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  ملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف عن مستوى التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة في 

المؤسسة الجزائریة ، و إعتمدت الطالبة الباحثة على المنهج الوصفي بأسلوب المقارنة بین 

و الثانیة خدمیة تمثلت في -بسكرة  -منظمتین األولى تجاریة تمثلت في مدیریة سونلغاز

عامال مقسمة بالتساوي  150وتكونت عینة الدراسة من  –بسكرة  –یة اإلدارة المحلیة للوال

ولجمع  ،بین المؤسستین ، إختیروا بالطریقة العشوائیة بإستخدام جدول األرقام العشوائیة

البیانات إستخدمت الطالبة الباحثة أداة تمثلت في مقیاس التماثل التنظیمي الذي صممه 

  . فقرة ) 33(رته النهائیة من وتكون في صو  Cheney , 1982)(تشیني 

و إختبار ) ت ( وخضعت الدراسة لألسلوب اإلحصائي المتمثل في إختبار 

  .سمرنوف  –كولمجروف 

  :ولقد كشفت الدراسة على النتائج التالیة 

 .یوجد مستوى مرتفع للتماثل لدى الموارد البشریة مع المنظمة -

 .مع الوظیفةیوجد مستوى مرتفع للتماثل لدى الموارد البشریة  -

بین مستویات التماثل   )α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى  -

  ).خدمیة، تجاریة(التنظیمي لدى الموارد البشریة في المنظمة تعزى لمتغیر نوع المنظمة 
 



Résumé 

 

Le but de l’étude est de définir le niveau de l’identification 

organisationnelle chez les ressources humaines dans l’entreprise algérienne, 

l’étudiante chercheuse est basée sur la méthode descriptive avec un style de la 

comparaison entre deux entreprise, la première commerciale présentée par 

« Sonelgaz » Biskra et la deuxième administrative représentée par 

« l’administration locale de la Wilaya de Biskra » , l’échantillon de l’étude de 

150 ouvriers divisée par égalité entre les deux entreprise. 

 

Le choix est par le hasard avec la pratique d’un tableau de numéro par le 

hasard (pour rassembler les échantillons). L’étudiante a utilisé un outil qui se 

présente par la mesure de l’identification organisationnelle élaboré par 

« Cheney, 1982 », et dans son image finale, il y a « 33 » paragraphes. 

 

L’étude est basée sur la statistique qui se représente sous des choix. 

L’étude a donné les résultats suivants : 

- Il existe un niveau élevé à l’identification organisationnelle chez les 

ressources humaines avec l’emploi. 

- Il n’existe pas des différenciations signifiantes statistique au niveau 

)α≥0.05(  entre les niveaux de l’identification organisationnelle chez les 

ressources humaines dans l’entreprise quelque soi entreprise 

administrative, commerciales. 



  ة ـــــــــــــــــدمـــــقــــم
  

إن المنظمات تعتمد على المورد البشري لتحقیق أهدافها و غایاتها ، ولزاما علیها 

البحث في سلوكه ومعرفة أسبابه و التنبؤ به في حالة الوقوف عند أسبابه ، و السیطرة علیه 

و لهذا . ألنه یؤثر في أداء األفراد داخلهاو التحكم فیه من خالل التأثیر على المسببات  

السلوك العدید من المحددات و التي من بینها القیم و المعتقدات التي یحملها الفرد و التي 

تعتبر مجموعة الخصائص التي یمكن من خاللها التعرف على شيء " تعبر عن هویته التي 

: " حیث أنها تنطوي على كیان یسأل و لفهم هذه األشیاء علینا فهم الهویة أوال، " بشكل بین 

من خالل بطاقات و وثائق تمیزه عن غیره و هي تشیر إلى اسم أو مادة أو " من أنا ؟ 

التماثل یشیر إلى فعل أو عملیة غیر نهائیة تتغیر عبر وضع في فئة معینة، في المقابل فإن 

ر و مجموعة معینة، الزمن و السیاقات المختلفة یطور من خاللها الفرد روابط مع شخص آخ

      ).16- 15، ص ص 2003مازن فارس، (وحد معها یشعر بالت

و للتماثل دور كبیر في تحقیق الفرد أهدافه و أهداف منظمته، حیث أنه یزید من 

   درجة الوالء و انتماء الفرد إلى المنظمة و الجماعة و أعضائها داخلها من خالل التطابق

و التماثل مع المجموعات، و الذي یحفزه على العطاء العالي و یدفعه إلى العمل مع 

  .الجماعة كفریق واحد و بالتالي یشعره بالرضا و القناعة بالعمل

بإعداد  Cheney)(و نظرا ألهمیة موضوع التماثل التنظیمي قام الباحث تشیني 

  .استبانة له



و أعطتها وزنا، و فتحت باب البحث في سهلت الكثیر على الباحثین في دراساتهم 

تشهده هذا الموضوع خاصة و أن عملیة التماثل التنظیمي أصبحت ضرورة ملحة نظرا لما 

  .البیئة اإلداریة من تغیرات و تطورات

و لهذا ارتأینا أن یكون هذا البحث في هذا الموضوع من خالل دراسة اعتمدت 

في أربعة فصول موزعة ) خدمیة و تجاریة(ین المنهج الوصفي بأسلوب المقارنة بین منظمت

  :  على النحو التالي

اشكالیة الدراسة، و فرضیاتها و أسباب اختیار الموضوع الفصل األول و الذي احتوى 

  .و أهمیتها و أهدافها، و تحدید مفاهیم الدراسة، فالدراسات السابقة للموضوع

من خالل البحث في جذوره      )التماثل التنظیمي(أما الفصل الثاني فضّم المتغیر 

و التعریف به و تبیان أهمیته و أبعاده و المقارنة النظریة له، باإلضافة إلى العوامل 

  .المساعدة و المؤثرة فیه و أخیرا نتائجه

بعنوان إجراءات الدراسة المیدانیة تّم التطرق فیه إلى منهج   و الفصل الثالث 

  .األسالیب االحصائیة المستخدمةها و أخیرا مجاالت و مجتمع و عینة الدراسة و الدراســـة

ها في ج الدراسة واإلجابة عن تساؤالتنتائتّم فیه عرض و مناقشة   لرابعو الفصل ا

  .ضوء فرضیات الدراسة

ـــــت الدراســـــــو ختم ــــ ــــ ــــة بالمقترحـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــات و خاتمــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــقائمفة ــــــ ــــ ــــ ـــع     ة المراجــ ــــ ــــ ــــ ــ

ــــق ــــ   .و المالحــــ
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  :إشكالیـــــــة /1-1

أهدافها و تطلعاتها یرتبط بقدرة منظماتها على إنجاز  لعل نجاح الدول في تحقیق

المهام الموكلة لها على أحسن وجه خاصة في ظل التطورات األخیرة التي طرأت على العالم 

في الربع األخیر من القرن الماضي، حیث تتجه المنظمات الحدیثة التي تسعى إلى 

التنافسیة و التغیر السریع إلى إیجاد االستمرار و الدیمومة في البیئة العالمیة التي تتسم ب

میزات تمیزها عن غیرها لیكون لها فرصة الدخول في المنافسة و لتأخذ أكبر حصة في 

السوق، و لهذا أصبح من الضروري االهتمام بالتطویر و إعادة الترتیب داخل هذه 

ات لرفع المنظمات من خالل التغییر التنظیمي، هذا ما أدى إلى السعي المتزاید للمنظم

مستوى التماثل التنظیمي لموظفیها، و الذي یعد من أهم الموضوعات التي لقیت اهتماما 

ألن هذا الشعور عند : كبیرا من قبل الباحثین نظرا لما له من أهمیة كبیرة بالنسبة لها 

العاملین بالمنظمة یدفعهم للتصرف بمسؤولیة و یساعدهم على تحقیق أهدافها، مما یسهم في 

ب على المشكالت التي قد تتعرض لها المنظمة، و التماثل التنظیمي یمثل إصطالحا التغل

مطلقا غیر محسوس في ذاته، و یستدل علیه من خالل الظاهر أو اآلثار التي یتركها على 

  .الفرد و المنظمة

و بالرغم من حداثة مفهوم التماثل التنظیمي في المحیط اإلداري إال أن له جذور 

إلى الفكر اإلسالمي ، و قد حثت الشریعة اإلسالمیة المسلمین على أن یلتزموا متأصلة تعود 

ولتكن : " بقیم الوالء و اإلنتماء لألمة االسالمیة و لقیم الدین الحنیف و عمال بقوله تعالى 
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منكم أمة یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون 

  .  104آل عمران " 

ـــم، : " و عمال بقوله صلى اهللا علیه وسلم  ــــ ــــ ــــ ــــ إن اهللا ال ینظر إلى صوركم و أموالكــ

  .رواه مسلم". و لكن ینظر إلى قلوبكم و أعمالكم

و من ثّم فإن التماثل یشكل أساسا التجاهات و سلوكیات الموظفین و المحرك 

فردین أو أكثر ضمن هیكل تنظیمي،  األساسي ألي منظمة، و المنظمة هي عبارة عن تجمع

یسعون من خالله إلى تحقیق أهداف محددة، كما أنها عبارة عن مجموعة من األفراد ذوي 

األهداف المشتركة، فیختلف التماثل التنظیمي من عامل آلخر، و للتماثل التنظیمي ثالث 

و هي التي  المنظمة الخدمیة: مستویات، و إن المنظمة في حد ذاتها یوجد بها نوعین 

تهدف إلى تقدیم خدمات دون النظر إلى العائد المادي بشكل كبیر، و المنظمة الثانیة هي 

المنظمة االنتاجیة و هي مختلف المؤسسات التي تعمل على تحویل المواد الطبیعیة أساسا 

  .إلى منتوجات قابلة لالستعمال أو االستهالك النهائي أو الوسیط

  :في طرح التساؤل الرئیسي و تتمثل إشكالیة الدراسة 

 ما مستوى التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة في المؤسسة الجزائریة ؟ -

  :و یتفرع هذا التساؤل إلى التساؤالت التالیة 

 ما مستوى التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة مع المنظمة ؟   -1

 ما مستوى التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة مع الوظیفة ؟   -2



  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول 
 

6 
 

 باختالفالمنظمة في  مستوى التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریةهل یختلف " -3

 "؟  )خدمیة، تجاریة(نوع المنظمة 

  :الدراسة  ضیاتفر  /1-2

  : الفرضیة العامة 

 .البشریة في المؤسسة الجزائریةد لتماثل التنظیمي لدى الموار ل منخفض مستوى هناك -

  : الفرعیة  اتالفرضی

 .هناك مستوى منخفض للتماثل لدى الموارد البشریة مع المنظمة -1

 .وظیفةالبشریة مع ال دهناك مستوى منخفض للتماثل لدى الموار  -2

مســـتویات بـــین ) α≥0.05(توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة   -3
 نــــوع المنظمــــةتعــــزي لمتغیــــر  المنظمــــةفــــي  المــــوارد البشــــریةلــــدى التماثــــل التنظیمــــي 

 .)خدمیة، تجاریة(

  : أسباب اختیار الموضوع /1-3

یرتكز أي بحث علمي على جملة من الشروط و المبادئ العامة الختیاره تحدد بدورها 

سبب اختیار موضوع الدراسة بعینه دون سواه و نوجز أهم األسباب التي دفعت الطالبة 

  :الختیار الموضوع فیما یلي الباحثة 

مستویات التماثل التنظیمي لدى الموارد "الفائدة العلمیة للمشكلة إذ یعتبر موضوع  -

ذو أهمیة و فائدة علمیة لما تقدم الدراسة من " البشریة في المؤسسات التنظیمیة 
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وصف و مقارنة للظاهرة، و كذا لما له من عائد علمي قد یستفید منه األفراد و 

 .مات في االتصال المعرفي أو الفكري بینهماالمنظ

 .جدیة الموضوع فهو من المواضیع المستحدثة و المتجددة -

  : أهمیة الدراسة /1-4

إن أهمیة أي بحث علمي تتوقف على أهمیة الظاهرة التي یتم دراستها و على قیمتها 

  .العلمیة، و مما یمكن أن تحققه من نتائج یمكن االستفادة منها

 .تقدیم معلومات عملیة عن أهمیة و دینامیكیة عملیة التماثل التنظیميتساعد في  -

اإلستفادة من هذه الدراسة من خالل نتائجها التي توضح للمنظمات و األفراد أهمیة  -

 .عملیة التماثل بین أهدافها و أهداف العاملین بها

ثیر من كما تبرز أهمیة هذه الدراسة بكونها تبحث في موضوع جدید لم تتناوله الك -

الدراسات و األبحاث حیث ستشكل هذه الدراسة مصدرا للباحثین و الدارسین في هذا 

  .المجال

  : أهداف الدراسة /1-5

هدفت الدراسة إلى تعّرف مستویات التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة في 

  .المؤسسات الجزائریة، من خالل دراسة مقارنة بین مؤسستین خدماتیة و إنتاجیة

  : و انبثق عن هذا الهدف األهداف التالیة 

 .قیاس مستوى التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة مع المنظمة -1
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 .قیاس مستوى التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة مع الوظیفة -2

مســـتویات بـــین ) α≥0.05(فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة قیـــاس ال -3
 نــــوع المنظمــــةتعــــزي لمتغیــــر  المنظمــــةفــــي  المــــوارد البشــــریةلــــدى التماثــــل التنظیمــــي 

 .)خدمیة، تجاریة(

  :تحدید المفاهیم إجرائیا  /1-6

  : مستوى التماثل التنظیمي 

هو الدرجة التي یتحصل علیها الفرد المستجاب في استجابته لبنود المقیاس و الذي صنف 

  .ضعیف، متوسط، عالي: إلى ثالث مستویات 

  : الدراسات السابقة  /1-7

 الدراسات العربیة  :  

تحلیل : بعنوان الهویة التنظیمیة و التماثل التنظیمي  )2003(دراسة مازن رشید -1

 .للمفهوم و األبعاد السلوكیة لتطبیقاته

  : الدراسة أهداف 

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم الهویة التنظیمیة و التماثل التنظیمي، 

باإلضافة إلى الدراسة التطبیقیة للمفهومین من خالل استخدام المنهج الوصفي، و دراسة 

عالقة االرتباط بین تماثل أعضاء التدریس بجامعة الملك سعود مع األقسام األكادیمیة 

  .التي ینتمون إلیها مقارنة مع مستوى تماثلهم مع الجامعة إجماال
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العالقة بین عدد سنوات خدمة أعضاء هیئة و كذا محاولة التعرف على طبیعة 

  .التدریس في الجامعة مع مستوى تماثلهم

  :نتائج الدراسة 

أظهرت نتائج الدراسة أن التماثل مع الجامعة و األقسام كان قویا نسبیا، و إن كان 

التماثل مع األقسام أقوى منه مع الجامعة، و أن مستوى التماثل للفرد یزید بزیادة عدد 

  .لخبرةسنوات ا

  .أثر المشاركة في بلورة التماثل التنظیمي: بعنوان ) 2005(القرالة دراسة  -2

  : الدراسة أهداف 

 التنظیمي التماثل بلورة في المدركة و المرغوبة المشاركة أثر على للتعرف الدراسة هذه هدفت

 .الرسمیة األردنیة الجامعات في التدریس هیئة أعضاء لدى

 :الدراسة نتائج

 مستوى على المدركة المشاركة عن التدریس هیئة أعضاء تصورات نتائج الدراسة أن أظهرت

كما   جاءت بدرجة متوسطة ، و أن المشاركة المرغوبة جاءت بدرجة مرتقعة،  الكلیة و القسم

   مهم اثر المدركة و المرغوبة للمشاركة مرتفعة و أن  التنظیمي التماثلتصوراتهم حول   أن

  . في بلورة التماثل التنظیمي الكلیة و القسم من كل مستوى على إحصائیة داللة ذو و
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 التماثل بلورة في التنظیمیة العدالة أثربعنوان   )2008(دراسة سامر عبد المجید -3

 .األردنیة العامة المؤسسات في التنظیمي

  : الدراسة أهداف 

 في التنظیمي التماثل في التنظیمیة العدالة أثر تحلیل على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

الباحث المنهج الوصفي و اتباع  استخدم الدراسة أهداف ولتحقیق األردنیة، العامة المؤسسات

لمعالجة  SPSSو استعان بالرزمة اإلحصائیة ) Mael et Ashfortih  )1992 مقیاس 

 .مفردة  ( 919 )استبیانات البحث من خالل اختیار عینة بلغ تعدادها

  : الدراسة نتائج 

 العدالة بعد احتل فقد متوسطة، بدرجة جاءت التنظیمیة العدالة ألبعاد عاملینال تصورإن 

 . األخیرة المرتبة في التوزیعیة العدالة جاءت ثم األولى المرتبة اإلجرائیة

 التشابه بعد احتل وقد مرتفعة، بدرجة جاءت التنظیمي التماثل لمستوى العاملین تصورات نإ

