2019والعتوم،  ليز المناإللكتروني، أجهزة الهواتف والحاسوب، أو من خالل المقابلة الشخصية )
بإعداد أداة الدراسة بعد الرجوع  الباحثقام الحالية من أجل تحقيق أهداف الدراسة (.  و 142-143
(، cheney,1982مثل ) ،السابقة التي بحثت في مجال التماثل التنظيمياألدبيات والدراسات إلى 

 (،2018(، )الكعبي،2016(، الشواورة،2014(، )العموش،2008(، )البشابشة،2005)الصرايرة،
مجاالت رئيسة، وكل مجال ثة ال( فقرة بعد التحكيم، موزعة على ث23حيث تكونت االستبانة من )

وعدد فقرات كل منها ونسبتها  الثالثة( يوضح المجاالت 2الجدول )يندرج تحته عدد من الفقرات. و 
 المئوية.

 ( 2جدول رقم )
 التوزيع النسبي لفقرات الدراسة حسب محاورها

 

 

 

 

 

 

 

 
 )%(النسبة المئوية  عدد الفقرات المحور م

 34.8 8 الوالء 1
 30.4 7 التشابه 2
 34.8 8 االنتماء 3

 %100 23 المحور الكلي 
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للتحقق من صدق األداة قام الباحث بعرضها إلى مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة  داة:األصدق 
( محكم ا من أعضاء هيئة التدريس 10والتخصص في مجال اإلدارة التربوية، حيث بلغ عددهم )

العاملين في بعض المؤسسات التعليمية من داخل السلطنة مثل جامعة نزوى، وجامعة صحار، 
وكذلك من جامعة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية. حيث أبدى  قابوس،وجامعة السلطان 

المحكمين مالحظاتهم ومقترحاتهم سواء من حيث الحذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة أو التدقيق 
ومالئمة لقياس أبعاد التماثل اللغوي، وبعد إجراء التعديالت المطلوبة أصبحت األداة جاهزة للتطبيق  

  التنظيمي. 

 

الستخراج معامل الثبات ألداة الدراسة بشكل قام الباحث استخدام معامل ألفا كرونباخ،  األداة:بات ث
خارج عن نطاق عينة الدراسة األصلية، ونتائج الدول  (30، حيث تم تطبيق األداة على عينة )عام 

 ( توضح ذلك.3رقم )

 (3جدول رقم )
 والمحور الكليمعامالت الثبات لمحاور الدراسة 

 

 

 

 

 

 

( وتراوحت معامالت ثبات 0.950الجدول أعاله تمتع االستبانة بمعامل ثبات عالي بلغ )يتضح من  
 (. 0.932لىإ 0.822محاور الدراسة بين )

 

 

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور م

 0.831 8 الوالء 1

 0.822 7 التشابه 2

 0.932 8 االنتماء 3

 0.950 23 المحور الكلي
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 حصائية المعالجات اإل

( مع استخدام بعض SPSSتم إدخال البيانات المتحصل عليها من المستجيبين في برنامج )
اإلجابات التوزيعات التكرارية، والنسب المئوية للتعرف على تكرارات  المعالجات اإلحصائية وهي:

-المعياري   الحسابي واالنحراف  المتوسط-الثبات  كرونباخ لحساب معامل  ألفا-الدراسةلدى أفراد عينة  
اختبار تحليل التباين  -الدراسة )ت( لدراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة  اختبار

 لدراسة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة. One way ANOVAاألحادي 

كل الدراسة فقد تم تصنيفها وفقا ألسئلة الدراسة بحيث تمت اإلجابة عن  تسهيال لعرض نتائج  
المعيار ليكرت   سؤال على حده، وفيما يلي عرض لتلك النتائج والبيانات اإلحصائية المتعلقة بها وفقا

( ومن ثم تقسيمه 2=1-3تحديد طول الخاليا، وتم حساب المدى )الثالثي لتفسير النتائج، حيث تم 
إضافة  (، وبعد ذلك تم0.66=3÷2يمة في المقياس للحصول على طول الخلية أي )على أكبر ق

( يوضح 4لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية والجدول رقم )  هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وذلك
 ذلك.

 (4جدول رقم )
 الحدود الدنيا والعليا لمقياس ليكرت الثالثي

 ل الخلية(المتوسط الحسابي )طو  درجة الموافقة

 1.66قل من إلى أ 1من  منخفضة

 2.33من قل الى أ 1.66من  متوسطة

 3الى  2.33من  عالية
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 نتائج الدراسة 

ما مستوى التماثل التنظيمي لدى مديري النتائج المتعلقة باإلجابة على سؤال الدراسة األول )أواًل:  
 بمحافظة الظاهرة في سلطنة ُعمان(.مدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي 

فات المعيارية لمحاور الدراسة الثالثة ( المتوسطات الحسابية واالنحرا5يوضح الجدول رقم )
 مرتبة ترتيبا تنازليا حسب المحور األكبر قيمة بالمتوسط الحسابي.