  .التنظیمي الوالء بعد األخیرة المرتبة في وجاء األولى، المرتبة التنظیمي

  .التنظیمي التماثل في التنظیمیة العدالة ألبعاد إحصائیة داللة ذا أثًرا هناك أن
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 الهیئات أعضاء لدى التنظیمي التماثلبعنوان   )2009(دراسة السعود و الصرایرة  -4

 الوظیفي بأدائهم وعالقته الرسمیة ألردنیة الجامعات في التدریسیة

  : الدراسة أهداف 

 في التدریسیة الهیئات أعضاء لدى التنظیمي التماثل درجة تعرف إلى الدراسة هدفتوقد 

 تم و تحقیقا ألهداف الدراسة .الوظیفي بأدائهم عالقته وبیان الرسمیة، األردنیة الجامعات

 األداء استبانة و (Cheney, 1982)صممها  التي التنظیمي، التماثل استبانة : استخدام

 .الباحثان طورها التي الوظیفي

  : الدراسة نتائج

 إذ مرتفعة، كانت التدریسیة الهیئات أعضاء لدى التنظیمي التماثل درجة أنبینت النتائج 

 إذ مرتفًعا، كان أقسامهم رؤساء نظر وجهة من الوظیفي أداءهم وأن درجة ( 3.97 ) بلغت

 من كلٍّ  بین إحصائیة داللة ذات عالقة وجودكما تبین . .(5 )من درجة ( 3.78 ) بلغ

 عالقة وهي ،( 0.49 ) االرتباط معامل قیمة بلغت إذ الوظیفي واألداء التنظیمي التماثل

  .إحصائًیا دالة
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 الدراسات األجنبیة  : 
1 - Damien PETITJEAN 

 

La reconfiguration identitaire et ses mécanismes sous-jacents en contexte 
d’acquisition : le cas du rachat d’une entreprise locale par une entreprise 
internationale. MONTRÉAL  Mai 2012 

  :هدف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى فهم العملیة المستخدمة من قبل موظفي المنظمة المنقضة إلعادة 

الطریقة كانت استهداف أفراد قاعدة المنظمة لجمع مختلف  و بناء هویتهم،

  .   لهذه المنظمة و إعادة بناء هویتهم (perceptions)تصوراتهم

  :الدراسة نتائج 

أسفرت النتائج على نمذجة الظاهرة المالحظة و إظهار مختلف المراحل التي مر بها عمال 

لعبته إستراتجیة التكامل و الشعور  و تظهر أیضا الدور الهام الذي. هذه المنظمة المنقذة

  .   باالستمراریة و السیطرة في هذه العملیة من إعادة تشكیل الهویة
2 - Frédérique chédotel 

L'ambivalence de l'identification organisationnelle : « revue de littérature et 
piste de recherche ». Management & Avenir 2004/1 (n° 1), p. 59. France  

  :هدف الدراسة  

من خالل  ? Qui somme nousدراسة نظریة تهدف لإلجابة على سؤال من نحن ؟  

التعرف على الهویة االجتماعیة و المهنیة لألفراد في مجال اإلدارة، حیث افترض الباحث 

  .وجود تناقض بین الهویتین في تحدید مفهوم التماثل التنظیمي
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  :الدراسة نتائج 

كشفت الدراسة على المقاربة النفسیة الحدیثة في مجال التماثل االجتماعي في المنظمات    

و ذلك من خالل عملیة معرفیة سلوكیة تتدخل فیها جملة من المحددات و العوامل المؤثرة 

في تماثل األفراد، و التي تتصل بالهویة المكتسبة و االنتماء للجماعات األولیة، و انتهت 

لى مدى تأثیر درجة التماثل على هویات الممتهنین من خالل آلیات و أسالیب الدراسة إ

  .  إداریة متنوعة
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  : جذور مفهوم التماثل التنظیمي  /2-1

بالرغم من حداثة مفهوم التماثل التنظیمي إال أن جذوره ترجع إلى بدایات الفكر 

، و السیاسي و النفسي و اإلداري ، حیث أعتبر التماثل أحد األركان  اإلسالمي

الرئیسیة للدعوة االسالمیة ، بحیث یجب على المسلم تبني أهداف هذا الدین الحنیف 

و قیمه ، و أن تكون جزء منه ، و أن تتوحد مع أهدافه الشخصیة ، و هذا یكون 

، و أن یتماثل لما أنزل اهللا تعالى بااللتزام و الرضا بشرع اهللا دون شروط أو قیود 

من أحكام العقیدة االسالمیة و األخالق و العبادات و المعامالت في القرآن الكریم و 

  .)42، ص  2010الصرایرة ، (السنة النبویة الشریفة 

أول '' وقد تبنى الزویل المصطلح من ألوب التحلیل النفسي لفروید الذي عرفه بأنه 

حیث حاول الزویل إیجاد . ''عاطفیة لشخص مع شخص آخر تعبیر عن الروابط ال

صلة بین الدوافع الشخصیة التي غالبا ما تكون ال شعوریة ، و بین التماثل مع 

  .الشخصیات العامة ، و السلطة و القضایا المختلفة

و استخدام مصطلح التماثل لیعني التوحد و االتحاد للشخص مع شخص آخر ، أو 

هر العدید من الكتاب اآلخرین تأثرهم باستخدام الزویل لمصطلح و قد أظ .فكرة معینة

  .)20، ص  2003مازن فارس ، ( التماثل
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  : نظریة الهویة االجتماعیة  أما

فإن لمفهوم ) Tajfel and Turner , 1979(حسب هنري تاجفیل و جون تیرنز 

تاجفیل حیث یعرف .التماثل التنظیمي جذور راسخة في نظریة الهویة االجتماعیة

)Tajfel,1978 ( ذلك الجانب من مفهوم الذات الذي '' : بأنها  االجتماعیةالهویة

ینشأ من معرفة الفرد بعضویته في مجموعة أو مجموعات إجتماعیة معینة ، و من 

  .''األهمیة النفسیة المتصلة بتلك العضویة 

ى أساس و تبین هذه النظریة أن األفراد ال یرتبطون ببعضهم البعض كأفراد عل

عالقات ثنائیة مستقلة بین فرد و آخر بل إن المجموعة اإلجتماعیة التي ینتمي إلیها 

و من ثم فإن الهویة  .الشخص تحدد طبیعة العالقات و التفاعالت بین األفراد

،  2003مازن فارس ، (اإلجتماعیة تشكل ركیزة أساسیة التجاهات الفرد و سلوكه 

  .)21ص

  : و تتضمن هذه النظریة ثالثة محاور هي 

إننا نصنف األشیاء و نرتبها لنفهمها و لنفهم البیئة اإلجتماعیة : التصنیف  -1

جامعة ، مدرسة (المحیطة ، فقد یكون التصنیف على أساس االنتماء لمنظمة معینة 

    ، أو مهني ) مسلم ، مسیحي ، یهودي(، أو إنتماء دیني ) ...نادي،، منظمة ، 

، أو عرقي ، أو عمري أو سیاسي أو ...) أستاذ ، طبیب ، مهندس ، نجار ،   
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إن هذا ) Ashfort & Meal , 1989(غیر ذلك من التصنیفات ، حیث یرى 

  : التصنیف یؤثر في السلوك بثالث مجاالت و هي 

یختار األفراد النشاطات المنسجمة مع الجوانب المهمة في هویاتهم و من ثم  -

 .ن المنظمات التي تجسدهافهم یدعمو 

التماثل اإلجتماعي یؤثر في النتائج التي ترتبط بتكوین المجموعة من قیم  -

 .المجموعة و تماسكها ، و تعاون أعضائها

یعزز التماثل االجتماعي العوامل المؤدیة إلى حدوث التماثل من مكانة  -

 .المجموعة و تمیزها

ة معینة عندما یتماثل معها ، و بالتالي یشعر الفرد بانتمائه إلى مجموع: التماثل  -2

فهو یعرف ذاته من خالل إنتمائه و عضویته إلى المجموعة و أنه متمیز إلنتمائه ، 

یكونان ) الهویة الشخصیة(و هذا التمیز و التفرد ) الهویة اإلجتماعیة(فهذه العضویة 

  .جزئیة من ذاته بوصفه شخصا

ة أن اإلنسان ینظر إلى تحقیق ذاته و تكون عن فكر : المقارنة اإلجتماعیة  -3

ایجابیا ،و أن یقیم الشخص ذاته بالمقارنة مع األقران المشابهین له من مجموعته ، 

مثل أن یقیم و یقارن عامل بمنظمة نفسه مع زمیل له مماثل له بالرتبة ، و أن تقارن 

  .مصلحة الموارد البشریة نفسها بمصلحة أخرى ، و المنظمة مع منظمة أخرى 
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أما في حقل اإلدارة، فیتبین ذلك من خالل بیان العالقة بین تطور النظریات اإلداریة 

و التماثل التنظیمي، فالنظریة الكالسیكیة لم تولي اهتماما لتماثل العاملین ألهداف 

   ).45- 43صص ، 2010الصرایرة، (المنظمة 

االنسانیة و االجتماعیة حیث أنها لم تعطي اهتماما للفرد و أهملت و أغفلت الطبیعة 

ة و أهداف األفراد و عاملته كأنه آلة، و بذلك فهي تعمل على فصل أهداف المنظم

هذه النظریة أنها تستطیع تسییر األفراد و التحكم في سلوكهم  كما تفترض. الشخصیة

  .عن طریق الحوافز المادیة من خالل اإلغراءات المقدمة له

األساسیة لألفراد، بل ركزت على تحقیق األهداف و بالتالي فهي لم تعطي اهتماما 

الخاصة بالمنظمة، كما عملت على تحدید نطاق اإلشراف و التخطیط لكل مسؤول 

  .إداري في حین یقوم العاملون بالتنفیذ فقط

التي اهتمت بالجوانب النفسیة و المعنویة للعامل  العالقات اإلنسانیةأما مدرسة 

نسانیا له حاجاته و رغباته و میوله و اتجاهاته و مشاعره، باعتباره كائنا اجتماعیا و إ

كما أولت اهتماما كبیر للتنظیم الغیر الرسمي و تماسك الجماعة و شعور العامل 

كما أن له دورا مهما في مستوى التفاعل االجتماعي و من ثم باألمن من خاللها، 

  .درجة تحقیقهم لألهداف
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ومن هنا فإن عملیة التماثل التنظیمي تبلورت من خالل التشابه و اإلندماج و التوافق 

بین أهداف األفراد العاملین و أفراد المنظمة، و بالتالي تحقیق ما یصبوا إلیه الطرفان 

 من أهداف مشتركة و التوفیق بینهما للوصول إلى مستوى التماثل المطلوب بینهما 

زاد االهتمام في زیادة مستوى التماثل التنظیمي بین   النظریة السلوكیة و بظهور

، و ذلك لزیادة االهتمام بین أهداف الفرد و أهداف األفراد العاملین و منظمتهم 

أن القائد السلوكي )  Katz & Kahan , 1978" (كاتز و كاهان"فأكد . المنظمة

أهداف المنظمة التي یعملون  یمكن أن یحفز و یشجع اندماج أهداف األعضاء مع

  : فیها ، و یولد نوع من الوالء و التماثل للمنظمة من خالل

  اتخاذ القرارات  -

  تلبیة الحاجات النفسیة -

  غرس الثقة بالعاملین بدال من الرقابة المتشددة -

  تتیح فرض اإلبداع من خالل التصمیم المرن للعمل -

 ).47- 45، ص ص 2010الصرایرة، (تفویض السلطة و تنمیتها للعاملین  -

  : و في نظریة النظم 

مجموعة من العناصر تتفاعل فیما بینها بشكل ) المنظمة(و التي ترى أن النظام 

مستمر لتحقیق أهداف مشتركة و هذه النظریة ساهمت في تغییر نظرة العاملین إلى 

و األهداف المنظمة، من النظرة الجزئیة المحددة إلى النظرة الكلیة الشمولیة 
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المشتركة، حیث أن ألي منظمة كانت أهداف تسعى إلى بلوغها، وأن لألفراد كذلك 

أهداف یسعون إلى بلوغها قد تتفق أو تتعارض مع المنظمة و أهدافها، و هنا 

تفترض هذه النظریة أن على المدیر أو القائد االهتمام نحو األهداف العامة للمنظمة 

بإیجاد درجة  ،)40، ص 2012الوادي،(كامل من خالل رؤیة المؤسسة ككل مت

من التوافق بین األهداف، و بقدر ما یوحد الجهود و یوجهها إلى نحو األهداف كبیرة 

  ).48، ص 2010الصرایرة، (المشتركة، بقدر ما یتجه إلى التماثل بینهما 

و هي  ) D.Mac Gregor( نظریة الفلسفة اإلداریة لدوجالس ماك روجرو في 

و التي تسعى إلى إیجاد الظروف التنظیمیة المناسبة لیتحقق التكامل  )y(نظریة 

التجانس و التوافق بین أهداف العاملین و المنظمة، و للوصول إلى العامل الذي 

تتوافر فیه المواصفات التي یكون معها ممن یتماثل مع منظمته، أو ممن یكون لدیه 

  ).48، ص 2010الصرایرة، (منظمته أهداف استعداد للتماثل مع

وجود عدة خطوات یمكن معها التماثل ) y(ماكجروجر في نظریة  ما شارأو كما 

تاوریریت، (بین أهداف المنظمة و أهداف األفراد العاملین، و ذلك كما یأتي 

  .)40،41، ص ص 2009

 .تحدید و توضیح المستلزمات العامة للوظیفة  -1

 .ببرنامج زمنيتحدید األهداف الفرعیة من العامة و ربط تحقیقها  -2

 .متابعة في العملیة اإلداریة في آجالها المحددة -3
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 .تقییم النتائج المحققة لألهداف المطلوبة التي تّم التوصل إلیها -4

 نظریة اإلدارة باألهدافو هذه األبعاد تتفق مع األسس التي جاءت بها 

)Management by objective MBO (   و التي تمكن في االیجابیات التالیة:  

 .من تخطیط جید یحقق األهداف  حسین فعالیة اإلدارةت -

 .لتحقیق أهداف ناجحة ، ساهموا بالمشاركة فیهاجعل األفراد أكثر التزاما  -

 .رفع معنویات العاملین و إشباع حاجاتهم  -

نموذج )  william g.ouchi( أوتشي.لولیام ج   )z(نظریة ومع ظهور 

  :أسسها و سنلخص أهم لإلدارة الیابانیة الناجحة 

 توظیف دائم مدى الحیاة للعاملین -

بطئ التقییم و الترقیة لضمان استمراریة العطاء و التعاون المثمر بین  -

 .العاملین

 عدم التخصص المهني  -

 الرقابة الغیر مباشرة التي تتالءم مع طبیعة األعمال و الظروف المتغیرة -

 قرارات أفضلاعتماد أسلوب المشاركة في اتخاذ القرارات للوصول إلى  -

 تتمیز باالبداع و الفعالیة و االمالائة و العدالة -

ص ، 2009تاوریریت، (القیم المشتركة و المستمدة من العمل الجماعي  -

57(. 
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وتعد نظریة اإلدارة بوصفها عملیة اجتماعیة من أحدث النظریات التي تعتمد 

  . على معالجة السلوك االجتماعي للمنظمات

  : التماثل التنظیمي  تعریف /2-2

  :التعریف لغة 

بمعنى : و مصدرها َتَماُثل . أي َتَشاَبَه ، َتَطاَبقَ : و التماثل لغة جاء من الفعل َتَماَثَل 

شاَبَهه، كان ُیَماِثُل أستاذه في : الشْيَء : َتَشاُبه ، َتَطاُبق ، و َماَثَل َیَماِثُل ُمَماَثَلًة 

شبَّه به، ماثلُت أخي بأحد أصدقائي، و ال تكون :  فالنًا بفالن. العلم و اَلمْعرفة

الشیئان : المماثلة إّال بین المّتفَقْین، لوُنه كلونه، طعمه كطعمه، َتَماَثَل َیَتَماَثُل َتماُثًال 

/ و التماثل یعني اشتراك الموجوَدْین في جمیع الصفات . تماثل الرأیان/ تشاَبها: 

و التماثل في الحساب یعني تساوي / و العكس التماثل في المنطق هو عالقة الطرد 

، 2003ابن منظور، ( العددین، التماثل في البالغة ضرب من ضروب التشبیه 

  ).40، ص2010عن الصرایرة 

  :التعریف اصطالحا 

 العملیة تلك هو لـــــالتماث" أن) .Hall et al (1970 ,یرى هیل و آخرون 

ـــالت ـــــم  يـــ ــأه وتتطابق لـــــتتكام خاللها نــــ ـــ ــــ ـــم المنظمة دافـــ ــالف أهداف عـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   " ردـ

.(Damien PETIT JEAN, 2012) 
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 أن إلى فأشارا (Tompkins and Cheney,1985)ني وتشی تومبكنز أما  