 (5جدول رقم )
 ة الثالثةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراس

 المحور م الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة الموافقة

 عالية 0.41089 2.3941 الوالء 1 1

 متوسطة 0.53342 2.2814 االنتماء 2 2

 متوسطة 0.41390 2.2344 التشابه 3 3

 متوسطة 0.43164 2.3063 المحور الكلي

“يمتلك متوسط حسابي أكبر عن  الوالء( أن المحور االول " 5ويتضح من الجدول رقم )
وتراوحت المتوسطات  (.0.41089ي )( واالنحراف المعيار 2.3941المحاور األخرى ويبلغ )
 بمستوى درجة الموافقة "متوسطة"( 2.3941إلى  2.2344بين ) الثالثةالحسابية لمحاور الدراسة 

ولمزيد من التعمق  (.0.53342الى  0.41089واالنحرافات المعيارية لها ) ما عدا المحور األول
  -لنحو االتي: في نتائج الدراسة وتفسيرها سوف يتم تناول كل محور على حده على ا

ان ( والءاللمحور الدراسة األول )( 6يتضح من نتائج الجدول رقم ): (الوالءاألول ) المحورأواًل: 
متوسطة، حيث تراوحت  ودرجات موافقةفقرات المحور تراوحت بين درجات موافقة مرتفعة 

(، 0.766ى إل 494.0( واالنحرافات المعيارية بين )2.63إلى 1.89المتوسطات الحسابية بين )
( على الرتبة استثنائّية لتحقيق أهداف المدرسة.أستعّد لبذل جهود  التي تنص على )  الثامنةنالت الفقرة  

( وبدرجة موافقة مرتفعة، في حين نالت الفقرة السادسة والتي 2.63األولى بمتوسط حسابي بلغ )
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لرتبة األخيرة بمتوسط ( على اأشعر بأّن المدرسة تحقق أهدافي وطموحاتي المهنّية.تنص على )
 ( وبدرجة موافقة متوسطة.1.89حسابي بلغ )

( تمتع جميع فقرات المحور بدرجة التشابه) فقرات المحور الثاني :الثاني )التشابه( المحورانًيا: ث
موافقة متوسطة ماعدا الفقرة الخامسة نالت درجة موافقة مرتفعة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية 

( 5الفقرة رقم )(، وحازت 0.718إلى  0.526( واالنحرافات المعيارية بين )2.39إلى  2.12بين )
على ). ُأراعي عند اتخاذ قراراتي النتائج السلبّية التي قد تؤثِّّر في سمعة المدرسةالتي تنص على )

( ، في 0.615( وانحراف معياري )2.39ومتوسط حسابي بلغ ) مرتفعةالرتبة األولى بدرجة موافقة 
و رقم   الزمالء في العمل.(  تتفق أفكاري بشكل كبير مع( والتي تنص على )3رقم )فقرتي    تيحين تأ

( أعيد تشكيل مفاهيمي الذاتية لتتوافق مع مفاهيم المدرسة التي أعمل بها( والتي تنص على )7)
  (.2.12ومتوسط حسابي يبلغ ) متوسطةعلى الرتبة األخيرة بالمحور بدرجة موافقة 

( نتائج تحليل فقرات المحور الثالث 8يوضح الجدول رقم ): ر الثالث )االنتماء(المحو ثالًثا: 
، حيث تشير النتائج إلى أن درجات الموافقة تراوحت بين المرتفعة والمتوسطة والمتوسطات )االنتماء(

(، نالت الفقرة رقم 0.774إلى    0.555( واالنحرافات المعيارية )2.47إلى  2.05الحسابية لها بين )
)أشعر حقًّا باالهتمام بمصير المدرسة التي أعمل فيها( على الرتبة األولى ( والتي تنص على 5)

(، في حين 0.555( واالنحراف المعياري )2.47وبدرجة موافقة مرتفعة وبلغ المتوسط الحسابي )
( والتي تنص على )سأستمر في العمل بالمدرسة بغض النظر عن قيمة الراتب 6حازت الفقرة رقم )

 (.0.774وانحراف معياري ) )  (2.05ة األخيرة بمتوسط حسابي بلغلشهري( على الرتبا

 

النتائج المتعلقة باإلجابة على سؤال الدراسة الثاني )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ثانيا: 
( في استجابات افراد عينة الدراسة من مديري المدارس تعزى إلى متغيرات 0.05عند مستوى )