 مع لتتوافق الذاتیة مفاهیمهم تشكیل یعیدون منظماتهم مع یتماثلون الذین الموظفین

السعود و ( فیها یعملون التي المنظمة في السائدة والقیم المفاهیم من مجموعة

 ).189، ص 2009الصرایرة ، 

أن التماثل  (Johnson, Johnson & Heimberg, 1999)وكما أشار 

داخلیا و خارجیا للموظفین العاملین، و تتم من خالل  اإلقناعها بعملیة یتم "هو 

اندماج رغبات العامل مع رغبات المنظمة، و ینتج عنها حالة من التماثل على 

  ). 8، ص2012الشمري، ( أساس اندماج الرغبات

 لمصیره العامل ربط" من خالل عملیة التماثل (Duncan, 2002) یصف و   

 العامل یعتبر هل :التالیة األسئلة خالل من ذلك ویتضح معینة، منظمة بمصیر

 إذا المنظمة العامل یمدح هل هو؟ یملكها التي األهداف نفس هي المنظمة أهداف

  ).436، ص 2008البشابشة، ( "؟ العمل خارج كان

إلى إعطاء المفهوم   (ELsbach & Bhattacharya, 2001)و یذهب 

على ) من خالل الفصل المعرفي(الذي عرّفه المعاكس للتماثل، فهو انعدام التماثل 

كما أنه رغبة أنه االنفصال المعرفي أو الفكري بین هویة الفرد و هویة المنظمة، 

  ).42، ص 2010الصرایرة، ( الفرد في إبعاد نفسه و فصلها عن تلك الهویة
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 (Leonard, Beauvais & scholl, 1995)هذا فعرفها ) Identity(أما الهویة 

أنها مجموعة من الخصائص  التي یمكن التعرف من خاللها على شيء : "على 

فهي تعّرف الطبیعة األساسیة لكل شيء، سواء أكان كیانا مادیا بشكل بین، 

و تتمثل بطاقة  موضوعیا أم بناءا ذهنیا ذاتیا، فهي تسأل من أنا ؟ ومن نحن ؟

العمل، و جواز السفر و رخصة  الهویة بالسیرة الذاتیة، و الهویة الشخصیة، و بطاقة

  ." الفرد بآخرین أو بمؤسسة السیاقة و قد تربط 

هي  (Leonard, Beauvais & scholl, 1995)كما أشار  و الهویة الشخصیة

مستقر بالتطابق و التفرد و الشعور باالرتیاح یعطي االستمراریة في أثناء شعور 

یر إلى اسم أو مادة أو وضع  في أوقات التغییر في الزمان و المكان، و الهویة تش

   ).42، ص2010رة یالصرا(فئة معینة 

مجموعة : " فإنه یكتب معرفا الهویة الشخصیة على أنها  (TAP, P)و أما 

الممیزات الجسمیة و النفسیة و المعنویة و القضائیة و االجتماعیة و الثقافیة التي 

و یقدم نفسه و یتعرف الناس علیه أو التي  یستطیع الفرد من خاللها أن یعرف نفسه

یشعر الفرد بأنه موجود كإنسان له جملة من األدوار و الوظائف و التي من خاللها 

یشعر بأنه مقبول و معترف به كما هو من طرف اآلخرین أو من طرف من خاللها 

  ).  89-88، ص ص 2009مسلم، ( "جماعته أو الثقافة التي ینتمي إلیها
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ذلك الجانب من : " هي ) Tajfel,1978(كما عرفها تاجفیل  االجتماعیةو الهویة 

مفهوم الذات الذي ینشأ من معرفة الفرد بعضویته في مجموعة أو مجموعات 

، 2010الصرایرة، (" ، و من األهمیة النفسیة المتصلة بتلك العضویةاجتماعیة معینة

   ).42ص

  :الفرق بین الهویة و التماثل  

و عندما نمیز الهویة عن التماثل نرى أن الهویة تشیر إلى إسم، أو مادة ، أو وضع 

یشیر إلى فعل أو عملیة غیر نهائیة " التماثل" ، و في المقابل فإن في فئة معینة 

تتغیر عبر الزمن و السیاقات المختلفة، یطور من خاللها الفرد روابط مع شخص 

فالتماثل هو الوسیلة األساسیة التي . حد معهاآخر أو مجموعة معینة، و یشعر بالتو 

و هو نزعة إنسانیة قویة لربط هویة الفرد بهویات . یتم من خاللها تشكیل الهویة

و أكبر، و أن یتماثل الفرد فهذا یعني أن یبنى جوانب من هویة معینة و یتقمصها، 

الشخص اختالفات ناقا، أو فهما، أو ارتباطا یتجاوز فیه عتا" تعني " یتماثل مع " أن 

      . )16، ص  2003مازن فارس ، ( لیجد مواطنا لأللتقاء مع آخر

  : أبعاد التماثل التنظیمي  /2-3

  : للتماثل التنظیمي ثالثة أبعاد تتمثل في 

یجمع الباحثون على أنه إدراك ذهني بالتوحد مع المنظمة یتضمن : الوالء  -1

استبطان القیم ، والنوایا السلوكیة و التأثیر االیجابي المتمثل لدى الفرد اتجاه المنظمة 
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و إستعداده لبذل الجهد ، و درجة االنسجام  ،) 30، ص  2000فارس ،  نماز(

        ، )150، ص  2011أحمد سلیمان ، (أهدافه و قیمه مع أهدافها و قیمها 

مدحت أبو (و رغبته في البقاء و االستمرار بتدعیمها و حرصه على االستمرار فیها 

من خالل مواالته لها و الحماس لتحقیق أهدافها و ، )168، ص 207النصر، 

، و هكذا فإن ) 430 -429، ص ص  2008البشابشة ، ( الدفاع عنها و دعمها

مة و قیمتها التي یشعر الفرد بالتزامه نحوها قد تكون مشتركة مع أهداف المنظ

منظمات أخرى ، و من ثم إذا كانت هناك دوافعه مناسبة فقد یكون الشخص مستعدا 

لتحویل والئه لمنظمة أخرى لها األهداف و القیم نفسها ، و لكن حیث یتماثل الفرد 

یة عند تركها ، و على هذا مع منظمة معینة ، یتملكه شعور ببعض الخسارة النفس

األساس فإن مفهوم الهویة هو مفهوم شامل ، بینما یعد الوالء أحد األبعاد التي تدخل 

مازن فارس، ( في تشكیل الهویة ، حیث أن الهویة تتكون من الوالءات و االنتماءات

  ).31-30، ص ص  2003

التشابه  )Dutton and Dukerich and Harquail,1994(یعرف : التشابه  -2

'' المعتقدات و القیم التنظیمیة األكثر تشابها لهم تشربهم األفراد و قبول '' على أنه 

فإذا كانت معتقدات المنظمة و قیمها غیر متناغمة مع معتقدات الفرد و قیمه فإن 

الفرد یشعر بقدر من التوتر الداخلي مع نفسه و مع المنظمة ، و في المقابل عندما 

بین ما یرى األفراد أنه ممیز و مركزي و مستمر بالنسبة للمنظمة  یكون هناك إنسجام
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مع مفهومهم لذاتهم فإنهم یدمجون الخصائص التنظیمیة التي یرون أنفسهم فیها مع 

           مفهومهم الذاتي عن أنفسهم ، و بذلك یرون هویتهم من خالل منظمتهم ،

     د لوجود خصائص و قیمو یصبحون ملتصقین نفسیا بها من خالل إدراك األفرا

ابشة ، شالب( و أهداف مشتركة مع األعضاء األخرین في المجموعة أو المنظمة

  .)430، ص  2008

 .و یتوقف مستوى التماثل على مدى التشابه الفرد و المجموعة التي ینتمي إلیها 

  ) Turner, Hagg, Oakes heicher and Wetherell )1987: فیشر 

ألن . أن یتماثل الناس مع مجموعة معینة كلما كانت مشابهة لهم حالمرجأنه من 

كما یقولون  .التماثل یعتمد على تصنیف الذات حسب التشابه مع اآلخرین في الفئة

  .''شبیه الشيء منجذب إلیه '' فإن 

كذلك فإن تماثل الفرد مع المجموعة یعتمد على مدى تشابه اإلهتمامات الشخصیة 

و األفراد یجدون أن الهویة . شطة التي تمارسها المجموعةللفرد لممارسة األن

التنظیمیة جذابة عندما تكون متوافقة مع مفهومهم الذاتي ، ألنها تتیح لهم الفرصة 

  .)45 - 44، ص ص   2003مازن فارس ، ( للتعبیر عن الذات

تعرف العضویة على أنها درجة مفهوم الفرد لذاته من حیث إرتباطه : العضویة  -3

    بالمنطقة و أنها إحساس باالنتماء و شعور بالغ بااللتصاق و الجاذبیة النفسیة، 

،  )30، ص  2008البشابشة ، (و تعریف الذات من خالل العضویة أن المنظمة 
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مایزهم الذاتي ، و بذلك فإنهم یتماثلون بقوة حیث یرى أن األفراد یهدفون إلى تأكید ت

كذلك فإن األفراد في . مع منظمات بها خصائص فریدة بالنسبة للمجموعات األخرى

تقویمهم لتقدیرهم الذاتي یمیلون إلى التماثل مع المنظمات لها مكانة إجتماعیة 

  .مرموقة ، أو جوانب إجتماعیة مرغوبة بالمقارنة مع المجموعات األخرى

هكذا فإن إدراك إختالف المجموعة من خالل المقارنات اإلجتماعیة بین و 

المجموعات ، الذي تحفزه الحاجة إلى تقدیر عال للذات ، یشكل الدافع النفسي 

لحدوث التماثل التنظیمي، و من الناحیة النظریة فإن األفراد الذین یستمدون تقدیرا 

لى إظهار مستویات عالیة من عالیا لذواتهم من عضویتهم التنظیمیة یجنحون إ

التماثل و تقدیر الذات الجمعي یقوي التماثل ، ألن العضویة تمكن األفراد من تعریف 

  .أنفسهم من حیث الخصائص اإلیجابیة للمنظمة

  : لتماثل التنظیمي المقاربة النظریة ل /2-4

  : التنظیمي للتماثل الكالسیكیة النظریات /2-4-1

 : االجتماعیة نظریة الهویة  -  1

الكیفیة التي ینظر فیها الفرد تدرس االجتماعیة  الهویةنظریة إن  Tajfelحسب 

 أن التجریبیة بحوثهال  خاللعضویته في مجموعة اجتماعیة، و قد اكتشف فریقه 

في حالة عدم  حتى باالنتماء یخلق شعور معینة مجموعة  في شخص تعیین مجرد
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 ). Turner )1985 و هذا ما أكده . أعضائهابین  اعتمادیة أو قویة وجود قیادة

.(F.chédotél,2004,p14)   

ذلك الجانب من مفهوم الذات الذي ینشأ : "هي ) Tajfel,1978(كما عرفها تاجفیل  

من معرفة الفرد بعضویته في مجموعة أو مجموعات اجتماعیة معینة، و من األهمیة 

  ).  42،ص2010الصرایرة، (".النفسیة المتصلة بتلك العضویة

 ، كأفراد البعض یبعضهم یرتبطون ال األفراد أن االجتماعیة الهویة نظریة  تبّین و

 التي االجتماعیة المجموعة إن بل ، آخر و فرد بین الثنائیة العالقات على أساس

األفراد، و من ثم فإن  بین التفاعالت و العالقات طبیعة تحدد الشخص ینتمي إلیها

و یحدث هذا عندما تكون . الهویة االجتماعیة ركیزة التجاهات الفرد و سلوكه 

وبذلك فإن . عضویة المجموعة مستنبطة داخل الفرد و جزءا هاما من مفهومه لذاته

نظریة الهویة االجتماعیة توفر إطار مهم لفهم األسس النفسیة للعالقات بین 

، "من أنا؟: "كذلك فإنها تقدم إجابة جزئیة للسؤال. جتماعيالمجموعات و الصراع اال

  ). 21 ص ، 2003فارس ،مازن (" نحن"تعكس " أنا " حیث 

 : االجتماعي التصنیف نظریة  -2

عمقت مفهوم عملیة التصنیف ) 1987، 1985تیرنر، (نظریة تصنیف االجتماعیة 

كأعضاء في جماعة اجتماعیة من خالل المفاهیم  األفرادتعتمد على وضع التي 
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على سبیل " (من أنا؟"الذاتیة التي سكوننها على أنفسهم، لالجابة على السؤال 

  ). ،  مسؤول إداريربة بیتالمثال، 

 مكان في معین موقف حسب تحدیدها الذاتیة یمكن المفاهیم في االختالفات أن كما

 اجتماعیة فئات تعتبر (ماعاتمختلف الج إلى الشخص یتجه حیث ، العمل

 النموذج عن مختلفة أو هي مماثلة مدى أي إلى لتقییم إلیها ینتمي التي ،)مختلفة

 وتعتبر األفراد قبل من ما تتجسد غالبا والتي لالنتماء ممیزة عالمات تتوافر التي

  .لالنتماء نموذجیة شروط

مفهوم  على یرتكز النموذج هذا أن یبینان) Terry et Hoggo )2000الباحثان   

یظهر  و ، المهني التوظیف خالل من تحدیدها تم التي الجماعة مع لیتناسب الذات

  .النشاطات و المهنیة المواقف و التصور سلوكات خالل من المنظمات في النموذج

.(Chédotel.F 2004.P15 ) 

 : االجتماعي للتماثل المختلفة الدرجات نظریة  -3

عمل  جذابة بما فیه الكفایة من قبل األفراد، ما یجعله تعتبر المنظمة  جماعة 

یصر  و )المنظمات في االجتماعي لتماثل كسِّمة ( الجماعة مع یتماثل یتعایش أو

TCS على یتم ال التصنیف أن حیث ، ثابتة غیر التصنیف هذا نتیجة مثل أن 

 من یجعل ما ، الفرد یعایشها التي الظروف حسب بل ، فحسب جماعة العمل أساس

 سیاق في المنظمة بها تمر التي التجارب إلى إضافة ، تنفیر أو محل جذب الجماعة
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 یجعل ما الصراع أو االنتماء حیث من العمل جماعة على مدى تأثریها و العمل

 Dukerichیؤكد  كما .الجماعة أداء على االنتماء تأثیر درجة بصدد دراسة الباحثین

   إلیها، ینتمي المجموعة التي مع أكثر یتماثل فرد كل أن إلى  ( 2002 )آخرون و

  المجموعة، تعرف بها التي الصفات الجماعة إذا دمجت أقوى یصبح التماثل هذا و 

        التوافق المهني في یساهم ما " الهویة على التماثل درجة خالل  تأثیر من و 

  Chédotel.F. 2004.P 16)( . للفرد و االجتماعي

  : التنظیمي لتماثل الحدیثة النظریات /2-4-2

 : الوظیفیة النظریة -1

جویا، (وفقا لتطبیق قوانین مماثلة  حي ككائن الوظیفیة تّشبه التنظیم النظریة

 عناصره مختلف بین التعاون و االنسجام و التوازن مفهوم تأكید حیث ، من )1998

 من المنظمة معها تتماثل التي و لتنظیم، المشابهة للقوانین وفقا ، الوظیفیة ألداء

 خالل ) Albert et Whetten(أبحاث  خالل من و ، أعضائها عضویة حیث

 نسقي وظیفي إطار  ضمن التماثل مفهوم لتحدید سعت التي و األخیرة، السنوات

 القواعد المنظمة وفق ثقافة في اندماجهم و األفراد، دخول كیفیة تحلیل على یساعد

 فعالیة خالل من المقاربة هذه في التحكم یمكن و ، لعضویتهم اختیارها تم التي

  .Chédotel.F. 2004.P 61)(المنظمات  إدارة في القیادة

  



 الجانب النظري: الفصل الثاني 

32 
 

 :البنائیة النظریة  -2

یعتقد منظروا هذا النموذج أن  ، الهویة مفهوم تحلیل التیار یعتمد على هذا

 جویا،(السلطة الهویة هي مجرد وهم ، أو فكرة مجردة ابتكرت لتحقیق أهداف 

 حیث من مركب مفهوم هي التنظیمیة الهویة أن تفترض المقاربة هذه ).1998

،  متعددة مجزأة ، غامضة ، : أنها حیث من مفاهیمها تعدد في حیث تتجسد المعنى

 وفق ، للفرد االجتماعیة و الذاتیة الصورة وفق تتحدد أنها كما.  مرنة و  ، متناقضة

 المقاربة هذه  اإلعالم وسائل العولمة قوة وفق و المؤسسة في نظام االتصاالت

 التنظیمي التماثل مفهوم إلغاء إلى تمیل التي ،یةالتفسیر  المقاربة من طرف انتقدت

(Chédotel.F. 2004.P61)  .  

  : التفسیریة النظریة  -3

 األفراد تطویر یمنع ال هذا ، لكن التنظیمي للتماثل وجود ال أنه المقاربة تفترض

 طموحاتهم، و خبراتهم و تجاربهم حیث من الهویة عنوان تحت ، التماثل باستیعاب

 . (Giroux,2002)التماثالت  هذه بها التي بنیت الطریقة تحلیل حیث من یعني ما

 على النظریة هذه تؤكد الدینامیة والحیویة ، كما تحمل طابع التنظیمیة هذه التماثالت

 أجزاء التي تحدث بین مختلف المعقدة التفاعالت خالل التفاوض من أهمیة سلوك

 یتأسس على الذي ، للمنظمة النسبي االستقرار إلى الوصول بهدف المصلحة
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المقاربة  تشكك كما )البنائیة المقاربة موضوع نفس ( المفردة األحداث مالحظة

 .Chédotel.F. 2004.P 61)( المنظمات داخل إنتاج المعرفة صحة في التفسیریة
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  : التماثل التنظیمي أهمیة  /2-5

أن التماثل التنظیمي من السمات البارزة في هذا الوقت و ذلك "  مازن فارس"یعتبر 

وتبرز أهمیة التماثل التنظیمي . ما له أثر في أداء هذه المنظمات و العاملین فیها

  : فیما یأتي 

البدائل و اتخاذ القرارات تقدیم المصلحة على المصلحة الشخصیة عند تقییم  -1

 .الخاصة بالمنظمة

العمل على زیادة االلتزام و االنتظام و األداء و الدافعیة العالیة و الحد من  -2

 .الصراع و التناقض

تحسین مكانة المنظمة في المجتمع و إبراز میزتها التنافسیة بالمقارنة مع  -3

 .منافستها من المنظمات األخرى

للمنظمة للتطویر و التغییر بسهولة و یسر، لقناعتهم قبول العاملین المتمثلین  -4

 .بأنها تكون للمصلحة العامة

 .زیادة درجة الوالء و تفعیل التعاون بین العاملین في المنظمة -5

االرتباط النفسي بین العاملین كفریق عمل واحد و أن مصیرهم و َقَدرهم واحد  -6

 .و أن النجاح أو الفشل یؤثر فیهم جمیعا

العاملین بالرضا الوظیفي و القناعة بالعمل و بالتالي تحسین أدائهم َیْشِعُر     -7

 .و كفایتهم في أداء واجباتهم
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تبني الصورة االیجابیة للمنظمة و اإلیمان بها و إبراز جمیع الجوانب ذات  -8

  .)30، ص2013فواز الزعبي، (العالقة بهذا الجانب 

  : التماثل التنظیمي  تنمیة في ساعدةالعوامل الم /2-6

إن من أهم العوامل المساعدة في التكوین و تشكیل التماثل التنظیمي و التي تطرق 

  :إلیها العدید من الباحثین في كتابتهم 

 إشباع حاجات العاملین. 

 ــــالسی ــــ ــــــاسـ ــــ ــــ ــــ  ات ــ

  االجتماعیة المكانة 

 وضوح األهداف 

 الرضا الوظیفي 

 نظام الحوافز 

 بناء الثقة التنظیمیة 

 التطبیع التنظیمي 

 مشاركة العاملین في التنظیم 

 36- 31ص ، ص2013فواز الزعبي، (   أسلوب القیادة(. 
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  : العوامل المؤثرة في التماثل التنظیمي  /2-7

لخص  هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في مستوى التماثل التنظیمي، 

  : أهمها فیما یلي  )58 - 54، ص ص  2010الصرایرة ، (

          مجموعة اإلیدیولوجیات: تعرف الثقافة التنظیمیة : الثقافة التنظیمیة  -1

و الفلسفات و القیم و المعتقدات و االقتراحات و اإلتجاهات المشتركة و أنماط 

  .)14، ص  2006مرسي ، ( التوقعات التي تمیز األفراد في التنظیم

السلوكیة المقبولة ، و المعاییر و األهداف التنظیمیة ،  و بالتالي فهي تشمل األنماط

ونظم القیم و التكنولوجیا المستخدمة ، و كل العوامل لمنظمة ما عن غیرها من 

   المنظمات ، و هي نتائج تفاعل و إندماج لقیم الفرد و أهدافه مع أهداف المنظمة 

المستمر   لتوافق بینهماو قیمها بحیث تصبح أهدافا و قیما مشتركة توفر حالة من ا

الذي یسهل الوصول إلى مرحلة التماثل التنظیمي وهناك عالقة طردیة للثقافة 

  : التنظیمیة و التماثل التنظیمي ، و من وظائفها 

 شعور العاملین بوحدة هویتهم 

 الشعور بزیادة اإلنتماء و الوالء للمنظمة و تحسین العالقات بین العاملین. 

  للسیاسات و األحداث التي تجري في المنظمةالفهم الصحیح. 

  الدعم و المساندة الالزمة للقیم التنظیمیة التي تؤمن بها اإلدارة العلیا في

 .المنظمة
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  : جماعة العمل  -2

إلى أن الفرد یتأثر ) Arnold & Feldman, 1986(اشار أرنولد و فیلدمان 

الخصائص التي تملكها بالمجموعة المتماثلة مع المنظمة و ذلك مستمد من 

المجموعة و المتمثلة فیما یلي حجم المجموعة ، المكانة الممیزة للمنظمة التي تعمل 

  .بها المجموعة ، التشابه بین أفرادها ، التماسك فیما بینها

  :مدة الخدمة  -3

غالبا ما یكون هناك إرتباط نفسي و صداقة و عالقات إجتماعیة حمیمة بین الفرد و 

إذ أن الخدمة الطویلة تزید من . المنظمة التي یعمل فیها لمدة طویلة المجموعة و

خدمة والء و إنتماء الفرد للمنظمة ، وهناك عالقة طردیة بین مستوى التماثل و مدة ال

  ).2005(القرالة كما بینته دراسة 

  : اإلتصاالت التنظیمیة  -4

ر ، إذ أنها تساعد إن عملیة اإلتصال تعني تبادل المعلومات بین شخصین أو أكث

العاملین على فهم أهداف المنظمة و واجباتها ، و التعاون فیما بینهم بطریقة بناءة 

من أجل تحقیق تلك األهداف ، الذي یحدث أثناء عملیة اإلتصال فكلما كانت قوات 

اإلتصال مفتوحة و المعلومات متدفقة عبرها ، كان الترابط و الصلة أقوى بین 

  .مةالعاملین و المنظ
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كما یشعر الفرد باألهمیة و المشاركة بشكل أكبر ، و من خالل تفهمه ألدوار 

اآلخرین ، مما یشجعه على التعاون و التنسیق ، و هذا بسبب رضاه عن المنظمة 

كما أن عملیة اإلتصال تزید من فرص تكوین عالقات إنسانیة سلیمة بین الرؤساء و 

أفكار العاملین و إتجاهاتهم في البیئة المرؤوسین فهي تساعد في تكوین و تعدیل 

 & Sass(ساس وكاناري الداخلیة و الخارجیة للمنظمة ، و هذا ما أثبتته دراسة 

Canary, 1991 ( . من خالل وجود عالقة قویة بین التماثل التنظیمي و اإلتصال

  .التنظیمي من حیث عدد مرات اإلتصال و مدى العمق في محتواه

  : التطویع اإلجتماعي و التنظیمي  -5

تعد عملیة التطویع من الطرق التي تعمل على إحداث التماثل ، فهي تهدف إلى 

تطویع العاملین ، و إلى تشكیل إتجاهات األفراد و سلوكهم و أفكارهم بالطریقة التي 

أو تخدم مساره المهني أو الوظیفي من خالل إختیاره للمنظمة التي توفر له المجال 

المجاالت الوظیفیة التي تشبع حاجاته و تحقق له أهدافه ، و هذه العملیة هي إحدى 

الوسائل التي تعمل على إیجاد التماثل التنظیمي ما بین الفرد و المنظمة من خالل 

  .جعل الفرد في المنظمة ملتزما و منسجما مع أهدافها و مع المجموعات العاملة فیها
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  : ت اصنع القرار المشاركة في عملیة  -6

كلما زادت درجة مشاركة الفرد في صنع القرارت في المنظمة ، زاد من تماثله ، و 

ذلك لشعوره بأنه مشارك في صنع القرارات التي تخصه ، و تعتبر عن رغباته و 

  .أهدافه

  : الصراع التنظیمي  -7

لما زاد إن طبیعة العالقة بین التماثل التنظیمي و الصراع هي عالقة سلبیة ، فك

ذلك أن التماثل یبني على . مستوى الصراع قل مستوى التماثل و العكس صحیح

توحد األهداف ، و القیم الثقافیة التنظیمیة في المنظمة ، و تشابهما و تطابقها ، و 

  .أما الصراع فیقوم على التضارب و التعارض بین أهداف االفراد و أهداف المنظمة

 : القیادة التنظیمیة  -8

قدرة الفرد على التأثیر في شخص أو '' : القیادة على أنه ) Likert( تیعرف لیكر 

جماعة ، و توجیههم و إرشادهم لنیل تعاونهم و تحفیزهم للعمل بأعلى درجة من 

  ).193، ص  2004حریم ، ('' الكفایة من أجل تحقیق األهداف المرسومة 

تابعیه و في أهدافهم و جعلها  و من هنا فإن دور القائد یأتي من خالل التأثیر في

تتطابق مع أهداف المنظمة ، و إشباع الحاجات و الرغبات اإلنسانیة داخل المنظمة 

      و خارجها ، و الموازنة بین حاجات األفراد و توقعاتهم و حاجات المؤسسة ، 
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یادة و تختلف القیادة في درجة تأثیرها تبعا لنوع القیادة التي تمارسها و لعل أفضل الق

  .القائمة على المشاركة

  : الهویة التنظیمیة  -9

یعد التماثل الوسیلة األساسیة التي من خاللها تتشكل الهویة ، و تماثل الفرد یعني 

تبني مجموعة من الهویات ، و التماثل القوي للفرد یشیر إلى أن هویته و عضویته 

  .تكون بارزة و ذات قیمة

  : التماثل التنظیمي  نتائــــــج /2-8

یعود تكون سلوكا إیجابیا  ینجم عن تماثل العاملین لتنظیماتهم العدید من المواقف

  :على األفراد و منظماتهم بالفوائد الكبیرة و منها 

  لدیهم نیة أقل لمغادرة المنظمة 

  تدني نسبة الغیاب و ارتفاع نسبة الحضور بین العاملین 

  األهداف التنظیمیةیزید من الرغبة في تحقیق   

  إظهار سلوك المواطنة التنظیمیة 

 التأثیر االیجابي على حیاة العاملین الخاصة )Jos Bartels,2006,pp 9-10( 

 سهولة استقطاب الكفاءات للمنظمة 

 ارتفاع الروح المعنویة للعاملین 

 الحد من تسرب العاملین 



 الجانب النظري: الفصل الثاني 

41 
 

 سلوك ابداعي ذاتي من قبل األفراد العاملین 

  39- 37، ص ص 2013الزعبي، فواز (ارتفاع نسبة االنتاجیة(.  
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  :تمهید 

اإلجراءات  نعتمد في الفصل و الذي حمل عنوان الدراسة المیدانیة و المتضمن

المنهجیة المتبعة في هذه الدراسة، و تتضمن هذه اإلجراءات المنهج المتبع و هذا یشترط ما 

      ث تبنت الدراسة الحالیة المنهج الوظیفي بأسلوب المقارنة یتناسب مع نوع البحث، حی

 و حدود الدراسة و مجتمع و عینة البحث، كما تناول األدوات المعتمدة في الدراسة بعد

التحكیم و الضبط، حیث تطلب تحضیر استبیان مكون من مقیاس التماثل التنظیمي لدراسة 

المحور األول و الذي یمثل تماثل األفراد مع المنظمة و المحور الثاني و الذي یمثل تماثل 

، ثم تطرقنا إلى المقاییس اإلحصائیة المناسبة المستخدمة في تحلیل األفراد مع الوظیفة

  .النتائج
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  :الدراسة  منهج /3-1

طریق إجرائي : "یقصد بالمنهج : یعرف منهج الدراسة بتعریفات متعددة من بینها هو 

مركب ومتكامل یعتمده الباحث للوصول إلى حقیقة جدیدة ینشدها للتغلب على مشكالت 

  ).217، ص2007كشرود ، (" تستهویه أو غامضة علیه

المنهج الذي یقوم فیه و هو ، المنهج الوصفيونظرا لطبیعة الدراسة فإنها تعتمد 

، 2007زرواتي، (وصفا دقیقا كما وكیفا الباحث بوصف الظاهرة كما هي في الواقع 

  .)86ص

على  )1999بوعالق، ( و الذي عّرفه أسلوب المقارنة كما اعتمدت الدراسة أیضا

ــأنه جزء ال یتجزأ من المنهج الوصفي و بالتالي یتم فیه تكمیم م ــــالف دىــ ــــ ــــ ، "روق إن وجدتـــ

على اإلجراءات اإلحصائیة من مع االعتماد  و هي ممثلة في متغیرات الدراسة نفسها

الوصف و االستدالل الذي یدرس الوحدات و یهدف إلى إجابات كمیة عن أسئلة مشاكل  

   .)62،ص 2013/2014، حرزلي(البحوث، و التحقق من الفرضیات المطروحة 
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  :الدراسة  مجتمع و عینة /3-2

 :مجتمع الدراسة  -  1

جمیع المفردات، : " تنحصر فیه ، و قد عزف هذا المجتمع على أنه لكل دراسة مجتمع 

" التي تكون إطار البحث المراد دراسته، فهو جمیع األشخاص و األشیاء المكونة للدراسة 

  ).122، ص 2011العلساف، الوادي،(

اإلدارة المحلیة و  )عامل 200( سونلغازمدیریة : عمال و یتكون مجتمع الدراسة من جمیع 

   .عامل 852و البالغ عددهم  بسكرة لوالیة)  652(

  :عینة الدراسة  -  2

نموذجا یشمل جانبا أو جزءا من وحدات المجتمع األصلي : "تعرف عینة الدراسة على أنها 

المعني بالبحث و ممثلة له بحیث تحمل صفاته المشتركة، و هذا النموذج أو الجزء یغني 

الباحث  عن دراسة كل وحدات و مفردات المجتمع األصلي خاصة في حالة صعوبة أو 

    ).114، ص2010، العبیدي، العبیدي(" داتاستجابة دراسة كل تلك الوح

العشوائیة البسیطة، حیث قامت الطالبة الباحثة اعتمدت الدراسة على طریقة المعاینة 

بتحضیر قائمة ألسماء جمیع أفراد المجتمع األصلي لمؤسسة سونلغاز، و وضع رقما أمام 

         )01ر ملحق رقم انظ(كل عامل في القائمة، ثم الذهاب إلى جدول األرقام العشوائیة 

على هذا الجدول فإذا وقع األصبع على رقم من األرقام علیه یأخذ ذلك  و وضع األصبع

 استبعادحیث و بعد  ).852(البالغ  المجتمع األصليالرقم من قائمة أسماء العمال لتمثل 
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التي أجرینا علیها مقیاس الثبات األداة و المتكونة من  الدراسة االستطالعیة عینة

 قسمةعامال و م 150 تصبح عینة البحث تقدر بـ من المؤسستین فرد 20

  :كالتالي

  -بسكرة  -عامل من مدیریة سونلغاز ) 75(   

  -بسكرة  -عامل من اإلدارة المحلیة للوالیة ) 75(                        
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  :الدراسة  حدود /3-3

تهتم الدراسة الحالیة بالبحث عن مستوى التماثل التنظیمي لدى الوارد البشریة في المؤسسة 

الجزائریة، لذا رصد لها مقیاس التماثل التنظیمي من طرف الطالبة الباحثة حسب ما یتناسب 

  :و الدراسة كما تتحدد الدراسة بما یلي أیضا 

  :  الحدود المكانیة  /3-3-1

والیة (دراسة بمؤسستین األولى تجاریة و الثانیة خدمیة، تمثل في إدارة محلیة الأجریت 

   بسكرة -  مدیریة سونلغاز: ، المنظمة التجاریة ) بسكرة

  : الحدود الزمانیة  /3-3-2

أفریل  22و حتى  22/03/2015كانت هذه الدراسة المیدانیة طیلة شهرا ابتداء من 

2015.  