 الخبرة(. مؤهل العلمي،النوع، ال

لإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث اختبار )ت( للعينات المستقلة مثل ما : أوال: متغير النوع
(، حيث يتضح من نتائج الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 9يوضحه الجدول رقم )

لكلي والمحورين المحور اق في استجابات أفراد عينة الدراسة في المحور الثالث، بينما توجد فرو 
 وهذه الفروق لصالح اإلناث حيث أن المتوسط الحسابي لهن أكبر من الذكور.األول والثاني، 
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 (9جدول رقم )
 ناثللكشف عن الفروق بين الذكور واإل ( للعينتين المستقلتينT-Testنتائج اختبار )

 العدد النوع المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مة قي
 )ت(

مستوى 
 الداللة

داللة 
)ت( 

 احصائيا

1 
- 40416. 2.2771 29 ذكر 

2.003 0.05 
دال  

 40166. 2.4694 45 أنثى إحصائيا

2 
- 39817. 2.0857 29 ذكر 

2.575 
0.012 

دال 
 39924. 2.3302 45 أنثى إحصائيا

3 
- 51826. 2.1552 29 ذكر 

1.663 
0.101 

غير دال 
 53282. 2.3627 45 أنثى إحصائيا

المحور 
 الكلي

- 42020. 2.1763 29 ذكر 
2.131 

.037 
دال 

 42242. 2.3900 45 أنثى إحصائيا
 

 : ثانيا: المؤهل

( تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة 10نتائج الجدول رقم )
اجستير فما أعلى( في المحور الكلي والمحورين األول وفقا لمتغير المؤهل العلمي )البكالوريوس، وم

يث أن المتوسط والثاني، في حين أنه هنالك فروق في المحور الثالث وهذه الفروق لصالح االناث ح
 الحسابي لهن أكبر من الذكور.
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  (10جدول رقم )
 المؤهالت العلمية( للعينتين المستقلتين للكشف عن الفروق بين T-Testنتائج اختبار )

 العدد  النوع المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة )ت( المعياري 

مستوى 
 الداللة 

داللة )ت(  
 احصائيا

1 
 بكالوريوس

51 2.3463 .42161 

-1.574 0.122 
دال   غير

ماجستير  إحصائيا
  فأعلى 

23 2.5000 .37310 

2 
 بكالوريوس

51 2.1860 .41527 

-1.534 

 
 

0.132 
دال   غير

ماجستير  إحصائيا
  فأعلى 

23 2.3416 .39884 

3 
 بكالوريوس

51 2.1975 .54229 -2.170 

.035 
دال  

ماجستير  إحصائيا
  فأعلى 

23 2.4674 .47257 

المحور  
 الكلي 

 بكالوريوس
51 2.2458 .43688 

-1.893 .065 
دال  غير 

ماجستير  إحصائيا
  فأعلى 

23 2.4405 .39639 

 

 نوات الخبرةثالثا: س

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة 11تبين نتائج الجدول رقم )
وفق ا لمتغير سنوات الخبرة في المحورين األول والثاني، في حين أنه هنالك فروق في المحور الثالث 

من  ه أكثرلسط الحسابي أن المتو  حيث) سنوات فأكثر 10(والمحور الكلي وهذه الفروق لصالح 
 .غيره 
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 (11جدول رقم )

 فراد عينة الدراسةسنوات الخبرة على استجابات أ ثرأ( حول ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين )

المحو
 ر

مصدر  
 التباين

مجموع 
 المربعات

متوسط  درجة الحرية 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة 

اتجاه 
 الداللة 

1 

بين 
 المجموعات

1.653 2 .826 5.498 
 

.006 

غير دال   
 احصائيا

داخل  
 المجموعات

10.672 71 .150 

  73 12.325 المجموع

2 

بين 
 المجموعات

1.730 2 .865 5.700 

 

.005 

غير دال   
 احصائيا

داخل  
 المجموعات

10.776 71 .152 

  73 12.506 المجموع

3 

بين 
 المجموعات

3.007 2 1.503 6.009 

 

.004 

  دال 
 احصائيا

داخل  
 المجموعات

17.765 71 .250 

  73 20.772 المجموع

المحو
ر 

 الكلي 

بين 
 المجموعات

1.982 2 .991 6.057 .004 

دال  
 احصائيا

داخل  
 المجموعات

11.618 71 .164 

  73 13.601 المجموع
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 مناقشة النتائج وتفسيرها: 