  .التي كانت في شهر فیفريإضافة للدراسة االستطالعیة 
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  :الدراسة  أدوات /3-4

هي الوسائل التي یستخدمها الباحث للوصول إلى المعلومة الالزمة لدراسته من إن األدوات 

إن اختیار األداة و الوسیلة یتوقف على " : " مسلم"المصادرة األساسیة یقول في هذا الصدد 

موضوع البحث، و طبیعة الموضوع، و نوعیة مجتمع الدراسة و الظروف و المالبسات التي 

وسیلة واحدة أو أكثر، كما یمكنه أن یحدد لباحث أن یختار تحیط بالموضوع، و یمكن ل

  ).36، ص 2002مسلم، (الوسائل حسب هدف الدراسة 

  :و في هذه الدراسة اعتمدت األداة التالیة 

مع أي بتكیفها و التي تمیزت  Cheny (1982)التماثل التنظیمي الذي صممه  مقیاس -

   عالیة من الثبات، و طوره الباحث جونسوننوع من أنواع المنظمات مع احتفاظها بدرجة 

و ترجمه للعربیة  ) Johnson, Johnson & Heimberg 1999(و جونسون و هیمبرغ 

و كان المقیاس یحتوي على ) 2010الصرایرة، ( و عدله ) 2003مازن فارس، (الباحث 

  .األولیةاألولى للدراسة بصورتها یوضح األداة   )02(رقم و الملحق . بندا 20

أصبحت االستبانة و بعد إجراء التعدیالت من طرف الطالبة الباحثة بإضافة بعض البنود 

)  Likertلیكرت (فقرة لقیاس مستوى التماثل التنظیمي، و ذلك على مقیاس ) 33(مكونة من 

درجات، ) 2(درجات، محاید ) 3(موافق : درجات مرتبة على النحو التالي ) 3(المكون من 

  . رتها المعدلةو یوضح األداة بص) 03(ة و الملحق رقم درج) 1(غیر موافق 
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  :الخصائص السیكومتریة ألداة الدراسة االستطالعیة 

  .استخدام أي أداة یجب الكشف عن الخصائص السیكومتریة لهاقبل 

  .و هي متمثلة في صدق و ثبات المقیاس

 :الصدق  -  1

أهمیة مقارنة مع الخصائص السیكومتریة األكثر یعد صدق أداة القیاس من الخصائص 

  .األخرى

مجموعة األدلة التي سترشد بها للتحقیق من وجود : " على أنه إذ یعّرفه بعض العلماء 

  ).273، 272، ص 2004النبهان، (" صدق و من درجته 

  و للصدق أنواع عدیدة، ال یمكن حصرها كلها بل ثم االعتماد منها على 

  :صدق المحكمین 

بصورتها األولیة على عدد من المحكمین في للتأكد من صدق أداة الدراسة، ثم عرضها 

       یبین أسماؤهم) 04 الملحق رقم(محكمین من جامعة بسكرة  5التخصص و كان عددهم 

و أماكن عملهم و تخصصاتهم، و ذلك للتأكد من وضوح فقرات المقیاس و صالحیته لقیاس 

        ما صمم لقیاسه و على هذا حسب صدف المحكمین معتمدین في ذلك على معادلة 

  :و هي كالتالي  " الوشي" 

ن/2 − و ن
ن/2

= .م  ص
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  :حیث أن 
  تقیس  العبارة اعتبروا  أن الذین المحكمین عدد  :و ن
 .للمحكمین اإلجمالي العدد  :ن  

فصدق . صدق المحكمین  تبین أن بنود المقیاس صادقةل " الوشي"و عند تطبیق معادلة 

  :یوضح ذلك ) 01(و الجدول رقم  0.86مقیاس التماثل یساوي 

العبارات التي تقیس أو ال تقیس حسب تحكیم الخبراء  لمقیاس   :   )01( جدول رقم

  .التماثل  التنظیمي 
  حكم األساتذة              

 صدق البند ال تقیس تقیس رقم البند

01 5 0 1 
02 4 1 0.6 
03 5 0 1 
04 5 0 1 
05 4 1 0.6 
06 4 1 0.6 
07 5 0 1 
08 5 0 1 
09 4 1 0.6 
10 5 0 1 
11 5 0 1 
12 4 1 0.6 
13 5 0 1 
14 4 1 0.6 
15 5 0 1 
16 5 0 1 
17 4 1 0.6 
18 4 1 0.6 
19 4 1 0.6 
20 5 0 1 
21 5 0 1 
22 5 0 1 
23 4 1 0.6 
24 5 0 1 
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25 5 0 1 
26 5 0 1 
27 5 0 1 
28 5 0 1 
29 5 0 1 
30 5 0 1 
31 5 0 1 
32 4 1 0.6 
33 5 0 1 

 28.6  وعـــمجمال
  

  :  حیث أن

مج ال −  مج  نعم

ن
=  صدق البند

   و 

مج صدق البنود
عدد البنود

=  صدق المحور

  

  1+ و  1-الصدق یتراوح بین  و أن

  : اتــــــــالثب -2

تعد الثقة خاصیة أخرى مهمة في أداة القیاس، فاألداة المضمونة هي األداة الثابتة التي 

بوحفص، ( تعطي تقریبا نفس النتائج في قیاسات متتالیة لنفس السلوك أو االتجاه أو المهارة

  .)221، ص 2011

درجة االستقرار أو االتساق في الدرجات المتحققة على أداة القیاس مع : " یقصد به كما 

الزمن، فاالختبار الذي تتمتع الدرجات علیه بالثبات هو االختبار الذي تكون الدرجات فیه 
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الثبات یعتبر أحد تصنیف في مرات القیاس المختلفة ،فمتسقة تضع الفرد في نفس الفئة من ال

ألدوات القیاس في إطار البحوث و یجب مراعاتها عند  جداسیة الهامة الخصائص األسا

-279، ص ص 2006، ، قندیلجي، بني هاني، أبو زینةالحمداني( اختیار أدوات القیاس

280.(     

" بألفاكرونباخ" و  الثبات  "و إعادة االختبار  باالختبار" الطالبة الباحثة الثبات و استخدمت 

  لحساب الثبات" بالتجزئة النصفیة" و الثبات 

  :باالختبار و إعادة االختبار لمقیاس التماثل التنظیمي الثبات  1- 2 

تتراوح الفترة الزمنیة بین التطبیق األول و الثاني عادة من یوم واحد إلى بضعة أیام، و قد 

  .)269، ص 1997 ،میخائیل(تمتد إلى عدد قلیل من األشهر في بعض الحاالت 

بتطبیقها على عینة استطالعیة بعد التأكد من الصدق الظاهري للدراسة قامت الطالبة الباحثة 

و قد قامت مدیریة السونلغاز و اإلدارة المحلیة للوالیة عمال المنظمتین  فرد من) 20(قوامها 

   أسلوب باالختباراستبیان على العینة االستطالعیة باستخدام ) 20(الطالبة الباحثة بتوزیع 

و بعد مدة زمنیة  20إلى  1حیث تّم إعطاء كل عامل من العینة رقما من  و إعادة االختبار

االستطالعیة، حیث تّم  استبیانا على نفس العینة )20(إعادة توزیع  یوما تمّ  21قدرت بـ 

استبعاد أفراد هذه العینة فیما بعد من العینة التي أجریت علیها الدراسة النهائیة، و بعد 

  "رسونیب"عامل االرتباط ماستعادة االستبیانات تّم الحساب العالقة بین االختبارین باستخدام 

  .التالي) 02(و هي في الجدول رقم 
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  یبین العالقة بین االختبارین األول و الثاني لمقیاس التماثل التنظیمي  :  )02(جدول رقم  

  رسونیمعامل االرتباط ب
االختبار الثاني في 

  2015مارس 
    االختبار األول

  بیرسون   معامل االرتباط  1  0.719
االختبار األول في 

 Sigمستوى الداللة     000.  2015فیفري 
 Nالعینة ن   20  20

** 0.01  
  

  : تفسیر نتائج الجدول

و  0.01و هي أقل من  Sig =0.000و قیمة  0.01في المستوى  .72Rp= 0قیمة 

كما أنه یوجد ارتباط قوي بین  " قوي" و هذه مؤشرات على ثبات المقیاس بدرجة  0.05

  .ثابتاالختبارین و بالتالي فهو 

  : بألفا كرونباخ الثبات  2-2

لالختبار المكون من درجات من أهم مقاییس االتساق الداخلي " ألفا كرونباخ" یعتبر معامل 

  .)184، ص 2007معمریة، (، و معامل ألفا یربط ثبات االختبار بثبات بنوده مركبة 

  :و هي حسب الجدول الموالي 
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  كرونباخ لمقیاس التماثل التنظیميمعامل الثبات بألفا یبین :  )03(جدول رقم 

 حساب ألفا كرونباخ

Cronbach's Alpha N of Items 

0.825 33 

  

  : تفسیر نتائج الجدول

فهو مؤشر على قوة العالقة بین درجات مقیاس  0.82حسب قیمة معامل ألفا كرونباخ البالغ 

  .التماثل ، فهو ثابت

  :الثبات بالتجزئة النصفیة لمقیاس التماثل التنظیمي   2-3

یتم في هذه الطریقة تطبیق أداة القیاس على عینة من األفراد مأخوذ من أفراد المجتمع الذي 

صمم اإلختبار لیستخدمه معه ، وبعد ذلك تم تقسیم اإلختبار الى نصفین متكافئین فردي 

متكافئین لالختبار عن طریق التعامل مع الفقرات زوجي حیث یتم الحصول على نصفین /

  .الفقرات ذو األرقام الزوجیة كاختبار آخرذات األرقام الفردیة كاختبار ، و 

ویتم فیها حساب الربط بین أداء األفراد على الفقرات الفردیة و الزوجیة ، ویصبح معامل 

  عامل الثبات للمقیاس ككلالثبات النتائج بمعادلة سبرمان براون ، لكي یتم التوصل إلى م

 :وهي حسب الجدول الموالي  ) . 284- 283، ص ص  2005الجادري و آخرون ، ( 
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  لمقیاس التماثل التنظیمي   معامل الثبات بالتجزئة النصفیةیبین :   )04(جدول رقم 

  معامل االرتباط بین نصفي المقیاس

Guttman  0.80 

  

  .ألن بنود المقیاس فردیة Guttmanتّم االعتماد على 
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  :األسالیب االحصائیة المستخدمة  /3-5
اإلجابة عن أسئلة الدراسة و الختیار فرضیاتها فقد اعتمدت الدراسة على لغرض 

في التحلیل، من خالل إستخدام األسالیب "  20النسخة  SPSS"الرزمة اإلحصائیة 

ییس اإلحصاء الوصفي، و ذلك لوصف خصائص عینة الدراسة، مقا :اإلحصائیة التالیة 

اعتمادا على النسب المئویة، و اإلجابة عن أسئلة الدراسة حسب أهمیتها النسبیة باإلعتماد 

  : استخدام عدة مقاییس احصائیة هي على متوسطاتها الحسابیة و قد تّم 

  معامل بیرسونPearson 

 إختبار الفروق 

 "تا"اختبار  - 

 SPSSتفسیر نتائج جداول الحزم اإلحصائیة  -



 

  
 

 

  

  

  عرض ومناقشة النتائج:  الرابعالفصل               
  

  :نتائج الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها ومناقشتها/ 4-1        
  :النتائجمنهجیة تحلیل /4-1-1             
   )سمرنوف -كولمجروف(الطبیعيإختبار التوزیع / 4-1-2            

   :النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة/ 4-1-3           

  نتائج اإلجابة عن  التساؤل األول: أوال                  

  الثانينتائج اإلجابة عن  التساؤل : ثانیا                     

  الثالثنتائج اإلجابة عن  التساؤل : ثالثا                     

  :مناقشة النتائج في ضوء فرضیات الدراسة/ 4-2       

  ة النتائج في ضوء الفرضیة األولىمناقش/ 4-2-1         

  ج في ضوء الفرضیة الثانیة-مناقشة النتائ/ 4-2-2         

  النتائج في ضوء الفرضیة الثالثة مناقشة/ 4-2-3         

  مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة العامة/ 4-2-4         
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  :نتائج الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها ومناقشتها/ 4-1

  :النتائجمنهجیة تحلیل /4-1-1

 تتــم إجــراء المعالجــات اإلحصــائیة للبیانــات المتجمعــة مــن إســتبانة الدراســة، والتــي قامــ
الـــرزم اإلحصـــائیة للعلـــوم "  مـــن خـــالل برنـــامج التحلیـــل اإلحصـــائيبجمعهـــا؛  ةالباحثـــالطالبـــة 

) 20(رقـم  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)"االجتماعیـة 
ـــتم عرضـــها ، IBMالصـــادر عـــن شـــركة  ـــائج ســـوف ی ـــم الحصـــول علـــى مجموعـــة مـــن النت وت

فـي خضـم ذلـك فـإن قـیم المتوسـطات و ومناقشتها حسب ترتیبها وورودها في إشكالیة الدراسـة، 
ـــاس لیكـــرت ســـیتم التعامـــل معهـــا لتفســـیر  ـــي وصـــلت إلیهـــا الدراســـة ودالالت مقی الحســـابیة الت

  :البیانات على النحو التالي

فق  تصنیفال
موا

حاید  
م

فق  
موا

یر 
غ

  
  المتوسط

  المرجح
  3إلى  2.34من   2.33إلى  1.67من   1.66إلى  1من 

  مرتفع  متوسط  منخفض  االتجاه  1  2  3  الدرجة

یستخدم هذا االختبار حیث ، تین المستقلتینللعین) ت(اختباركذلك ستخدام إتم كما 

مقارنة متوسطي مجموعتین لمعرفة ما إذا كان الفرق بینهما فرقا حقیقیا ولیس نتیجة ل

ختبار طبیعیا في یجب أن یكون متغیر اإل: األول :شرطین التالیینالویجب تحقق  ،للصدفة

، ویستعاض عن هذا الشرط بزیادة حجم العینة إلى اكثر من فئات متغیر التجمیعكل فئة من 

   .مفردة 30

  .یجب أن تكون العینة عشوائیة أي ال تعتمد مفرداتها على بعضها: والثاني
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  :)S)-Sample K -(1سمرنوف  - كولمجروف(إختبار التوزیع الطبیعي/ 4-1-2

سـمرنوف لمعرفـة هـل البیانـات تتبـع التوزیـع الطبیعـي أم -تم عـرض اختبـار كـولمجروف
ال وهـو اختبــار ضـروري فــي حالــة اختبـار الفرضــیات ألن معظــم اإلختبـارات المعلمیــة تشــترط 

  . نتائج اإلختبار )05(الجدول رقم أن یكون توزیع البیانات طبیعیا ویوضح 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(ي التوزیع الطبیع إختبار) 05(جدول رقم 

جال
الم

  

عدد   اإلستبیان
  Zقیمة   الفقرات

ى 
تو

مس
اللة

الد
 

 0.080 0.069  33  التماثل التنظیمي 1

 "IBMالصادر عن شركة ) 20(رقم  (SPSS) باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي بإستخدام" ةالباحث ةإعداد الطالب :المصدر

للدرجــة الكلیــة ن القیمــة االحتمالیــة نالحــظ أ الســابق )05(رقــم  الجــدولبإســتقراء نتــائج 
أي اصـغر مـن قیمـة  (صـغیرة  Zو قیمـة االختبـار  0.05أكبر من ) 0.080(هي  لإلستبیان

Z ســــتخدام إ بإمكاننــــاوهــــذا یــــدل علــــى أن هــــذه النســــب تتبــــع التوزیــــع الطبیعــــي و )  الجدولیــــة
  . تین المستقلتین الذي سبق اإلشارة إلیه للعین) ت(اختبارمن مثل  االختبارات المعلمیة
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   :النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة/ 4-1-3

   :نتائج اإلجابة عن  التساؤل األول: أوال

  ؟"ما مستوى التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة مع المنظمة " والذي ینص 

  :لتاليالفرض اولإلجابة على هذا التساؤل تم االعتماد على صیاغة 

   :على ما یلي ینص والذي: الفرض األول

  ." لدى الموارد البشریة مع المنظمةالتنظیمي هناك مستوى منخفض للتماثل  "  
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وتبسیطا لعرض النتائج الخاصة به، فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة 

، وذلك كما في )الوالیة لغاز ولسون(المؤسستین  تماثل الموارد البشریة فيوالتكرارات المشاهدة لدرجة 

  : وذلك كما یلي الدراسةبما یتوافق مع طبیعة ) أ َو ب ( ، وقد تم تجزئته إلى جزئین )07(، )06(الجدول 

 :)سونلغاز(المنظمة لدى الموارد البشریة مع التنظیمي لتماثل ابالنتائج المتعلقة ) أ 

تــم حســاب المتوســطات الحســابیة واإلنحرافــات المعیاریــة، والتكــرارات المشــاهدة إلجابــات أفــراد العینــة 
  :التالي الجدول كما في  محور التماثل التنظیمي مع المنظمةعلى 

محور المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والتكرارات المشاهدة على :  )06 (جدول رقم 
  و ترتیب فقراته وفقًا لألهمیة) سونلغاز(التماثل التنظیمي مع المنظمة 