بة عن السؤال األول الذي نصه: ما مستوى التماثل التنظيمي أواًل؛ مناقشة النتائج المتعلقة باإلجا
 لدى ٌمديري مدارس التعليم األساسي وما بعد األساسي بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان؟ 

التماثل التنظيمي الثالثة بلغ  أن المتوسط العام ألبعاد الحالية الدراسة أشارت نتائج
ة الدراسة من مديري المدارس جاء بمستوى متوسط، (، وهذا يعني أن تصورات أفراد عين2.3063)

 يمي نجد أن بعد الوالء التنظيمي يأتي في المرتبة األولى،وبالرجوع إلى مستويات أبعاد التماثل التنظ
يشير إلى شعور أفراد عينة الدراسة  وهذا(، 2,3941وحصوله على متوسط حسابي مرتفع بلغ )

يشعرون بالفخر تجاهها، ولديهم الرغبة القوية واالستعداد بوالء قوي ومستمر تجاه مدارسهم، كما 
 أن مستقبلهم  تحقيق أهداف مدارسهم، حيث يعتبروالتسخير كافة امكانياتهم لبذل جهود كبيرة من أجل  

 لى الحديث اإليجابي عن مشاريع مدارسهممرتبط بمستقبل مدارسهم، مما يدفعهم إ الشخصي
اإليجابية،   على سمعتهابقدر اإلمكان  اد المجتمع المحيط، والمحافظة  خر بها بين أفر والتفا  وإنجازاتها،

 قدر اإلمكان. ومحاولة التضحية والدفاع عنها
(، أي 2.2814أما بعد التشابه التنظيمي يأتي في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي مقداره )

م للعمل على تحقيق أن هناك إدراك من أفراد عينة الدراسة لالهتمام بمنظماتهم، فضال عن سعيه
حيث يحرص مديري المدارس على تبني القرارات اإليجابية التي تسهم في تحقيق نتائج أهدافها، 

حسابي بلغ حيث حصل على متوسط  العضوية(،وأخير ا بعد االنتماء التنظيمي )جيدة للمدرسة. 
الدراسة تجاه  معطيات التحليل االحصائي إلى وجود انتماء لدى أفراد عينة وتشير ،(2.2344)

بعض الفقرات إلى متوسط حسابي مرتفع ومنها شعور مديري المدارس  مؤسساتهم، حيث أشارت
ع باالنتماء القوي تجاه مدارسهم، واالهتمام بمصير المدرسة، والحرص على تجاوز أي اختالف م

 .الزمالء أو العاملين بالمدرسة من أجل تحقيق المصلحة العامة للمدرسة
 عدة أسباب، منها عدم توافر مستوى مرتفع من التماثل التنظيمي إلى في يعزى السببو  

التي قد تشكل ضغوط ا كبيرة على مدير المدرسة، خاصة حينما ال   كثرة المهام والمسؤوليات اإلدارية
مثل  الجانب المادي إضافة إلىمدارس. الفي بعض  حالاليتوفر مساعد مدير مدرسة كما هو 

أو  توقف الترقيات الماليةلعالوات مع جهود ومهام اإلدارة المدرسية، كذلك الشعور بعدم تناسب ا
جميع العاملون في الميدان  اما زال يطالب به الحقيقية وهي من األمور التيتأخرها عن مواعيدها 

، يضاف إلى ذلك في مجال التقدم الوظيفي، كذلك بعض الغموض من معلمين وإداريين التربوي 
لمدارس، الرضا الوظيفي لمديري ا مما قد يؤثر في مستوى حيات اإلدارية، محدودية بعض الصال
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قة بين المدير/ المديرة والمدرسة، مما ينعكس سلبا على أدائهم العال ر فيوهذا بطبيعة الحال سيؤث
 .مدارسهم وأداء 

من جهة أخرى فإن وجود مستوى متوسط بشكل عام في مجال التماثل التنظيمي لدى أفراد 
واالرتباط يشير إلى وجود نوع من التوافق  وهذا  ، يدلل على وجود تماثل تنظيمي إيجابي،  لدراسةعينة ا

في تحقيق بعض والمدرسة، ويعد بحد ذاته عامل مهم  المديرة/النفسي واالجتماعي بين المدير
سلوكيات مثل االلتزام، والتعاون، واإلخالص، واألداء، و  التربوي  السلوكيات اإليجابية في بيئة العمل

 فاعلية المؤسسة التربوية.ة التنظيمية وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى زيادة كفاءة و المواطن
كما يأتي شعور مديري المدارس بمستوى متوسط من التماثل مع مدارسهم، إلى الشعور بأهمية 

اح لهم ولمؤسساتهم التماثل التنظيمي بوصفه من المواضيع السلوكية واإلدارية المهمة لتحقيق النج
 التربوية.

يد من مستوى تماثل األفراد مع ضافة إلى ما سبق، هناك بعض األسباب األخرى التي تز إ
المنافع والمكاسب المادية الحرص على االستقرار الوظيفي، واالقتناع بوجود بعض  مؤسساتهم، مثل 

، المكانة االجتماعيةب  الشعور  مثلعليها مديري المدارس من وظائفهم،، حيث يوالمعنوية التي يحصل  
أحد األسباب التي تدفع مديري المدارس ربوي، والتقدير واالحترام من جانب اآلخرين في الميدان الت

، يضاف إلى ذلك الجانب في العمل  والبقاء  في االستمرار  إلى التماثل واالرتباط مع مدارسهم والرغبة
على اإلخالص والتفاني في العمل، والذي يركز  زم الفرد منذ التنشئةالديني واألخالقي الذي يال

في مجتمعاتنا  المرغوبة والمحافظ عليها أو القيم اإليجابية الجوانبها من والتعاون، واألمانة وغير 
، تبين أن هناك اتجاهات إيجابية لمديري المدارس نحو وبناء  على ما سبقالعربية واإلسالمية. 

من التماثل التنظيمي يسمح لهم بأن يشكل نوع من الوالء متوسط مدارسهم من خالل وجود مستوى 
 مما يزيد من دافعيتهم للعمل واالهتمام بمدارسهم نحو تحقيق أهدافها. واالنتماء والتشابه، 

وتتفتق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسة ) 
Basara&Syory,2015( ودراسة العمري ،)جها أن درجة التماثل ( حيث أشارت نتائ2015

دن جاءت متوسطة، ودراسة غنام شمال األر التنظيمي لدى المشرفين التربويين في محافظات 
(، حيث جاء مستوى التماثل التنظيمي لدى الموظفين الحكوميين في مدينة أربد متوسط ا، 2016)

والتعليم بمحافظة  ( أن مستوى تماثل الموظفين في مديرية التربية2017ودراسة إبراهيم والقتبي )
حيث أشارت نتائجها أن مستوى  (،2018الظاهرة في سلطنة عمان متوسط ا، ودراسة المواضية )

التماثل التنظيمي لدى مديرات رياض األطفال في مديرية تربية الزرقاء جاء بدرجة متوسطة. من 
(، والبشابشة 2008)  جهة أخرى تختلف نتائج هذه الدراسة مع عدد من الدراسات مثل دراسة الصرايرة 
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(، 2014(، والطراونة )2013اليمه ) (، والفتالوي وعبد2009(، والسعود والصرايرة )2008)
 (. 2019(، وعثماني )2017(، والجنابي )2016(، والسنباني والزهراء )2014والعموش )

 
ية عند النتائج المتعلقة باإلجابة على سؤال الدراسة الثاني )هل توجد فروق ذات داللة إحصائ

 )النوعتعزى إلى متغيرات ( في استجابات أفراد عينة الدراسة من مديري المدارس 0.05مستوى )
 الخبرة(. سنوات االجتماعي، المؤهل العلمي،

 أواًل: النوع االجتماعي

( عدم وجود فروق ذات داللة 9أشارت نتائج التحليالت اإلحصائية وفق الجدول رقم )
، بينما توجد فروق )االنتماء التنظيمي(  د عينة الدراسة في المحور الثالثإحصائية بين استجابات أفرا

هذه الفروق )التشابه التنظيمي(، وأن  الثانياألول )الوالء التنظيمي(، و في المحور الكلي والمحورين 
وهذا  .المتوسط الحسابي للذكورلصالح اإلناث حيث أن المتوسط الحسابي لهن أكبر من جاءت 

مدارسهن، ويرجع السبب في ذلك أن اإلناث يرون أن  ناث أكثر ارتباط ا أو تماثال  معيدلل أن اإل
هذه المهنة تشكل موضوع استقرار وظيفي لهن، وأنها األنسب مقارنة مع الوظائف األخرى بحكم أن 

، إضافة شعور المديرة بأنها تستمد مكانتها فقط بيئة العمل تتضمن في مجملها موظفات من اإلناث
جوانب العمل، بعض  ، وأنها تشعر بالرضا عن  كمديرة مدرسة  جتماعية من خالل موقعها الوظيفياال

الستمرار والبقاء في العمل، كما يدفعهن ا ورغبتهن فيوهذا يزيد من مستوى تماثلهن مع المدارس، 
سة وتتفق هذه نتيجة الدراتها. تحقيق أهداف المدرسة ورؤيالتماثل مع مدارسهن إلى  العمل على 

(، والتي أشارت بوجود فروق في مستوى التماثل 2016اني والزهراء )الحالية مع نتيجة دراسة السنب
التنظيمي لدى العاملين في الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في الجمهورية اليمنية لصالح اإلناث. 