رقم 
 الفقرة 

غیر  عبارات المحور 
 موافق 

الموسط  موافق محاید
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

األهمیة 
 النسبیة 

مستوى  ترتیب
 التماثل 

 مرتفع 2.85 0.95 0.47 2.84 66 6 3 أهتم بمستقبل المنظمة بجدیة 1

2 
أتضایق عندما ینتقد اآلخرون 

 مرتفع 2.84 0.65 0.86 1.96 26 20 29 المنظمة بطریقة موضوعیة

 مرتفع 2.83 0.87 0.64 2.60 51 18 6 أشعر بوالئي المستمر للمنظمة 3

4 
أفخر بأن أكون أحد األفراد 

 مرتفع 2.79 0.92 0.50 2.75 58 15 2 العاملین في هذه المنظمة

5 
المنظمة و سیاستها أدافع عن 

 مرتفع 2.77 0.87 0.57 2.60 48 24 3 أمام اآلخرین

أرى أن إنجازات المنظمة مدعاة  6
 فخر للموارد البشریة فیها

 مرتفع 2.75 0.85 0.68 2.56 50 17 8

7 
أحب التحدث في العلن عن 

المشاریع الناجحة التي تنفذها 
 المنظمة

 مرتفع 2.75 0.86 0.57- 2.59 47 25 3

أبذل أقصى جهد لتحقق  8
 مرتفع 2.65 0.93 0.44 2.79 60 14 1 المنظمة أهدافها

9 
أعمل ما بوسعي كي تحقق 

 مرتفع 2.64 0.95 0.39 2.85 65 9 1 المنظمة أهدافها
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أحرص أن تكون قراراتي متفقة  10
 مع رسالة المنظمة

 مرتفع 2.60 0.92 0.51 2.77 61 11 3

11 
التي أحاول أن أتخذ القرارات 

تتعلق نتائجها باإلیجاب على 
 المنظمة

 مرتفع 2.60 0.94 0.45 2.83 64 9 2

أنظر إلى مشكالت المنظمة  12
 مرتفع 2.60 0.71 0.78 2.12 28 29 18 على أنها مشكالتي الشخصیة

13 
أرى أن قیمي و قیم المنظمة 

 مرتفع 2.59 0.70 0.75 2.11 25 33 17 متماثلة إلى حد كبیر

14 
أن صورة المنظمة في أعتقد 

المجتمع المحلي تتماثل مع 
 توجهاتي و تطلعاتي

 مرتفع 2.56 0.70 0.75 2.11 25 33 17

لدي إنتماء للمنظمة التي أعمل  15
 فیها

 متوسط 2.20 0.88 0.65 2.64 55 13 7

أشعر باالعتزاز النتمائي إلى  16
 هذه المنظمة

 متوسط 2.13 0.88 0.58 2.65 53 18 4

 متوسط 2.12 0.71 0.76 2.13 27 31 17 تتماثل هویتي بهویة المنظمة 17

أفخر بالقول إلى اآلخرین أني  18
 أعمل بهذه المنظمة

 متوسط 2.11 0.87 0.66 2.60 52 16 7

19 
أرى أن لدي مواقف ایجابیة 

كثیرة مع اآلخرین الذین یعملون 
 في المنظمة

 متوسط 2.11 0.92 0.52 2.75 59 13 3

20 
أستطیع وصف المنظمة بأنها 

 متوسط 1.96 0.73 0.75 2.20 30 30 15 أسرة واحدة

 مرتفع / 16.82 0.32 2.52 المتوسط العام/ نتیجة المحور األول 
 "IBMالصادر عن شركة ) 20(رقم  (SPSS) باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي بإستخدام" ةالباحث ةإعداد الطالب :المصدر

  : التحلیل 

و أن )  1.96-2.85(یتضح بأن المتوسطات الحسابیة تراوحت ما بین ) 06(من الجدول 

أعمل بوسعي كي تحقق  "و التي نصت على ) 9(أعلى المتوسطات الحسابیة كان للفقرة 
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) 0.39( و بانحراف معیاري ) 2.85(و التي بلغ متوسطها الحسابي "  المنظمة أهدافها 

  .% 95 :و بنسبة مئویة قدرت بـ 

و التي بلغ متوسطها   "أهتم بمستقبل المنظمة بجدیة " و التي نصت على ) 1(و للفقرة  

  .% 95 :و بنسبة مئویة قدرت بـ ) 0.47( و بانحراف معیاري  )2.84( الحسابي

أحاول أن أتخذ القرارات التي تتعلق نتائجها باإلیجاب " و التي نصت على ) 11(و للفقرة 

     ) 0.45(و بانحراف معیاري  )2.83( لغ متوسطها الحسابيو التي ب "على المنظمة 

  .% 94 :و بنسبة مئویة قدرت بـ 

بلغ و التي " المنظمة أهدافها لتحققأبذل أقصى جهد "  و التي نصت على) 8(و للفقرة  

  .% 93:مئویة قدرت ب  و بنسبة )0.44( و بإنحراف معیاري )2.79(متوسطها الحسابي

" أحرص أن تكون قراراتي متفقة مع رسالة المنظمة " و التي نصت على ) 10(للفقرة   و

و بنسبة مئویة )    0.51( و بإنحراف معیاري) 2.77(و التي بلغ متوسطها الحسابي 

  .% 92 :قدرت بـ 

أفخر بأن أكون أحد األفراد " على ) 4(نصت الفقرة رقم ) 19(، ) 4(و كذا للفقرتین 

 و بإنحراف معیاري )2.75( و التي بلغ متوسطها الحسابي " هذه المنظمة  العاملین في

  .% 92 :و بنسبة مئویة قدرت بـ ) 0.50(
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أرى أن لدي مواقف ایجابیة كثیرة مع اآلخرین الذین یعملون "  على) 19(و نصت الفقرة  

       ) 0.52( و بإنحراف معیاري )2.75( و التي بلغ متوسطها الحسابي" في المنظمة 

  .% 92 :و بنسبة مئویة قدرت بـ 

و التي "  أشعر باالعتزاز النتمائي إلى هذه المنظمة "  و التي نصت على) 16(و للفقرة  

 :بـ  و بنسبة مئویة قدرت ) 0.58( و بإنحراف معیاري )2.65( بلغ متوسطها الحسابي

88 %.  

و التي بلغ " لدي انتماء للمنظمة التي أعمل فیها "  و التي نصت على) 15(و الفقرة  

  .% 88 :بـ  و بنسبة مئویة قدرت  )0.65( و بإنحراف معیاري )2.64(متوسطها الحسابي

أشعر بوالئي المستمر " على ) 3(حیث نصت الفقرة رقم )  18(، )5(، ) 3(و كذا للفقرات 

و بنسبة ) 0.64( نحراف معیاريو بإ )2.60( و التي بلغ متوسطها الحسابي " للمنظمة 

  .% 87 :مئویة قدرت بـ 

و التي بلغ " أدافع عن المنظمة و سیاستها أمام اآلخرین  "  على) 5(و نصت الفقرة  

  .% 87 :و بنسبة مئویة قدرت بـ ) 0.57( و بإنحراف معیاري )2.60( متوسطها الحسابي

و التي بلغ "  مل بهذه المنظمة أفخر بالقول لآلخرین أني أع"  على) 18(و نصت الفقرة  

  .% 87 :و بنسبة مئویة قدرت بـ ) 0.66( و بإنحراف معیاري )2.60( متوسطها الحسابي
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أحب التحدث في العلن عن المشاریع الناجحة التي "  و التي نصت على) 7(و للفقرة  

   ) 0.57( و بإنحراف معیاري )2.59( و التي بلغ متوسطها الحسابي" تنفذها المنظمة 

  .% 86 :و بنسبة مئویة قدرت بـ 

أرى أن إنجازات المنظمة مدعاة فخر للموارد "  و التي نصت على) 6(و أخیرا  للفقرة  

       )0.68( و بإنحراف معیاري )2.56( و التي بلغ متوسطها الحسابي" البشریة فیها 

  .% 85:و بنسبة مئویة قدرت بـ 

أتضایق عندما ینتقد "  و التي نصت على) 2(فقرة و أن أدنى متوسط حسابي كان لل

و بإنحراف  )1.96( و التي بلغ متوسطها الحسابي" اآلخرون المنظمة بطریقة موضوعیة

  .% 65: و بنسبة مئویة قدرت بـ  )0.86( معیاري

أعتقد أن صورة المنظمة في "  على) 14(حیث نصت الفقرة ) 14(و الفقرة ) 13(و للفقرة 

  )2.11( و التي بلغ متوسطها الحسابي" لي تتماثل مع توجهاتي، و تطلعاتيالمجتمع المح

  .% 70:و بنسبة مئویة قدرت   بـ  )0.75( و بإنحراف معیاري

و التي "  أرى أن قیمي و قیم المنظمة متماثلة إلى حد كبیر "  على) 13(و نصت الفقرة 

        و بنسبة مئویة قدرت )0.75( و بإنحراف معیاري) 2.11( بلغ متوسطها الحسابي

  .% 70 :بـ 
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أنظر إلى مشكالت المنظمة على أنها مشكالتي "  و التي نصت على) 12(و للفقرة 

و بنسبة  )0.78( و بإنحراف معیاري )2.12( و التي بلغ متوسطها الحسابي" الشخصیة

  .% 71:مئویة قدرت بـ 

و التي بلغ متوسطها " المنظمةتتماثل هویتي بهویة "  و التي نصت على) 17(و الفقرة 

  .% 71  :و بنسبة مئویة قدرت بـ )  0.76( و بإنحراف معیاري )2.13( الحسابي

     " أستطیع وصف المنظمة بأنها أسرة واحدة"  و التي نصت على) 20(و أخیرا الفقرة 

 و بنسبة مئویة قدرت  )0.75( و بإنحراف معیاري )2.20( و التي بلغ متوسطها الحسابي

  .% 73 :بـ 

 و بإنحراف معیاري) 2.52(أما الدرجة الكلیة لمحور تماثل الفرد مع المنظمة فقد بلغت 

  .% 16.82: و بنسبة مئویة قدرت بـ   )0.32(

  .الدرجة المرتفعةو وفق لمقیاس الدراسة فهو ضمن 
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 :)الوالیة(المنظمة لدى الموارد البشریة مع التنظیمي لتماثل ابالنتائج المتعلقة )  ب

تــم حســاب المتوســطات الحســابیة واإلنحرافــات المعیاریــة، والتكــرارات المشــاهدة إلجابــات أفــراد العینــة 
  : لتالي االجدول كما في  محور التماثل التنظیمي مع المنظمةعلى 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والتكرارات المشاهدة على محور التماثل :  )07(جدول رقم 
  لألهمیة ترتیب فقراته وفقاً  و) الوالیة(التنظیمي مع المنظمة 

غیر  عبارات المحور  
 موافق 

الموسط  موافق محاید
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

األهمیة 
 النسبیة 

مستوى  ترتیب
 التماثل 

 مرتفع 2.93 0.98 0.25 2.93 70 5 0 أهتم بمستقبل المنظمة بجدیة 1

2 
اآلخرون أتضایق عندما ینتقد 

 مرتفع 2.93 0.64 0.78 1.92 20 29 26 المنظمة بطریقة موضوعیة

 مرتفع 2.87 0.91 0.50 2.73 57 16 2 أشعر بوالئي المستمر للمنظمة 3

4 
أفخر بأن أكون أحد األفراد العاملین 

 مرتفع 2.83 0.94 0.43 2.81 62 12 1 في هذه المنظمة

أدافع عن المنظمة و سیاستها أمام  5
 اآلخرین

 مرتفع 2.81 0.86 0.57 2.57 46 26 3

أرى أن إنجازات المنظمة مدعاة  6
 فخر للموارد البشریة فیها

 مرتفع 2.77 0.87 0.59 2.60 49 22 4

7 
أحب التحدث في العلن عن 

المشاریع الناجحة التي تنفذها 
 المنظمة

 مرتفع 2.73 0.92 0.61 2.77 65 3 7

8 
المنظمة أبذل أقصى جهد لتحقق 

 مرتفع 2.72 0.94 0.42 2.83 63 11 1 أهدافها

9 
أعمل ما بوسعي كي تحقق 

 مرتفع 2.71 0.98 0.30 2.93 71 3 1 المنظمة أهدافها

10 
أحرص أن تكون قراراتي متفقة مع 

 مرتفع 2.69 0.91 0.61 2.72 60 9 6 رسالة المنظمة

أحاول أن أتخذ القرارات التي تتعلق  11
 باإلیجاب على المنظمةنتائجها 

 مرتفع 2.69 0.96 0.38 2.87 66 8 1

أنظر إلى مشكالت المنظمة على  12
 أنها مشكالتي الشخصیة

 مرتفع 2.69 0.74 0.80 2.23 34 24 17
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أرى أن قیمي و قیم المنظمة  13
 متماثلة إلى حد كبیر

 مرتفع 2.6 0.74 0.71 2.23 29 34 12

14 
أعتقد أن صورة المنظمة في 
المجتمع المحلي تتماثل مع 

 توجهاتي و تطلعاتي
 مرتفع 2.57 0.75 0.70 2.25 30 34 11

لدي إنتماء للمنظمة التي أعمل  15
 مرتفع 2.28 0.90 0.57 2.69 56 15 4 فیها

16 
أشعر باالعتزاز النتمائي إلى هذه 

 متوسط 2.25 0.90 0.52 2.69 54 19 2 المنظمة

 متوسط 2.23 0.76 0.67 2.28 30 36 9 المنظمةتتماثل هویتي بهویة  17

18 
أفخر بالقول إلى اآلخرین أني 

 متوسط 2.23 0.90 0.51 2.71 55 18 2 أعمل بهذه المنظمة

19 
أرى أن لدي مواقف ایجابیة كثیرة 

مع اآلخرین الذین یعملون في 
 المنظمة

 متوسط 2.21 0.90 0.49 2.69 53 21 1

بأنها أسرة أستطیع وصف المنظمة  20
 واحدة

 متوسط 1.92 0.74 0.64 2.21 25 41 9

 مرتفع / 17.22 0.29 2.58 المتوسط العام/ نتیجة المحور األول 
 "IBMالصادر عن شركة ) 20(رقم  (SPSS) باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي بإستخدام" ةالباحث ةإعداد الطالب :المصدر

  

  : التحلیل 

و أن )  1.92-2.93(یتضح بأن المتوسطات الحسابیة تراوحت ما بین ) 07(من الجدول 

أهتم بمستقبل المنظمة " و التي نصت على ) 1(أعلى المتوسطات الحسابیة كان للفقرة 

 و بنسبة )0.25( و بانحراف معیاري  )2.93(بلغ متوسطها الحسابي  و التي"  بجدیة

  .% 98 :مئویة قدرت بـ 
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و التي   " أعمل ما بوسعي كي تحقق المنظمة أهدافها" و التي نصت على ) 9(و للفقرة  

 :و بنسبة مئویة قدرت بـ ) 0.30( و بانحراف معیاري  )2.93( بلغ متوسطها الحسابي

98 %.  