(، 2014ة الطراونة )(، ودراس2008بينما تختلف مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسة البشابشة )
 (. 2017(، ودراسة إبراهيم والقتبي )2016(، ودراسة غنام )2014ش )ودراسة العمو 

 ثانًيا: المؤهل العلمي 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات 10تبين من خالل نتائج الجدول رقم )
المحور الكلي وماجستير فما أعلى( في  أفراد عينة الدراسة وفق ا لمتغير المؤهل العلمي )البكالوريوس،  

في  وهذا يعني أن ال تأثير للمؤهل العلمي في مستوى التماثل التنظيمي، والمحورين األول والثاني،
حيث أن المتوسط الحسابي   ،ناثفي المحور الثالث وهذه الفروق لصالح اإل  دالة  حين أنه هنالك فروق 
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ن المؤهل العلمي، إلى أ لكلي لمتغيرفي المحور اويعزي عدم وجود فروق  لهن أكبر من الذكور.
واحد بما  وتعليمي ظل نظام تربوي ف مؤهالتهم العلمية يخضعون تحت مديري المدارس على اختال

وثقافة تنظيمية متقاربة بحيث ال يوجد ما يشير من أن  فيه من قوانين وتشريعات وقرارات وزارية،
إضافة إلى إخضاعهم  نظيمي،ري المدارس للتماثل التهناك فجوة ملحوظة فيما يتعلق بإدراك مدي

واالرتقاء بمستوى األداء نفس البرامج التدريبية المهنية التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة اإلدارية، 
(، ودراسة 2014ئج بعض الدراسات مثل دراسة الطراونة )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتا لديهم.
( 2015ا تختلف نتائجها مع دراسة العمري )(، بينم2017م والقتبي )(، ودراسة إبراهي2016غنام )

لصالح حملة  المشرفين التربويين في محافظات شمال األردن وذلك حيث أشارت بوجود فروق لدى
 البكالوريوس والدبلوم العالي. 

 ثالثا: سنوات الخبرة

ائية بين ( عدم وجود فروق ذات داللة إحص11يتضح من خالل نتائج الجدول رقم )
استجابات أفراد عينة الدراسة وفق ا لمتغير سنوات الخبرة في المحورين األول والثاني، في حين أنه 

أن  حيث) سنوات فأكثر 10(هنالك فروق في المحور الثالث والمحور الكلي وهذه الفروق لصالح 
خبرة أكثر يكون  وهذا يعني أن األفراد الذين لديهم سنوات .من غيره  له أكثرلحسابي المتوسط ا

ارتباطهم بالمدرسة أكثر، خاصة مع ازدياد الفرد في عدد سنوات الخدمة والعمر، حيث تقل الرغبة 
لديه أو التفكير لالنتقال إلى وظيفة أو مؤسسة أخرى، لذا فكلما زادت مدة خدمة الفرد زاد مستوى 

وحاجات المؤسسة. وتتفق  وتوافقت أهدافه وحاجاته الشخصية مع أهدافالتماثل لديه مع مؤسسته 
 بزيادة يزيد للفرد التماثل مستوى   أن(، حيث أشارت إلى  2003هذه النتيجة مع نتيجة دراسة رشيد )

ة، كما تتفق مع نتائج بعض الدراسات التي بحثت في موضوع التماثل التنظيمي الخبر  سنوات عدد
(، من جهة أخرى 2019ي )(، ودراسة عثمان2016(، ودراسة غنام )2008مثل دراسة البشابشة )

(، 2014(، ودراسة العموش )2014تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسات الطراونة )
 (. 2017ودراسة إبراهيم والقتبي )
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 التوصيات:
ا إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، فإن الباحث يوصي المسؤولين في وزارة  استناد 

 لطنة عمان القيام باألعمال التالية: التربية والتعليم بس
بعض المفاهيم السلوكية الحديثة كمفهوم التماثل تعميق الوعي لدى مديري المدارس حول -1

دان التربوي، حيث يعد موضوع التماثل التنظيمي أحد ونشر ثقافته وسط الميالتنظيمي، 
جابية في بيئة العمل اإليز كثير من السلوكيات المتغيرات التنظيمية التي تسهم في تعزي

 كااللتزام واألداء والدافعية والرغبة في االستمرارية في العمل. 
القرارات التربوية منح إدارات المدارس المزيد من الصالحيات، وفرص المشاركة في اتخاذ -2

مما يؤدي إلى شعورهم باالهتمام من جانب المسؤولين، وهذا يدفعهم إلى االندماج واالرتباط 
 سهم والعمل على تحقيق أهدافها.مع مدار 

خالل نشر ثقافة   االهتمام بتعزيز العالقات اإلنسانية بين المسؤولين ومديري المدارس، من-3
ومناقشة  لدورية مما يتيح الفرصة لتبادل اآلراء والمقترحاتالعمل المشترك، وتنظيم اللقاءات ا

 األعمال التربوية بكل شفافية ووضوح.
أحد   ، حيث يعدالصراع التنظيمي  ومنها  التربوية في المؤسسات التعليميةالمشكالت    معالجة-4

 المتغيرات التي تؤثر في مستوى تماثل األفراد مع مؤسساتهم.أبرز 
 إلشباعلدى مديري المدارس  المادية والمعنوية نظام األجور والحوافزإجراء تطوير في -5

هم االجتماعية ومن ثم زيادة مستوى ، وهذا يعزز من مكانتاحتياجاتهم ورغباتهم المختلفة
 تماثلهم مع مدارسهم.

توفير نظام مسار وظيفي )تقدم وظيفي( واضح لدى مديري المدارس، مما يجعلهم يتفاعلون -6
 ويبذلون الجهود الممكنة من أجل تحقيق إنجازات تربوية وتعليمية لمدارسهم. مع مدارسهم 

في مجال العمل اإلداري أو المجاالت التربوية   تحفيز مديري المدارس المتميزين والمجيدين-7
وهذا يعزز من مستوى ارتباطهم  وأصحاب المبادرات التربوية، األخرى في المدرسة،

 الرغبة في البقاء واالستمرارية في العمل. ب لديهم شعوربمدارسهم، ويتولد 
ل البرامج التدريبية بتطوير مهارات مديري المدارس وتعزيز خبراتهم اإلدارية من خال  االهتمام -8

المهنية المستمرة، والمشاركة في المؤتمرات، والندوات، واللقاءات التربوية المختلفة، حيث 
المسؤولية، والقدرة على تقديم أداء جيد، مما يزيدهم ارتباطا تساعد هذه البرامج في الشعور ب

 وتماثال مع مدارسهم.
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التنظيمي لدي مديري المدارس ومساعديهم إجراء مزيد من المسوحات حول موضوع التماثل  -9
مع  في المحافظات التعليمية األخرى في السلطنة، لتشخيص مستوى تماثلهم التنظيمي

ببعض   وربطهالتنظيمي  تياجاتهم ورغباتهم، وكذلك دراسة التماثل  والتعرف على احمدارسهم،  
 التنظيمي. م المتغيرات التنظيمية مثل الهوية التنظيمية، دوران العمل، االلتزا

 
 

 المراجع:

 أواًل: المراجع العربية 

االستراتيجي خطط  تمتطلبات تطبيق ال(.  م 2010صالح. )، عصرية بنت ضاوي بن  السعدي-1
، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، في مرحلة التعليم العام بسلطنة عمان

 القاهرة.

ور اإلدارة المدرسية في تنمية قيم المواطنة لدى دم(. 2011، ثريا بنت أحمد. )البراشدية-2
ية العلوم واإلدارة، رسالة ماجستير غير منشورة، كل  طلبة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان،

 جامعة نزوى، سلطنة عمان.

مشكالت التخطيط االستراتيجي في مدارس (. م 2013سعود. )، علي بن سيف بن اليعربي-3
ماجستير غير منشورة، كلية  رسالة ظة شمال الشرقية بسلطنة عمان،التعليم األساسي بمحاف

 العلوم واإلدارة، جامعة نزوى، سلطنة عمان.

تطوير إدارة مدارس التعليم األساسي (.  م2012) سالم.، منى بنت محمد بن  األمبوسعيدية-4
ة العلوم رسالة ماجستير غير منشورة، كلي  في ضوء مدخل التخطيط االستراتيجي بسلطنة عمان،

 نة عمان.إلدارة، جامعة نزوى، سلطوا

معوقات تحقيق مديري المدارس لالنضباط م(.  2009)  سعيد.ميمونة بنت سالم بن    ،المنذرية-5
، كلية التربية، جامعة السلطان المدرسي لدى الطالب في سلطنة عمان من وجهة نظرهم

 قابوس، سلطنة عمان.