أحاول أن أتخذ القرارات التي تتعلق نتائجها باإلیجاب " و التي نصت على ) 11(و للفقرة 

و ) 0.38(و بانحراف معیاري  )2.87( و التي بلغ متوسطها الحسابي "على المنظمة 

  .% 96 :بنسبة مئویة قدرت بـ 

بلغ و التي " أبذل أقصى جهد لتحقق المنظمة أهدافها"  و التي نصت على) 8(و للفقرة  

  .% 94 :مئویة قدرت بـ  و بنسبة )0.42( و بإنحراف معیاري )2.83( متوسطها الحسابي

و التي   "أفخر بأن أكون أحد األفراد العاملین في هذه المنظمة " على ) 4(و للفقرة رقم 

      و بنسبة مئویة قدرت ) 0.43( و بإنحراف معیاري )2.81( بلغ متوسطها الحسابي 

  .% 94 :بـ 

أحب التحدث في العلن عن المشاریع الناجحة التي "  و التي نصت على) 7(و للفقرة  

    ) 0.61( و بإنحراف معیاري )2.77( و التي بلغ متوسطها الحسابي" تنفذها المنظمة 

  .% 92 :و بنسبة مئویة قدرت بـ 

 و التي بلغ متوسطها الحسابي " أشعر بوالئي المستمر للمنظمة " على ) 3(و للفقرة رقم 

  .% 91 :و بنسبة مئویة قدرت بـ ) 0.50( عیاريو بإنحراف م )2.73(
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" أحرص أن تكون قراراتي متفقة مع رسالة المنظمة " و التي نصت على ) 10(و للفقرة  

  و بنسبة مئویة قدرت) 0.61( و بإنحراف معیاري) 2.72(و التي بلغ متوسطها الحسابي 

  .% 91 :بـ 

و التي بلغ " أفخر بالقول لآلخرین أني أعمل بهذه المنظمة "  على) 18(و للفقرة  

  .% 90 :و بنسبة مئویة قدرت بـ ) 0.51( و بإنحراف معیاري )2.71( متوسطها الحسابي

لدي انتماء للمنظمة "  على) 15(حیث نصت الفقرة )  19(، )16(، )15(و كذا للفقرات 

    )0.57( و بإنحراف معیاري )2.69( و التي بلغ متوسطها الحسابي" التي أعمل فیها 

  .% 90 :و بنسبة مئویة قدرت بـ 

و التي "  أشعر باالعتزاز النتمائي إلى هذه المنظمة "  و التي نصت على) 16(و للفقرة  

       و بنسبة مئویة قدرت ) 0.52( و بإنحراف معیاري )2.69( بلغ متوسطها الحسابي

  .% 90 :بـ 

أرى أن لدي مواقف ایجابیة كثیرة مع اآلخرین الذین یعملون في "  على) 19(و الفقرة  

و بنسبة ) 0.49( و بإنحراف معیاري )2.69( و التي بلغ متوسطها الحسابي" المنظمة 

  .% 90 :مئویة قدرت بـ 

أرى أن إنجازات المنظمة مدعاة فخر للموارد البشریة "  و التي نصت على) 6(و للفقرة  

و بنسبة مئویة ) 0.59( و بإنحراف معیاري )2.60( متوسطها الحسابي و التي بلغ" فیها 

  .% 87:قدرت بـ 
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و التي بلغ " أدافع عن المنظمة و سیاستها أمام اآلخرین  "  على) 5(و أخیرا ، الفقرة  

          و بنسبة مئویة قدرت  ) 0.57( و بإنحراف معیاري )2.57( متوسطها الحسابي

  .% 86 :بـ 

أتضایق عندما ینتقد "  و التي نصت على) 2(متوسط حسابي كان للفقرة  و أن أدنى

و بإنحراف  )1.92( و التي بلغ متوسطها الحسابي" اآلخرون المنظمة بطریقة موضوعیة

  .% 64: و بنسبة مئویة قدرت بـ  )0.78( معیاري

بلغ  و التي" أستطیع وصف المنظمة بأنها أسرة واحدة"  و التي نصت على) 20(الفقرة 

  .% 74 :و بنسبة مئویة قدرت بـ  )0.64( و بإنحراف معیاري )2.21( متوسطها الحسابي

أرى أن قیمي و قیم المنظمة "  على) 13(حیث نصت الفقرة ) 12(، )13(و للفقرتین 

 و بإنحراف معیاري) 2.23( و التي بلغ متوسطها الحسابي"  متماثلة إلى حد كبیر 

  .% 74:و بنسبة مئویة قدرت بـ  )0.71(

أنظر إلى مشكالت المنظمة على أنها مشكالتي "  و التي نصت على) 12(و للفقرة 

          ) 0.80( و بإنحراف معیاري )2.23( و التي بلغ متوسطها الحسابي" الشخصیة

  .% 74:و بنسبة مئویة قدرت بـ 

نظمة في المجتمع المحلي تتماثل أعتقد أن صورة الم"  و التي نصت على) 14(و الفقرة 

 و بإنحراف معیاري )2.25( و التي بلغ متوسطها الحسابي" مع توجهاتي، و تطلعاتي

  .% 75 :و بنسبة مئویة قدرت   بـ  )0.70(
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و التي بلغ " تتماثل هویتي بهویة المنظمة"  و التي نصت على) 17(و أخیرا ،  الفقرة 

          و بنسبة مئویة قدرت )  0.67( عیاريو بإنحراف م )2.28( متوسطها الحسابي

  .% 76 :بـ 

 و بإنحراف معیاري) 2.58(أما الدرجة الكلیة لمحور تماثل الفرد مع المنظمة فقد بلغت 

  .% 17.22: و بنسبة مئویة قدرت بـ   )0.29(

  .الدرجة المرتفعةو وفق لمقیاس الدراسة فهو ضمن 

   :الثانيالتساؤل نتائج اإلجابة عن  : ثانیا

 ما مستوى التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة مع الوظیفة ؟ والذي ینص  -1

  :لتاليولإلجابة على هذا التساؤل تم االعتماد على صیاغة الفرض ا

   :على ما یلي ینص والذي: الثانيالفرض 

  ."وظیفةهناك مستوى منخفض للتماثل لدى الموارد البشریة مع ال "  

وتبسیطا لعرض النتائج الخاصة به، فقد تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة 

، وذلك )سونالغاز والوالیة(تماثل الموارد البشریة مع الوظیفة في المؤسستین والتكرارات المشاهدة لدرجة 

یتوافق مع طبیعة  بما) أ َو ب ( إلى جزئین هو اآلخر ، وقد تم تجزئته )07(، )06(كما في الجدول 

  : وذلك كما یلي الدراسة
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 :)سونلغاز( الوظیفةلدى الموارد البشریة مع التنظیمي لتماثل ابالنتائج المتعلقة ) أ 

تــم حســاب المتوســطات الحســابیة واإلنحرافــات المعیاریــة، والتكــرارات المشــاهدة إلجابــات أفــراد العینــة 
  : التاليالجدول كما في  محور التماثل التنظیمي مع الوظیفةعلى 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والتكرارات المشاهدة على محور :   )08(جدول رقم 
  و ترتیب فقراته وفقًا لألهمیة) سونلغاز(التماثل التنظیمي مع الوظیفة 

رقم 
 الفقرة 

غیر  عبارات المحور 
 موافق 

الموسط  موافق محاید
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

األهمیة 
 النسبیة 

مستوى  ترتیب
 التماثل 

21 
لدى رغبة كبیرة في العمل في 

 مرتفع  2.93 0.84 0.74 2.52 50 14 11 هذه الوظیفة

22 
تتواقف المتطلبات المعرفیة 

 مرتفع  2.79 0.84 0.72 2.51 48 17 10 للوظیفة مع التخصص الدراسي

الحاجات تشبع وظیفتك الحالیة  23
 المادیة، االجتماعیة و النفسیة

 مرتفع  2.72 0.68 0.81 2.03 25 27 23

24 
إذا لم أكمل عملي في یوم ما 

فإنني أستمر في العمل ساعات 
 إضافیة دون تضمر

 مرتفع  2.69 0.77 0.81 2.32 40 19 16

25 
ال یرتبط عملي في الوظیفة 

الحالیة بإشباع الحاجات المادیة 
 فقط

 مرتفع  2.65 0.87 1.41 2.60 45 20 10

26 
لست على استعداد لتغییر هذه 
الوظیفة حتى و إن كان الراتب 

 أحسن بكثیر في وظیفة أخرى
 مرتفع  2.60 0.61 0.78 1.83 17 28 30

27 
دائما أتحدث عن وظیفتي للغیر 
داخل و خارج المنظمة إلعطاء 

 صورة إیجابیة عن الوظیفة
 مرتفع  2.56 0.76 0.70 2.27 31 33 11

ال أقبل أن یتحدث الغیر عن  28
 وظیفتي بسوء

 مرتفع  2.52 0.85 0.62 2.56 47 23 5

29 
أحس أنني حققت ذاتي كلما 

نجحت في أداء مهمة معینة في 
 وظیفتي

 مرتفع  2.51 0.93 0.44 2.79 60 14 1
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أتجنب مصدر الصراع حتى أحل  30
 مشكالت وظیفتي بدون خسائر

  متوسط 2.32 0.88 0.63 2.65 55 14 6

أهتم بالتعلم الذاتي من أجل  31
 تطویر مهاراتي في الوظیفة

  متوسط 2.27 0.98 0.25 2.93 0 70 5

32 
أشعر بأن األفراد العاملین بحاجة 
إلى التدریب من أجل رفع قدراتهم 

 المهنیة
  متوسط 2.03 0.91 0.53 2.72 57 15 3

33 
وظیفتي تحتاج إلى أنشطة 

من أجل منحي فرصة إضافیة 
 أكثر لإلبداع

  متوسط 1.83 0.90 0.57 2.69 56 15 4

 مرتفع / 10.81 0.30 2.49 المتوسط العام/  الثانينتیجة المحور 
 "IBMالصادر عن شركة ) 20(رقم  (SPSS) باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي بإستخدام" ةالباحث ةإعداد الطالب :المصدر

  : التحلیل 

و أن )  1.83-2.93(یتضح بأن المتوسطات الحسابیة تراوحت ما بین ) 08(الجدول من 

أهتم بالتعلم الذاتي من " و التي نصت على ) 31(أعلى المتوسطات الحسابیة كان للفقرة 

و بانحراف   )2.93(بلغ متوسطها الحسابي  و التي "  أجل تطویر مهاراتي في الوظیفة

  .% 98 :مئویة قدرت بـ  و بنسبة )0.25( معیاري

أحس أنني حققت ذاتي كلما نجحت في أداء مهمة " و التي نصت على ) 29(و للفقرة  

) 0.44( و بانحراف معیاري  )2.79( و التي بلغ متوسطها الحسابي " معینة في وظیفتي
  .% 93 :و بنسبة مئویة قدرت بـ 

العاملین بحاجة إلى التدریب من أجل أشعر بأن األفراد " و التي نصت على ) 32(و للفقرة 

) 0.53(و بانحراف معیاري  )2.72( و التي بلغ متوسطها الحسابي " رفع قدراتهم المهنیة

  .% 91 :و بنسبة مئویة قدرت بـ 
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وظیفتي تحتاج إلى أنشطة إضافیة من أجل منحي "  و التي نصت على) 33(و للفقرة  

) 0.57( و بإنحراف معیاري )2.69( الحسابي و التي بلغ متوسطها"  فرصة أكثر لإلبداع

  .% 90 :و بنسبة مئویة قدرت بـ 

"  أتجنب مصدر الصراع حتى أحل مشكالت وظیفتي بدون خسائر" على ) 30(و للفقرة رقم 

و بنسبة مئویة قدرت ) 0.63( و بإنحراف معیاري )2.65( و التي بلغ متوسطها الحسابي 

  .% 88 :بـ 

یرتبط عملي في الوظیفة الحالیة بإشباع الحاجات "  التي نصت علىو ) 25(و للفقرة  

و بنسبة ) 1.41( و بإنحراف معیاري )2.60( و التي بلغ متوسطها الحسابي" المادیة فقط

  .% 87 :مئویة قدرت بـ 

و التي بلغ "  ال أقبل أن یتحدث الغیر عن وظیفتي بسوء" على ) 28(و للفقرة رقم 

  .% 85 :بـ  و بنسبة مئویة قدرت) 0.62( و بإنحراف معیاري )2.56( متوسطها الحسابي

و التي "   لدى رغبة كبیرة في العمل في هذه الوظیفة" و التي نصت على ) 21(و للفقرة  

        و بنسبة مئویة قدرت) 0.74( و بإنحراف معیاري) 2.52(بلغ متوسطها الحسابي 

  .% 84 :بـ 

تتواقف المتطلبات المعرفیة للوظیفة مع التخصص "  علىالتي نصت ) 22(و أخیرا الفقرة  

و بنسبة مئویة ) 0.72(و بإنحراف معیاري )2.51(و التي بلغ متوسطها الحسابي"  الدراسي

  .% 84 :بـ  قدرت 
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لست على استعداد لتغییر "  و التي نصت على) 26(و أن أدنى متوسط حسابي كان للفقرة 

و التي بلغ متوسطها "  أحسن بكثیر في وظیفة أخرى هذه الوظیفة حتى و إن كان الراتب

  .% 61: و بنسبة مئویة قدرت   بـ  )0.78( و بإنحراف معیاري )1.83( الحسابي

    تشبع وظیفتك الحالیة الحاجات المادیة، االجتماعیة"  و التي نصت على) 23(و الفقرة 

و بنسبة  )0.81( و بإنحراف معیاري )2.03( و التي بلغ متوسطها الحسابي"  و النفسیة

  .% 68 :مئویة قدرت بـ 

دائما أتحدث عن وظیفتي للغیر داخل و خارج المنظمة "  و التي نصت على) 27(و الفقرة 

و بإنحراف  )2.27( و التي بلغ متوسطها الحسابي"  إلعطاء صورة إیجابیة عن الوظیفة

  .% 76 :و بنسبة مئویة قدرت بـ  )0.70( معیاري

إذا لم أكمل عملي في یوم ما فإنني أستمر في "  و التي نصت على) 24(أخیرا، الفقرة  و

و بإنحراف  )2.32( و التي بلغ متوسطها الحسابي"  العمل ساعات إضافیة دون تضمر

  .% 77 :و بنسبة مئویة قدرت بـ  )0.81( معیاري

 و بإنحراف معیاري) 2.49(أما الدرجة الكلیة لمحور تماثل الفرد مع الوظیفة فقد بلغت 

  .% 10.81: و بنسبة مئویة قدرت بـ   )0.30(

  .الدرجة المرتفعةو وفق لمقیاس الدراسة فهو ضمن 
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 :)الوالیة( الوظیفةلدى الموارد البشریة مع التنظیمي لتماثل ابالنتائج المتعلقة )  ب

تــم حســاب المتوســطات الحســابیة واإلنحرافــات المعیاریــة، والتكــرارات المشــاهدة إلجابــات أفــراد العینــة 
  : التاليالجدول كما في  محور التماثل التنظیمي مع الوظیفةعلى 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والتكرارات المشاهدة على محور :   )09(جدول رقم 
  و ترتیب فقراته وفقًا لألهمیة) الوالیة(مع الوظیفة التماثل التنظیمي 

رقم 
 الفقرة

غیر  عبارات المحور 
 موافق 

الموسط  موافق محاید
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

األهمیة 
 النسبیة 

مستوى  ترتیب
 التماثل 

21 
لدى رغبة كبیرة في العمل في هذه 

 مرتفع 2.91 0.87 0.63 2.61 52 17 6 الوظیفة

22 
تتواقف المتطلبات المعرفیة للوظیفة 

 مرتفع 2.88 0.83 0.72 2.49 47 18 10 مع التخصص الدراسي

تشبع وظیفتك الحالیة الحاجات  23
 المادیة، االجتماعیة و النفسیة

 مرتفع 2.77 0.62 0.71 1.85 14 36 25

24 
إذا لم أكمل عملي في یوم ما فإنني 
أستمر في العمل ساعات إضافیة 

 تضمردون 
 مرتفع 2.77 0.76 0.75 2.28 34 28 13

ال یرتبط عملي في الوظیفة الحالیة  25
 مرتفع 2.77 0.76 0.81 2.27 37 21 17 بإشباع الحاجات المادیة فقط

26 
لست على استعداد لتغییر هذه 
الوظیفة حتى و إن كان الراتب 

 أحسن بكثیر في وظیفة أخرى
 مرتفع 2.72 0.56 0.77 1.68 14 23 38

27 
دائما أتحدث عن وظیفتي للغیر 
داخل و خارج المنظمة إلعطاء 

 صورة إیجابیة عن الوظیفة
 مرتفع 2.61 0.79 0.71 2.36 37 28 10

ال أقبل أن یتحدث الغیر عن  28
 وظیفتي بسوء

 مرتفع 2.49 0.92 0.54 2.77 62 9 4

أحس أنني حققت ذاتي كلما نجحت  29
 وظیفتيفي أداء مهمة معینة في 

 مرتفع 2.36 0.97 0.34 2.91 69 5 1

أتجنب مصدر الصراع حتى أحل  30
 مشكالت وظیفتي بدون خسائر

 مرتفع 2.28 0.92 0.45 2.77 59 15 1
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أهتم بالتعلم الذاتي من أجل تطویر  31
 مهاراتي في الوظیفة

 متوسط 2.27 0.92 0.48 2.77 60 13 2

32 
أشعر بأن األفراد العاملین بحاجة 
إلى التدریب من أجل رفع قدراتهم 

 المهنیة
 متوسط 1.85 0.96 0.37 2.88 67 7 1

وظیفتي تحتاج إلى أنشطة إضافیة  33
 متوسط 1.68 0.91 0.56 2.72 58 13 4 من أجل منحي فرصة أكثر لإلبداع

 مرتفع  / 10.79 0.24 2.44 المتوسط العام/ نتیجة المحور الثاني 
 "IBMالصادر عن شركة ) 20(رقم  (SPSS) باإلعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي بإستخدام" ةالباحث ةإعداد الطالب :المصدر

  

  : التحلیل 

و أن )  1.68-2.91(یتضح بأن المتوسطات الحسابیة تراوحت ما بین ) 09(من الجدول 

أحس أنني حققت ذاتي " و التي نصت على ) 29(أعلى المتوسطات الحسابیة كان للفقرة 

  )2.91(بلغ متوسطها الحسابي  و التي "  كلما نجحت في أداء مهمة معینة في وظیفتي

  .% 97 :مئویة قدرت بـ  و بنسبة )0.34( و بانحراف معیاري

أشعر بأن األفراد العاملین بحاجة إلى التدریب من أجل " و التي نصت على ) 32(و للفقرة 

) 0.37(و بانحراف معیاري  )2.88( و التي بلغ متوسطها الحسابي " رفع قدراتهم المهنیة

  .% 96 :و بنسبة مئویة قدرت بـ 

ال أقبل أن یتحدث الغیر " على ) 28(حیث نصت الفقرة ) 31(، )30(، )28(و للفقرات رقم 

) 0.54( و بإنحراف معیاري )2.77( و التي بلغ متوسطها الحسابي "  عن وظیفتي بسوء

  .% 92 :یة قدرت بـ و بنسبة مئو 
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"  أتجنب مصدر الصراع حتى أحل مشكالت وظیفتي بدون خسائر" على ) 30(و للفقرة رقم 

و بنسبة مئویة قدرت ) 0.45( و بإنحراف معیاري )2.77( و التي بلغ متوسطها الحسابي 

  .% 92 :بـ 

في  أهتم بالتعلم الذاتي من أجل تطویر مهاراتي" و التي نصت على ) 31(و الفقرة 

 و بنسبة )0.48( و بانحراف معیاري  )2.77(بلغ متوسطها الحسابي  و التي " الوظیفة

  .% 92 :مئویة قدرت بـ 

وظیفتي تحتاج إلى أنشطة إضافیة من أجل منحي "  و التي نصت على) 33(و للفقرة  

) 0.56( و بإنحراف معیاري )2.72( و التي بلغ متوسطها الحسابي"  فرصة أكثر لإلبداع

  .% 91 :بنسبة مئویة قدرت بـ  و

و التي "   لدى رغبة كبیرة في العمل في هذه الوظیفة" و التي نصت على ) 21(و للفقرة  

      و بنسبة مئویة قدرت )  0.93( و بإنحراف معیاري) 2.61(بلغ متوسطها الحسابي 

  .% 87 :بـ 

و التي "  تخصص الدراسيتتواقف المتطلبات المعرفیة للوظیفة مع ال"  على) 22(الفقرة  
       و بنسبة مئویة قدرت ) 0.72( و بإنحراف معیاري )2.49( بلغ متوسطها الحسابي

  .% 83 :بـ 
دائما أتحدث عن وظیفتي للغیر داخل و خارج "  و التي نصت على) 27(و أخیرا  الفقرة 

     )2.36( و التي بلغ متوسطها الحسابي"  المنظمة إلعطاء صورة إیجابیة عن الوظیفة

  .% 79 :و بنسبة مئویة قدرت بـ  )0.71( و بإنحراف معیاري
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لست على استعداد لتغییر "  و التي نصت على) 26(و أن أدنى متوسط حسابي كان للفقرة 

و التي بلغ متوسطها "  هذه الوظیفة حتى و إن كان الراتب أحسن بكثیر في وظیفة أخرى

  .% 56: و بنسبة مئویة قدرت   بـ  )0.77( و بإنحراف معیاري )1.68( الحسابي

  تشبع وظیفتك الحالیة الحاجات المادیة، االجتماعیة "  و التي نصت على) 23(و الفقرة 

و بنسبة  )0.71( و بإنحراف معیاري )1.85( و التي بلغ متوسطها الحسابي"  و النفسیة

  .% 62 :مئویة قدرت بـ 

عملي في الوظیفة الحالیة بإشباع الحاجات یرتبط "  و التي نصت على) 25(و الفقرة  

و بنسبة ) 0.81( و بإنحراف معیاري )2.27( و التي بلغ متوسطها الحسابي" المادیة فقط

  .% 76 :مئویة قدرت بـ 

إذا لم أكمل عملي في یوم ما فإنني أستمر في "  و التي نصت على) 24(و أخیرا، الفقرة 

و بإنحراف  )2.28( بلغ متوسطها الحسابي و التي"  العمل ساعات إضافیة دون تضمر

  .% 76 :و بنسبة مئویة قدرت بـ  )0.75( معیاري

 و بإنحراف معیاري) 2.44(أما الدرجة الكلیة لمحور تماثل الفرد مع الوظیفة فقد بلغت 

  .% 10.79: و بنسبة مئویة قدرت بـ   )0.24(

  .الدرجة المرتفعةو وفق لمقیاس الدراسة فهو ضمن 
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   :الثالثنتائج اإلجابة عن  التساؤل : ثالثا

في  مستوى التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریةهل یختلف "والذي ینص  -1

  "؟  )خدمیة، تجاریة(نوع المنظمة  باختالفالمنظمة 

  :لتاليولإلجابة على هذا التساؤل تم االعتماد على صیاغة الفرض ا

بـــــین ) α≥0.05(عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة  توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة"  : الفرض الثالث
 نـــوع المنظمـــةتعـــزي لمتغیـــر  المنظمـــةفـــي  لـــدى المـــوارد البشـــریةمســـتویات التماثـــل التنظیمـــي 

  .)خدمیة، تجاریة(

، والجـدول لعینتـین مسـتقلتین" T- test"وللتحقـق مـن هـذا الفـرض تـم اسـتخدام اختبـار   
  :یوضح ذلك) 10(

  تبعاً التماثل التنظیمي  مستویاتلقیاس الفروق في " ت"یبین قیم :   )10(جدول 
  .)خدمیة، تجاریة( نوع المنظمةلمتغیر 

الدرجة 
 الكلیة

نوع 
 المنظمة

 العدد
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

قیمة 
  "ت"

مستوى الداللة 
 اإلحصائیة
Sig =  

 النتیجة

التماثل 
 التنظیمي

 8,22 84,05 75 خدمیة
0.923 0.358 

دال عند غیر 
مستوى 

)0.05(  9,60 82,71 75 تجاریة 

 = Sigومستوى داللتها F= 0.256فقد تم حساب  (Leven,s test)ختبار إمن 
تباین  يفي حالة تساو  "ت"ونستخدم اختبار  يوهذا یبین أن تباین العینتین متساو  0.614
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التماثل " للدرجة الكلیة إلستبیان " ت"یتضح من الجدول السابق أن قیمة والذي  ،العینتین
حیث أن إحتمال  ،)0.05(داللة  ىوهي غیر دالة عند مستو ) 0.923(بلغت " التنظیمي 

  ).10(الجدول رقم أنظر  - )0.05(المعنویة أخذت قیم أكبر من 

بین  )α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى مما یوضح أنه ال 
 نوع المنظمةتعزي لمتغیر  المنظمةفي  لدى الموارد البشریةمستویات التماثل التنظیمي 

  .)خدمیة، تجاریة(

  :مناقشة النتائج في ضوء فرضیات الدراسة/ 4-2

  مناقشة النتائج في ضوء الفرضیة األولى/ 4-2-1
  "یوجد مستوى منخفض للتماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة مع المنظمة" و القائلة 

بالنسبة للمنظمة المتعلقة بهذه الفرضیة أن مستوى التماثل التنظیمي  الدراسةأشارت نتائج 

دیریة بالنسبة لم )% 16.82(و بأهمیة نسبیة ) 2.52(جاء بدرجة عالیة بمتوسط حسابي 

لمنظمة في ل التنظیميتماثل النتائج لباعتبارها مؤسسة تجاریة و بالمثل  بسكرة - سونلغاز

باعتبارها مؤسسة خدمیة جاء بدرجة عالیة بمتوسط حسابي  - بسكرة – والیةاإلدارة المحلیة لل

لعل ظهور هذا  هذا ینفي الفرضیة و و) % 17.22(و بأهمیة نسبیة قدرت ) 2.58(

لمنظمة بالنسبة للمؤسستین ُیعد مؤشرا إیجابیا، ألن للتماثل التنظیمي لالمستوى المرتفع 

ـــها نوع من التوافالتماثل صفة مالزمة للمنظمات الناجحة التي یحدث فی ــــ ــــ ــــ ق و االنسجام ـــ

  .بین العاملین و أهدافهم و بین المنظمة و أهدافها

من خالل العوامل الوقائیة " لهیرز برج "نستدل من خالل هذه النتائج بنظریة العاملین  -

التي تتبعها المنظمة من حیث نمط اإلشراف، سیاسة الشركة، العالقات مع المشرفین، 
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      ظروف العمل المادیة، الرواتب المدفوعة، العالقات بین المرؤسین و العمل الجماعي 

 .و التعاون فیما بین العمال، المركز االجتماعي، ضمان الوظیفة

، كونها تلبي لهم الحاجات األساسیة وفق التدرج الهرمي إن رضا العامل عن هذه العوامل  -

لدیهم زیادة لإلنتماء بسبب إشباع حاجاتهم و تحقیق هذا ما ترك العاملین ) هرم ماسلو(

رغباتهم أو ربما ألسباب دینیة أو اجتماعیة تعود لمعتقدات الفرد الدینیة أو إجتماعیة ترجع 

 .إلى تنشئة  الفرد العامل و تعلمه معنى التعاون و العمل الجماعي

  )   2005(اسة القرالة و در ) 2003(و بهذا تتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة مازن فارس 

  .اللتان توصلتا أن مستوى التنظیمي كان مرتفعا

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة / 4-2-2
  "یوجد مستوى منخفض للتماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة مع الوظیفة " و القائلة 

لقد أشارت النتائج إلى أن مستوى التماثل بالنسبة للوظیفة جاء بدرجة عالیة بمتوسط حسابي 

باعتبارها  –بسكرة  –بالنسبة لمدیریة سونلغاز  )% 10.81(و أهمیة نسبیة ) 2.49(

مؤسسة تجاریة و بالمثل نتائج التماثل بالنسبة للوظیفة لإلدارة المحلیة لوالیة بسكرة باعتبارها 

: و بأهمیة نسبیة قدرت بــ ) 2.44(خدمیة جاء بدرجة عالیة بمتوسط حسابي مؤسسة 

  .و هذا ینفي الفرضیة) 10.79(

هذا المستوى المرتفع للتماثل التنظیمي للوظیفة بالنسبة للمؤسستین یعد مؤشرا و لعل ظهور 

  .إیجابیا
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الشعور :  من حیث" هرزبرج" نستدل من خالل هذه النتائج بالعوامل الدافعة لنظریة -

باإلنجاز، اإلدراك الذاتي في قیمة العمل المنجز، طبیعة العمل ذاته، المسؤولیة للفرد، فرص 

  .التقدم بالعمل ، النمو و التطور و التي كانت إیجابیة في المؤسستین

لتعزیز إثراء " : دوغالس ماغریغور"كما نستدل على هذا المستوى المرتفع من خالل نظریة -

  ).y(نظریة  العمل من خالل

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة / 4-2-3
  )∝ ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة " و التي نصت على 

تعزى لمتغیر نوع المنظمة بین مستویات التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة في المنظمة 

  )".خدمیة، تجاریة(

أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند أشارت نتائج الدراسة المتعلقة بهذه الفرضیة 

التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة في المنظمة بین مستویات ) ∝ ≤ 0.05(مستوى  

  .و هذا ینفي الفرضیة) خدمیة، تجاریة(تعزى لمتغیر نوع المنظمة 

نستنتج أن مستوى التماثل ال یختلف باختالف نوع المنظمات ، مهما كانت ، بل إنه راجع 

طبیعة العاملین و نوع اإلشراف و استراتیجیة المنظمات و نظرتها : إلى عوامل أخرى منها 

للعامل و تحقیق حاجاته النفسیة و االجتماعیة و غیرها و هذا ما جاءت به نظرریة 

  .  العالقات العامة
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة العامة / 4-2-4
هناك مستوى منخفض للتماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة في المؤسسة " القائلة 

یتضح بأن مستوى التماثل التنظیمي ) 2(و ) 1(من خالل نتائج الفرضیتین ". الجزائریة

و اللتان تعتبران جزء من المؤسسة الجزائریة ) الخدمیة و التجاریة (مرتفع بالنسبة للمؤسستین 

هناك  " ن خالل التعمیم رفض الفرضیة و قبول الفرض البدیل القائل أن و لهذا نستطیع م

، حیث أن هذا "مستوى مرتفع للتماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة في المؤسسة الجزائریة

على أن العمل بها مصدر رضا المستوى یمثل مؤشرا إیجابیا لهذه المؤسسة، و هذا ما یدل 

  .العاملین
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  ةـــــــــــــــــــــمــــــــاتــــــــــخ
  

البحث عن مستوى التماثل التنظیمي لدى الموارد  لسعت الدراسة من خال

) التجاریة و الخدمیة ( الجزائریة ، والمقارنة بین المنظمات البشریة في المؤسسة 

في مستوى التماثل التنظیمي من خالل البحث عن اإلجابات لما وضعت من 

فرضیات ، حیث إتبعت منهجیة الدراسة بطریقة متسلسلة و بالترتیب المعتاد في 

البحوث اإلنسانیة و اإلجتماعیة ، حیث توصلت إلى النتائج سابقة الذكر بعد 

 .المعالجة النظریة و المعاینة التطبیقیة وتعدد األسالیب اإلحصائیة للدراسة

هناك مستوى منخفض للتماثل لدى " حیث كانت نتیجة الفرضیة األولى القائلة  -

معاكسة لالفتراض و التي توصلت إلى أن هناك " الموارد البشریة مع المنظمة

 .مستوى مرتفع للتماثل لدى الموارد البشریة مع المنظمة

هناك مستوى منخفض للتماثل لدى " و كانت نتیجة الفرضیة الثانیة القائلة  -

ذلك لالفتراض حیث توصلت إلى أن هناك معاكسة ك" الموارد البشریة مع الوظیفة

 .مستوى مرتفع للتماثل لدى الموارد البشریة مع الوظیفة
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 )α≥0.05( كما اتضح أیضا أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى  -

بین مستویات التماثل التنظیمي لدى الموارد البشریة في المنظمة تعزى لمتغیر نوع 

  .و هو ینفي الفرضیة الثالثة )خدمیة، تجاریة(المنظمة
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  ات ـــــــراحــــــاإلقت
  

      من خالل ما تقدم في الدراسة ومن خالل ما توصلت إلیه من نتائج و تفسیرات

  : التالیة  االقتراحات ، قدمتو تحلیالت

أن تزید المنظمتین من رفع مستوى التماثل أكثر لمواردها البشریة ، من خالل البحث عن  -

مع الزمن حاجات ورغبات العاملین أكثر، ومطابقة أهدافه مع أهدافها ، ألن التماثل یتغیر 

ولیس ثابت ، فالمنظمة التي لدیها الیوم مستوى من التماثل مرتفع غدا سیتغیر خاصة في 

  .المنافسة الحادة بین المنظمات من خالل االستقطاب وغیره ظل التسارع و 

كما تقترح الطالبة الباحثة بإجراء المزید من الدراسات المستقبلیة في متغیر الدراسة وربطه  -

  .تطویر المنظمة  و استقراربمتغیرات أخرى لكونه مهم جدا في 
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        أحرص أن تكون قراراتي متفقة مع رسالة المنظمة 10
        أحاول أن أتخذ القرارات التي تتعلق نتائجها باإلیجاب على المنظمة 11
        أنظر إلى مشكالت المنظمة على أنها مشكالتي الشخصیة 12
        كبیرأرى أن قیمي و قیم المنظمة متماثلة إلى حد  13

14 
أعتقد أن صورة المنظمة في المجتمع المحلي تتماثل مع توجهاتي 

  و تطلعاتي
  

  
  

        لدي إنتماء للمنظمة التي أعمل فیها 15
        أشعر باالعتزاز النتمائي إلى هذه المنظمة 16
        تتماثل هویتي بهویة المنظمة 17
        أفخر بالقول إلى اآلخرین أني أعمل بهذه المنظمة 18
أرى أن لدي مواقف ایجابیة كثیرة مع اآلخرین الذین یعملون في  19

  المنظمة
  

  
  

        أستطیع وصف المنظمة بأنها أسرة واحدة 20
        لدى رغبة كبیرة في العمل في ھذه الوظیفة 21
        تتواقف المتطلبات المعرفیة للوظیفة مع التخصص الدراسي 22
        المادیة، االجتماعیة و النفسیةتشبع وظیفتك الحالیة الحاجات  23



إذا لم أكمل عملي في یوم ما فإنني أستمر في العمل ساعات إضافیة دون  24
        تضمر

        ال یرتبط عملي في الوظیفة الحالیة بإشباع الحاجات المادیة فقط 25
لست على استعداد لتغییر ھذه الوظیفة حتى و إن كان الراتب أحسن بكثیر في  26

        أخرىوظیفة 
دائما أتحدث عن وظیفتي للغیر داخل و خارج المنظمة إلعطاء صورة إیجابیة  27

        عن الوظیفة
        ال أقبل أن یتحدث الغیر عن وظیفتي بسوء 28
        أحس أنني حققت ذاتي كلما نجحت في أداء مھمة معینة في وظیفتي 29
        خسائرأتجنب مصدر الصراع حتى أحل مشكالت وظیفتي بدون  30
        أھتم بالتعلم الذاتي من أجل تطویر مھاراتي في الوظیفة 31
        أشعر بأن األفراد العاملین بحاجة إلى التدریب من أجل رفع قدراتھم المھنیة 32
        وظیفتي تحتاج إلى أنشطة إضافیة من أجل منحي فرصة أكثر لإلبداع 33

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  المحكمینقائمة بأسماء السادة  ) : 04(الملحق رقم 
  

  الجامعة  االسم  الرقم
ــرة  تاورریت نور الدین  01 ــ ــــ   بسكـــ
ــرة  قبقوب عیسى  02 ــ ــــ   بسكـــ
ــرة  زلیفي ناجيو أ  03 ــ ــــ   بسكـــ
ــرة  قشي إلهام  04 ــ ــــ   بسكـــ
ــرة  شرفیة مونیة  05 ــ ــــ   بسكـــ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