505 

واألمهات في تحسين جودة دور مجالس اآلباء  (.  م 2012، مسلم بن علي العبد. )المسهلي-6
مارس  6-4والمنعقد في الفترة من  التعليم، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة مجتمع ظفار التربوي 

 م، بجامعة ظفار، سلطنة عمان.2012

، صالحة، كاظم، علي، العاني، وجيهة، النبهاني، هالل، الهنائي، خالد والسكيتي، عيسان-7
عن الدوام الرسمي في ضوء بعض المتغيرات المعلمين العمانيين  سالم. أسباب غياب

 .21-1( ص 1( عدد )7المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد ) الديمغرافية،

درجة توافر أبعاد التماثل التنظيمي م(.  2017، حسام الدين والقتبي، محمد بن راشد. )إبراهيم-8
مجلة  بمحافظة الظاهرة في سلطنة عمان.بية والتعليم لدى العاملين في المديرية العامة للتر 

 .145-125( ص 15الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع، العدد )

أثر العدالة التنظيمية في بلورة التماثل التنظيمي م(.  2008، سامر عبد المجيد. )البشابشة-9
(، 4األعمال، المجلد )نية في إدارة  دراسة ميدانية، المجلة األرد  ألردنية العامة:ا  في المؤسسات  

 461-427 ، ص(4العدد )

درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في عمان م(. 2013، خلود فواز. )الزعبي-10
. رسالة العاصمة ألبعاد القيادة التحويلية وعالقتها بالتماثل التنظيمي من وجهة نظر المعلمين

 .95-1التربوية، جامعة الشرق األوسط، ص وم ماجستير. قسم العلوم االجتماعية، كلية العل

أثر التماثل التنظيمي في دافعية العمل لدى وزارة التربية م(.  2016، طه سالم. )الشواورة -11
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات  والتعليم األردنية في مديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك.

 .141-120( ص 1) ( العدد24االقتصادية واإلدارية، المجلد )

التماثل التنظيمي ألعضاء الهيئات التدريسية م(. 2005، خالد أحمد سالمة. )الصرايرة -12
. رسالة دكتوراه، في الجامعات األردنية الرسمية وعالقته بشعورهم باألمن وبأدائهم الوظيفي

 .161-1كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان العربية، األردن، ص 

التماثل التنظيمي لدى أعضاء الهيئات م(. 2009، راتب والصرايرة، خالد احمد. )عودالس-13
، دراسات العلوم التربوية. التدريسية في الجامعات األردنية الرسمية وعالقته بأدائهم الوظيفي

 .204-186(، ملحق ص 36المجلد )
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هيئة التدريس  أعضاء التماثل التنظيمي لدىم(. 2016. تركي بن كديميس. )العتيبي-14
( جامعة القصيم، 3( العدد )9. مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد )بجامعة الطائف
 .762-705السعودية، ص 

درجة ممارسة عمداء الكليات لمهارات االتصال  م(.2014، آية خالد محمد. )العموش-15
في الجامعات األردنية   لتدريساإلداري وعالقتها بمستوى التماثل التنظيمي لدى أعضاء هيئة ا

 .125-1. عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، الجامعة الهاشمية، األردن، ص الرسمية

أثر التماثل التنظيمي في االلتزام التنظيمي لدى  م(.2016، إسيل عبد الرحمن. )غنام -16
إلدارية، جامعة علوم ارسالة ماجستير، كلية االقتصاد والالموظفين الحكوميين في مدينة إربد. 

 .117-1اليرموك، األردن، ص 

دور م(. 2015، ميثاق هاتف وفاضل، عالء حسين وعبد اليمه، عادل مجيد. )الفتالوي -17
مجلة  االحترام الداخلي المدرك في التماثل التنظيمي بحث تحليلي في كليات جامعة كربالء،

 .69-38اإلدارة واالقتصاد، المجلد الثالث، العدد الحادي عشر، ص 

وعالقته التماثل التنظيمي    م(.2016، عامر عبد الوهاب والزهراء، مهديد فاطمة. )السنباني-18
دراسة ميدانية على الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في  بالمتغيرات الديموغرافية

 .84-66جلة إدارة األعمال والدراسات االقتصادية، العدد الثالث ص . مالجمهورية اليمنية

التماثل التنظيمي لدى المشرفين التربويين وعالقته بنظام م(. 2015، إسالم. )العمري -19
-1، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، عمادة الدراسات العليا، األردن، ص الحوافز المقدم لهم

156. 

التماثل التنظيمي لدى الهيئات التدريسية في الجامعات م(.  2008، خالد أحمد. )الصرايرة -20
 .161 -119، األردن، ص 51مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد  ردنية العامة،األ

أثر التماثل التنظيمي في سلوك المواطنة م(. 2014، مروان عقل حمود. )الطراونة-21
رسالة -دراسة تطبيقية – ردنية من وجهة نظر العاملينالتنظيمية في المؤسسات العامة األ

 جامعة مؤتة، األردن. عليا،ماجستير، عمادة الدراسات ال
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